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Håper du ikke er grepet av svinepanikk?  Jeg må nok 

innrømme at panikken har tatt meg litt. Så jeg følger 

alle råd og trasker av gårde for å vaksinere meg i dag. 

Jeg har mer enn nok med lupusens påvirkning i hver-

dagen så jeg er ikke klar for noe svineri. En undersø-

kelse som er gjort blant Lupuspasienter i Europa viser 

at lupus har stor negativ påvirkningen i hverdagen.  

 

I september deltok jeg på Lupus Europe sin årlige 

konferanse. Fokuset på disse konferansene er  mer  de 

overordnede spørsmål om hvordan man best kan jobbe 

som organisasjon for lupuspasienter. Hva som kan 

gjøre og gjøres på nasjonalt plan, og hvilke saker vi 

skal stå sammen om å få løftet opp på et europeisk 

nivå.  Det ble bestemt at spørreundersøkelsen som  ble 

gjort i mange europeiske land tidligere i vår skal vide-

reutvikles og få et bredere nedslagsfelt.   

To sentrale personer i organisasjonen  gikk tragisk 

bort rett før konferansen. Det bar selvfølgelig konfe-

ransen preg av. Dette medførte plutselig at det trengtes 

to nye inn i styret og jeg ble spurt om å stille til valg. 

Det var ingen lett avgjørelse, men etter samtale med 

det øvrige lupusstyret  i Norge føltes det til slutt riktig. 

Så nå sitter jeg som styremedlem i Lupus Europe. Jeg 

håper dette vervet kan gi mye tilbake til Lupus Norge. 

 

Organisasjonen vår sliter med rekruttering  av tillits-

valgte.  Skal vi få til pasientskoler medlems møter, li-

kemenns tjeneste osv er vi avhengi av et tillitsmans 

apparat. Jeg synes dette arbeidet er spennende og hå-

per at det er flere der ute som kunne tenke seg å gjøre 
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Det  må betales en egenandel for hver deltaker på 

kr 2.500 som skal dekke reise og opphold fra fre-

dag til søndag. Det blir forutsatt at denne egenan-

delen blir betalt av fylkesdiagnosegruppene der 

disse er etablert.  NRF Fylkeslag skal betale de ful-

le kostnader for fylkeskontaktene der egne grupper 

ikke er etablert. Dette er vedtekstfestet. Vi anbefa-

ler at fylkeskontaktene tar kontakt med Fylkeslaget 

for avklaring av betaling før påmelding. 

 

På landskonferansen skal regneskap og årsmel-

dinger godkjennes, i tillegg til at ny handlingsplan 

for kommende arbeidsperiode skal vedtas. I tiden 

fremover kommer Lupusledelsen til å evaluere ek-

sisterende handlingsplan , samtidig som vi legger 

planene for det som vi mener bør komme med i 

neste periode. Det blir spennende å se hva vi kan få 

til, spesielt med tanke på at økonomien er en stor 

utfordring for alle ledd i NRF for tiden. 

 

I tillegg til disse tingene skal det også foretas valg 

på medlemmer til Lupus Landsledelse, til sammen 

5 medlemmer. Valgkomiteen vil starte sitt arbeid 

på nyåret og vi håper det ikke blir noe problem å få 

på plass et godt styre også i kommende periode.  

 

 

 

12.-14.mars 2010 er det landskonferanse for diag-

nosegruppene i Norge. Landskonferansen skal hol-

des samme år som NRF holder landsmøte, som skal 

holdes neste høst.  

 

Landskonferansen  i 2010 er lagt til Quality Airport 

hotel Gardermoen. De som blir inviterte er 1 person 

fra lupusgruppene rundt i Norge, og kontaktperso-

ner i fylkene der det ikke er etablerte Lupusgrupper, 

i tillegg til Lupus landsledelse.  
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Lupus landskonferanse 2010 

Kurs 13. og 14.mars 

Under landskonferansen benytter vi anledningen 

til å holde et kurs for delegatene. Konferansen 

starter fredag den 12. med innledende informa-

sjon og foredrag, lørdag formiddag avholdes sel-

ve landskonferansen, mens vi legger opp til et 

kurs lørdag ettermiddag og søndag før lunsj. 

Konferansen avsluttes med lunsj søndag.  

 

Kurset vil bli arrangert for alle diagnosegruppene 

i fellesskap. Kursinnhold blir planlagt i disse da-

ger og vil bli informert nærmere om når invita-

sjon til konferansen blir sendt ut. 

En Venn! 

 

Noen å strekke handa til når  

problemene blir tunge. 

Noen å hvile hodet mot når en er trøtt. 

Noen å gråte hos når en er maktesløs. 

Noen å smile hos når en er glad. 

Noen å spøke med når alvoret  

ligger på lur. 

Noen å le hos når gleden flyter over. Noen å stryke over 

håret fordi en bryr seg om vedkommende. 

Noen å holde i handa fordi en  

trenger det. 

Noen å være god mot fordi man er glad i hverandre. 

En venn, en virkelig venn, det er det mest dyrebare på 

jord. 
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9.-12.september ble Lupus Europes årlige konferan-

se avholdt.  Fatima Lavoll, leder for Lupus Norge, 

deltok på konferansen. Organisasjonen har gjort sto-

re fremskritt og det er mye positivt som skjer, fortel-

ler Fatima. Det er blant annet utarbeidet en realistisk 

virksomhetsplan, og en god webside er under utvik-

ling. Denne vil vere klar i slutten av oktober.  

 

Lupus Europe har følgende målsetninger: 

Samle informasjon om alle sider av Lupus, 

både innenfor medisinske og sosiologiske om-

råder ved sykdommen. 

å arbeide for å øke kunnskapen om sykdom-

men for personer med Lupus og medlemmer 

innenfor helsevesen og medisinske profesjo-

ner. 

understøtte og/eller sette i gang forsk-

ningsprosjekt relatert til Lupus, og få publisert 

nyttige resultat fra undersøkelsene. 

å informere om sykdommen i hele Europa og 

støttegruppene som er tilgjengelige i de forskjellige 

medlemslandene. 

Å støtte og/eller promotere Europeiske symposium 

ved alle sider av Lupus.  

Assistere ved etablering av Lupusgrupper i land i 

Europa der slike grupper ikke eksisterer. 

 

Organisasjonen har nettopp forandret navn, fra ELEF til 

Lupus Europe. Det er derfor i gang arbeid med ny logo og 

nytt materiell.  

 

Lupus Europe gir ut magasinet ”Caring and sharing” som 

kommer med ny utgave i desember 2009 

 

Fatima Lavoll ble valgt inn i Lupus Europe  som ny styre-

medlem, med spesielt ansvar for konferansene og styrets 

bindeledd til vertslandene. Fatima er innvalgt for 2 år.  

 

Lupus Europe – Strasbourg, Frankrike 

 

Vitaminer, mineraler og andre næ-

ringskonsentrater kan motvirke eller lind-

re lupus. Dette gjelder særlig dersom inn-

taket er lavt eller mangelfullt. 

Vitamin C 

I en fireårig, prospektiv studie av kvinne-

lige  

pasienter viste det seg at jo mer vitamin C 

de inntok, desto mindre var sannsynlighe-

ten for å utvikle aktiv SLE. 

Vitamin D 

SLE-pasienter står i risiko for å utvikle 

vitamin D-mangel. Sykdommens alvorlig-

hetsgrad er omvendt korrelert med kon-

sentrasjonen av 25-OH-vitamin D i se-

rum. 

Vitamin E 

Allerede i 1953 ble det vist at tilskudd av 

vitamin E virket gunstig. I en nyere un-

dersøkelse fikk kvinnelige pasienter daglig 

et kortisonpreparat med eller uten 150-300 

mg vitamin E. Vitaminet så ut til å under-

trykke produksjonen av autoantistoffer via 

en mekanisme som syntes uavhengig av 

vitaminets antioksidant-aktivitet. 

Magnesium 

SLE-pasienter opplever noen ganger mus-

kelsmerter som kan skyldes magnesium-

mangel. I slike tilfeller kan trolig tilskudd 

lindre symptomene. 

Betakaroten 

Ved hudlupus (diskoid lupus) kan betakaro-

ten redusere følsomheten for sollys, selv 

hos behandlingsresistente pasienter. 

Essensielle fettsyrer 

Tilskudd av omega-3-fettsyrene EPA 

(eikosapentaensyre) og DHA 

(dokosaheksaensyre) har gitt gunstige ef-

fekter i både dyre- og humanforsøk. I en 

dobbelblindt kryssoverstudie fikk 17 pa-

sienter med aktiv SLE i tilfeldig rekkeføl-

ge enten MaxEPA (kosttilskudd med fis-

keoljer) daglig 20 g eller 20 g i tillegg til 

et standardisert lavfettkosthold i 34 uker. 

14 pasienter ble merkbart bedre eller 

symptomfrie med MaxEPA, mens 13 ble 

vurdert som dårligere eller uendret med 

olivenolje. Forskjellen mellom de to be-

han-dlingene var statistisk signifikant. 

I 2008 ble det publisert resultater fra en 

dobbeltblind, randomisert undersøkelse 

med 60 pasienter som i 24 uker enten 

fikk tre gram omega-3-fettsyrer daglig 

eller placebo. Fettsyrer ga signifikant 

mindre sykdomsaktivitet enn placebo. 

Tilskuddet bedret funksjonen til årenes 

overflateceller (endotelceller) og reduser-

te oksidativt stress, regnet forskerne med 

at risikoen for hjerte- og karsykdom ble 

redusert. 

Næringskonsentrater   Artiklene er hentet fra www.matoghelse.no Forfatter: Melvyn R. Werbach 
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Kronisk revmatisk sykdom behandles gjerne med korti-

son, cellegifter, ikke-steroidale antiinflammatoriske mid-

ler som Ibux eller Ibuprofen og smertestillende medika-

menter som Pinex og Paralgin Forte. Dumt, egentlig, når 

kosttilskudd kan gjøre susen 

 

Kostholdet påvirker graden av betennelse i kroppen, noe diett og 

kosttilskudd kan motvirke. Et vegetarisk kosthold kan være gunstig 

fordi storfekjøtt og melkeprodukter inneholder mye av aminosyrene 

fenylalanin og tyrosin, som kan forverre sykdommen ved å forstyrre 

visse biokjemiske omdanningsveier. Dyreforsøk og humanstudier 

har vist at lupus kan lindres ved å fjerne fenylalanin og tyrosin fra 

kostholdet. 

 

Da en SLE-pasient med typiske hudutslett i 1934 kun spiste frukt og 

grønnsaker, forsvant 95 prosent av utslettene etter én uke. Etter to 

uker var ansiktet fritt for utslett. Forskere testet dietten på flere and-

re pasienter, og de fleste fikk betydelig mindre utslett etter to uker. 

Det foreligger flere anekdotiske rapporter om liknende resultater, 

men ikke godt kontrollerte studier som kan klargjøre virkningene. 

Dyreforsøk antyder at en fettrik kost kan forverre sykdommen ved å 

svekke immunforsvaret. Fettrestriksjon har gitt redusert immun-

kompleksavleiring, mindre utskilt protein fra nyrene og økt leveal-

der i dyreforsøk. En fireårig, framoverskuende (prospektiv) undersø-

kelse viste at lupuspasienter med hjerte- og karsykdom spiste signi-

fikant mer vegetabilsk fett enn de som ikke gjorde det. Werbach an-

tar derfor at fettrestriksjon er gunstig ved lupus. 

Matvareintoleranse 

Ved SLE foreligger økt risiko for matvareintoleranse, og elimi-

nasjonsdiett kan være gunstig. En guttebaby med symptomer 

og laboratoriefunn som indikerte at han hadde lupus, ble funnet 

å ha antistoffer mot kumelk. Symptomene forsvant da melk ble 

fjernet fra kostholdet og kom tilbake to ganger da han drakk 

melk. 

 

Mat&helses kommentar 

Rikshospitalet angir ingen klare årsaker til lupus og nevner hel-

ler ikke kosttilskudd. Konvensjonell behandling er basert på å 

dempe symptomene og virker ikke helbredende. Forskning på 

dyr kan ikke bevise virkninger for mennesker, men føre til hy-

poteser som kan testes. At vegankost eller vegetarisk kosthold 

kan motvirke lupus, virker logisk fordi mange som legger om 

til slikt kosthold, kutter ned på sukker, kaker, brus, søtsaker og 

hvitt brød. Et slikt høyglykemisk kosthold fører til økt blod-

sukker og forhøyet insulinnivå, og insulin virker betennelses-

fremmende. Grønnsaker har lav glykemisk indeks og de fleste 

frukter har også langt lavere GI enn raffinerte kornvarer og 

sukker. 

 

Erfaringene viser at optimalernæring (høyfettkosthold) kan 

helbrede eller lindre de fleste sykdommer som ikke skyldes 

genfeil. Werbachs henvisning til at fett kan være ugunstig ved 

lupus er trolig korrekt dersom maten tilfører mye mer omega-

6-fettsyrer enn omega-3-fettsyrer og/eller har et høyt inntak av 

transfettsyrer. Begge deler fremmer betennelser, noe som gene-

relt ikke er tilfellet for et fettrikt kosthold basert på naturlige 

råvarer. 

Kosttilskudd mot Lupus 
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LUPUS SENTRALEDELSE  I NORGE  

Leder / Fatima Lavoll, Oslo 

Internasjonal kontakt Mob: 91774731 

 Email: flavoll@online.no 

 

Kasserer  Turid Strandset, Postboks 38, 4124 Tau 

 Tlf: 51 74 64 76 Mob: 91624000 

 Email: tu-johas@online.no  

 

1. Sekretær/Søknads  Anne-Britt Eide, Grindhaugvegen 11, 5259 Hjellestad 

ansvarlig Tlf: 55 22 67 05 Mob: 41270022 

 Email: annebritt@kuppet.com 

 

Vara/ansv.Lupusnytt Lisbeth Bjørneset Myklebust, Kyrkjeg. 4 B, 6150 Ørsta 

 Tlf: 70 06 68 67  Mob: 91852542 

 Email: lisbeth.myklebust@tussa.com 
 

FYLKESDIAGNOSEGRUPPER OG FYLKESKONTAKTER I NORGE 
 

AGDER LUPUSGRUPPE 

Trude W Thilesen, Festningsveien 11, 4816 Kolbjørnsvik Tlf  37 01 05 39 

E-mail:  t.thilesen@c2i.net 

Nestleder: Liss Thomassen  Mob 97191280   

 

BUSKERUD LUPUSGRUPPE 

Cathrine Kristoffersen, Tollbugt 60, 3044 Drammen   

Email:  Cathrine.Kristoffersen@skatteetaten.no Mob 95815948 

 

FINNMARK FYLKESKONTAKT 

Eva Lill Sørensen, Toftesunveien 7, 9910 Bjørnevatn             Tlf 78 99 96 37 

 

HEDMARK FYLKESKONTAKT 

Margrete Vestby, Tunveien 4, 2344, Ilseng Mob 95289081 

E-mail: alhenn@online.no  

 

HORDALAND LUPUSGRUPPE 

Marianne Haga Larsen, Nils Langhellesvei 40, 5148 Fyllingsdalen   Tlf 55 17 90 63 

E-mail:  hagalars@online.no 

 

OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE FOR LUPUS SENTRALLEDELSE  OG FYLKESDIAGNOSEGRUPPER/FYLKESKONTAKTER  I NORGE FOR 2009 
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MØRE OG ROMSDAL LUPUS OG SJØGRENGRUPPE 

Anne Solli, Eineveien 12, 6011 Ål.esund         Tlf. 413 12 552  

Email: anne.solli@rus-midtnorge.no 

 

NORD-TRØNDELAG LUPUSGRUPPE 

Brynjar Solnes, Stod, 7717 Steinkjær  

 

OPPLAND LUPUSGRUPPE 

v/Aase Lund, Øverbygdsvegen, 2647 Sør-Fron        Tlf   61296816 

 

OSLO OG AKERSHUS LUPUSGRUPPE 

Anne-Stine Husvåg, Østerlisvingen 9, 1153  OSLO Tlf 22742180 

E-mail:  ash@sle.no 

  

ROGALAND LUPUS/SJØGREN GRUPPE 
Turid-Johanne Strandset, Postboks 38, 4124 TAU 

E-post: tu-johas@online.no Tlf: 51 74 64 76  

 Mob 91624000  

SØR TRØNDELAG LUPUSGRUPPE 

Edel Margrete Knudsen, Sjølystvegen 56, 7562 Hundhamaren     Tlf  95931015   

Post sendes: Lupusgruppen i Sør-Trøndelag,  

Postboks 4617, 7451 Tr.heim 

 

TELEMARK LUPUSGRUPPE 

Lene Brenna, Borgetun 12, 3711 Skien Tlf 35 50 14 98 

E-mail: lenebrenna@gmail.com Mob 97016363 

Postansvarlig: Solveig Molid, Stadionvn. 10, 3960 Stathelle 

Likemann: Linn Tveit           Mob 99475472 

 

TROMS LUPUSGRUPPE 

Sylvi Marie Dahlberg, Åsvangveien 6B, 9360 Bardu Tlf 77181925 

E-mail: sylvi_dahlberg@yahoo.no 

 

VESTFOLD LUPUSGRUPPE 

Cathrine Holte, E-mail: caholth@online.no  

E-mail Vestfold Lupusgrupppe: vestfoldlupusgruppe@hotmail.com  

  

ØSTFOLD FYLKESLAG 

Astridsgate 18, 1706 Sarpsborg.          Tlf  90582023 

E-mail: fylkeslag@online.no 

 

OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE FOR LUPUS SENTRALLEDELSE  OG FYLKESDIAGNOSEGRUPPER/FYLKESKONTAKTER  I NORGE FOR 2009 
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Plager fra muskler og skjelett er en av 

de hyppigste og tidligste plager ved 

SLE. Plagene omfatter leddsmerter, 

leddbetennelse (synovitis), muskelsmer-

ter, muskelbetennelse og fibromyalgi. I 

tillegg er det økt risiko for utvikling av 

benskjørhet (osteoporose) og aseptisk 

bennekrose ved SLE.  

Ved SLE oppstår revmatisk betennelse i 

leddets hinne, synovialhinnen som kler 

leddet innvendig. Betennelsen fører til 

smerter, ømhet, hevelse og nedsatt 

funksjon av leddet (artritt). Fingerledd, 

kneledd og ankler blir hyppigst angre-

pet, men et hvert ledd kan bli betent. 

Betennelsen i leddhinnen er oftest mild 

og medfører sjelden skade på leddet.  

 

Støttevevet som sener/senehinne rundt 

leddet kan også bli betente. Disse blir 

smertefulle og ømme. Dersom betennel-

sen blir stående over lengre tid oppstår 

svakhet i strukturene, som ikke lenger 

klarer å støtte leddet tilfredsstillende. 

Leddet blir svakt, løst og eventuelt slar-

kete. En sjelden gang, i ca 5 % fører det 

til feilstilling i leddet, såkalt Jaccoud's 

artropathi.  

Ved betennelse i få ledd kan lokal be-

handling med kortison i leddet være et 

alternativ. Ved betennelse i flere ledd 

brukes ikke-kortisonholdige betennel-

sesdempende legemidler (NSAIDs) 

eller lavdose kortison i tablett form. I 

tillegg brukes ofte antimalaria medika-

sjon (Plaquenil), som har god effekt på 

leddbetennelse.  

Smertestillende medikamenter (for ek-

sempel Paracet eller Paralgin forte) bru-

kes ved behov. I tilfeller 

med hissig leddbetennel-

se i flere ledd kan det 

være aktuelt å legge til 

celledempende medika-

menter som azathioprin 

(Imurel), metotrexat eller 

cyclosporin 

(Sandimmun). 

 

Hva skjer i musklene 

ved SLE? 

SLE kan angripe musku-

latur på forskjellige må-

ter. 

Muskelsmerter er veldig vanlig og er 

oftest en følgetilstand til leddbetennel-

sen. I disse tilfeller blir muskelsmertene 

bedre når leddbetennelsen behandles. 

I 5-10 % av SLE tilfellene angripes 

muskulaturen av revmatisk betennelse 

(myositis) og gir først og fremst 

muskelsvakhet og i mindre grad smer-

ter. Muskelsvakhet krever grundig ut-

redning, med blant annet blodprøve 

(forhøyet CK), elektrisk testing av mus-

kulatur (EMG) g eventuelt vevsprøve 

(muskelbiopsi).  

Kroppsnær muskulatur (lår og overar-

mer) blir hyppigst rammet, en sjelden 

gang svelg- og pusteavhengig muskula-

tur. Tilstanden krever behandling med 

kortison og kortisonbesparende medisi-

ner som azathioprin (Imurel), 

metotrexat eller cyclosporin

(Sandimmun). 

En mindre alvorlig, men hyppi-

gere tilstand er fibromyalgi, 

som påvises hos ca 30 % av de 

som har SLE. Det er en vedva-

rende smertefull tilstand i mus-

kulatur og senefester, spesielt 

kroppsnært. Til tross for smer-

ter er musklene normale. Årsa-

ken til fibromyalgi er ukjent. 

Tilstanden er vanskelig å be-

handle, men fysisk aktivitet i 

tillegg til bruk av små doser 

antidepressiva, som bedrer led-

sagende søvnforstyrrelser og smerter, 

kan bedre tilstanden. 

Benskjørhet/osteoporose  

Bruk av medikamenter og spesielt bruk 

av kortison i høye doser og over lang tid 

kan føre til svakhet i benvevet. Spesielt 

er benvevet i ryggen utsatt og medfører 

økt risiko for benbrudd. Det er derfor 

viktig å bruke så lav kortisondose over 

så korte tidsperioder som mulig, og 

samtidig bruke tilskudd av kalsium og 

D- vitaminer så lenge man behandles 

med kortison. Videre er det viktig med 

regelmessig fysisk aktivitet. Benmine-

ralmåling bør utføres regelmessig (ca 

hvert annet år.)  

Avaskulær bennekrose 

Dette er en relativt sjelden tilstand som 

skyldes redusert blodsirkulasjon til et 

begrenset område av benvevet. Den 

sees hyppigst i vektbærende ledd, slik 

som hofter og kneledd. Tilstanden påvi-

ses best med magnettomografi (MR) av 

leddet. I lettere tilfeller behandles til-

standen med avlastning av leddet, som 

ved bruk av krykker. Alvorlige tilfeller 

krever kirurgisk behandling med innset-

telse av protese.  

 

Skrevet av: Seksjonsoverlege Inge-

Margrethe Gilboe, Revmatologisk avd. 

Rikshospitalet 

Ledd og muskler ved SLE 

”SLE kan angripe 

muskulatur på 

forskjellig måter. 

Muskelsmerter er 

veldig vanlig og er 

oftest 

følgetilstand til 

leddbetennelsen” 
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Forskjellige typer utslett i huden og munnhulen sees hos 

opptil 80 % av lupuspasientene, og er sammen med pla-

ger fra ledd, muskler og sener de vanligste sykdomsteg-

nene ved SLE. 

Sommerfuglutslett foerkommer på begge kinn og over nese-

ryggen. Utberedelsen minner om formen til en sommerfugl. 

Omtrent 50 % av de som har SLE får dette typiske utslettet, 

vanligst etter påvirkning av sol.  

 

Utslettet har sammenheng med aktivitet i sykdommen og er 

hyppigst hos de som får sykdommen i ung alder. Huden fø-

les varm og er litt hoven. Utslettet varer i timer eller dager 

og kommer ofte igjen. Tilstander som ikke er forbundet med 

SLE, men som gir lignende forandringer er rosacea, seborr-

he, flushing, atopisk- eller kontakteksem 

Discoid lupus 

Discoid lupus fin-

nes hos opptil 10-

15 % ved SLE, 

men forekommer 

også som en ren 

hudsykdom uten 

samtidig SLE. I 

disse tilfellene vil 

5-10 % utvikle 

SLE. Kjennetegn 

på diskoid lupus er 

antydet rødlige, 

flassende forand-

ringer i huden. 

Vanligst finnes 

forandringene i ansikt, nakke og hodebunn. Ofte etterla-

tes arr eller pigmentforandringer. 

Sub-akutt lupus 

Sub-akutt lupus i huden forekommer hos omtrent 10 % 

med SLE, men tilstanden finnes, i likhet med discoid 

lupus, også uten SLE. Typisk er små rødlige, lett skjel-

lende punkter som utvikler seg til psoriasislignende 

eller sirkulære former. Utslettets kanter er røde og noen 

ganger skorpelignende. Vanligst angripes huden over 

skuldre, nakke, overkropp og underarmer, men ansiktet 

spares. Ofte ses også plager med tørrhet i munn og and-

re slimhinner. Tilstanden forkortes ofte SCLE (Subakutt 

Cutan LE) 

Soleksem 

Soleksem er en utvikling av utslett etter å ha vært i so-

len. Det forekommer hos 40-60 % med SLE. Blonde, 

blåøyde personer med lys hudtype er mest utsatt. Ved 

SLE er det spesielt viktig å beskytte seg mot solen. Les 

mer under forebygging og behandling nedenfor. 

Slimhinner 

Slimhinneforandringer i munnhulen og nesen forkommer 

hos 25-45%. Disse kan gi sår og smerter på lepper, tann-

kjøtt, innsiden av kinn og gane. 

Mange pasienten med SLE får i tillegg Sjøgrens syn-

drom. Dette kalles da sekundært Sjøgrens syndrom og er 

ofte mildere enn primær Sjøgrens syndrom. 

Det som karakteriserer Sjøgrens syndrom er tørre slim-

hinner. 

Tørrhet i munnen 

Ved sekundært Sjøgrens syndrom plages de aller fleste 

av munntørrhet. Tørrhet i munnen oppleves ofte som at 

det er vanskelig å snakke sammenhengende og det kan 

være vanskelig å svelge tørr mat. Smerter kan oppstå på 

grunn av hovne spyttkjertler, sår eller soppinfeksjon i 

munnen. 

På grunn av tørrheten sees også økende tannproblemer 

som karies og betennelse i tannkjøttet. 

For å lindre plagene er det viktig at du har en god tannhy-

giene og at du regelmessig går til tannlegen. Du bør bru-

ke fluor daglig og munnen bør fuktes med vann ofte. 

Sukkerfri tyggegummi og sukkerfrie syrlige pastiller kan 

brukes for å øke spytt produksjonen. På apoteket får du 

kjøpt sugetabletter som er laget til dette formålet. Det 

finnes også reseptfrie medikamenter som reduserer ube-

haget, både gel, munnspray og sugetabletter. Rådfør deg 

med apoteket. 

Forebygging og behandling 

Hensikten med forebygging og behandling er å hindre 

varige skader i huden. Varige skader kan være mørke 

flekker med for mye pigment eller lyse hudområder med 

pigmenttap eller synlige blodårer (teleangiektasier). 

Dessuten kan sollys føre til generell forverring av SLE. 

Effektiv forebygging vil hindre varig skade hos de fleste. 

Har du reagert på solen tidligere er det viktig at du be-

skytter huden mot sol. Beskyttelse på stranden, ved sjøen, 

innsjøer og spesielt midt på dagen (kl 10-15) når solen er 

sterkest er påkrevd. Solkrem med høy faktor (30 eller 

mer) bør brukes. Solbeskyttende klær kan også være ak-

tuelt. 

Medikamentell behandling er spesialistoppgave og gjøres ofte 

i samarbeid mellom revmatolog og hudlege. Riktig bruk av 

ulike medikamenter på huden kan være aktuelt, men også 

justering av den øvrige SLE behandlingen må vurderes. 

 

Kilde: www.rikshospitalet.no 

Skrevet av: Sykepleier Mona Therese Tollefsen, Revmatolo-

Utslett i munnhulen og huden ved SLE 
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Julebakst 

1 ½ pk. gjær 

250g. smeltet margarin 

7dl melk 

1kg hvetemel 

8 ss sukker 

½ ts hjortetakksalt 

litt safran eller gurkemeie til farging av deigen 

1 egg til pensling av kakene 

rosiner til pynt 

 

Gjæren smuldres i melken som er varmet til fingervarmt. Dette helles i en bolle og tilsettes 

sukker, safran, hjortetakksalt og smeltet margarin. Melet røres i litt etter litt. Dryss deigen 

med litt mel, dekk over bollen med et fuktig klede og sett deigen til heving på et lunt sted.  

 

Når deigen har hevet til dobbelt størrelse, has den ut på melet bord og eltes godt, rulles 

deretter til 2cm tykke pølser, som igjen skjæres i ca 10cm lange biter. Bitene formes som 

S-er eller to store C-er med "ryggen" mot hverandre. Kakene legges på bakeplate, dekkes 

med klede og skal igjen heve til dobbel størrelse. 

 

Stekeovnen forvarmes til 225 grader. Kakene pensles med egg og pyntes med rosiner.  

Stekes pent gyldenbrune midt i ovnen, 10-15 minutter.  

Pepperkaker 

 

300g margarin 

275g (3dl) farin 

2dl lys sirup 

3 egg 

ca 800g (1,3l) hvetemel 

2 ts natron 

2 ts kanel 

1 liten ts pepper 

2 ts ingefær 

 

Varm margarin, sukker og sirup til det smelter. Avkjøl blandingen. Bland natron og krydder i 2/3 av 

melet. Visp eggene lett sammen og rør dem i margarin/sukkerblandingen sammen med det krydrede 

melet. Rør deigen godt og tilsett mer mel til den blir passe fast. 

 

La deigen stå til neste dag. 

 

Kjevle deigen ut til en leiv, ca 3mm tykk. Stikk ut kaker.  

Stek kakene midt i ovnen ved 180 grader i 8-10 minutter.  

Lussekatter 
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Når kveldene begynner å bli mørke og kalde, kan det være godt med noe varmt å drikke. 

Hva er vel koseligere enn å kveile seg i sofaen om kvelden med en god og varm kopp gløgg, eller invi-

tere venner på en smakstesting av førjulskaker og gløgg. 

 

Apotekene lager ofte en gløggessens som er veldig god og veldig drøy. Den passer like godt i rødvin 

som saft. 

 

Hjemmelagd rødvinsgløgg 

1 - 1 1/2 dl sukker 

1 flaske juleøl (3,3 dl) 

2 ts kardemommekjerner 

1 bit pomeransskall 

1 kanelstang 

5 kryddernelliker 

1 helflaske rødvin (7,5 dl) 

1-2 dl sherry 

rosiner 

mandler 

 

Smelt sukkeret i tykkbunnet jernstekepanne (teflonpanner blir ødelagt). Sukkeret skal bli lysebrunt og flytende, 

men må ikke bli for brent. Tilsett forsiktig ølet, litt om gangen. 

 

Legg krydderet i og kok opp på nytt. Ta pannen av varmen og la det hele stå i 2 timer. Sil fra krydderet. 

 

Bland den silte kryddergløggen med rødvin og sherry. Ha i en neve rosiner og en neve skåldede mandler. Varm 

opp gløggen, men la den ikke begynne å koke. 

 

Serveres varm, med mandler og rosiner i små skåler ved siden av. 

 

 

 

 

Solbærgløgg 

2 dl eplesaft 

4 dl solbærsaft 

4 dl vann 

1 ts kardemomme 

1 bit hel kanel 

4 hele nellik 

1 1/2 dl skåldede mandler 

1 1/2 dl rosiner 

 

(ca 1 liter) 

 

Bland alle ingrediensene til gløggen i en kasserolle og kok opp. Sett den kaldt til neste dag. Sil bort krydderet og 

varm gløggen på ny. Server den i krus med mandler og rosiner som tilbehør. 
 

Når nettene blir lange…. 



Vil du ha Lupusnytt tilsendt som vanlig post? Da må du betale 

kr. 100,- som dekker porto for fire nummer.  

 

Send bestilling og penger til Turid Strandset og  

HUSK å skrive navn og adresse bladet skal sendes til! Betales til 

kto.nr. 0533.20.00065 

 

Telefon: 77 90 40 01 

Telefaks: 77 90 40 01 

E-post: noen@example.com 

 

Lupus Landsledelse 

Internasjonal undersøkelse 
bar sykdom. For noen er sykdommen vag, mens 

for andre er den svært inngripende. Dette viser un-

dersøkelsen.  

Professor  i revmatologi, Dr Isenberg, sier at fordi 

lupus er en veldig kompleks sykdom som kan an-

gripe ulike og flere organer samtidig, er det en stor 

utfordring å utvikle effektiv og målrettet medisin. 

De nye biologiske medisinene ser ut til å gi et håp, 

Resultatene fra en internasjonal undersøkelse blant 

Lupuspasienter viser at sydommen har stor innvirk-

ning på livskvaliteten. Undersøkelsen er utført av 

det biofarmasøytiske  selskapet UCB i samarbeid 

med Lupus Europe og  Den Amerikanske lupusorga-

nisasjonen. Funnene fra undersøkelsen  ble presen-

tert den 12. juni på EULAR( the European League 

Against Rheumatism) sin kongress i København. 

Undersøkelsen viser at lupus har markant betydning 

for folks arbeidsevne. 81% svarte at lupus hadde ne-

gativ effekt på deres karriere.  Flere enn 28 % svarte 

at de ikke var i arbeid grunnet sykdommen og over 

50 % hadde over 30 dager fravær i løpet av året. 

Over 40 % av de som svarte rapporterte at sykdom-

men hadde negativ innvirkning på deres fysiske vel-

befinnende. Herunder er fatigue, ledd- og muskel-

smerter det som er  hyppigst nevnt. 

Det tredje store området som sykdommen  har stor 

negativ påvirking på er dagligdagse gjøremål. Dette 

ble rapportert av over 30 % . Herunder kommer 

problemer med å handle samt det å være sosial. 

På de siste 50 år har det ikke blit utviklet en medisin 

som bare er rettet mot Lupus. Lupus er en uforutsig-

Lupusnytt i posten eller på e-post? 

Vi er på Internet! 

www.lupus.no 

 

Send gjerne tips til 

lisbeth.myklebust@tussa.com 
Vi har brosjyrer som er tiltenkt allmennleger. Disse koster kr. 

1,75 pr stk. Du kan bestille for utdeling til legekontorer og andre 

om du ønsker det.  

Kontakt Turid Strandset på tlf. 916 24 000. 

Magasinet Lupus Now finner du på www.lupus.org 


