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Farvel sommer—
velkommen høst! 

Lupusnytt blir gitt ut av Lupus Landsledelse 
som representerer Lupus diagnosegrupper i 
Norge, organisert under Norsk Revmatikerfor-
bund. 
 
Lupusnytt kommer ut 3 ganger i året. 
 
Lupusnytt er et medlemsblad som blir sendt til  
lupusmedlemmer i Norge 
 
I redaksjonen: 
Fatima Lavoll 
Turid Johanne Strandset 
Cathrine Hjelmeset 
Inger Siljedal 
 
Ansvarlig redaktør: 
Anne-Britt Eide 

Jeg sitter her i sofakroken min med en varm kopp 
kaffe mellom hendene. Plutselig kom høsten, og 
morgenene er kjøligere. Vet dere hva - jeg liker det! 
Jeg synes sommeren er deilig, men ingenting er 
som de første friske klare nydelige høstdagene. Na-
turen skifter farge og blir til en fargefest. Jeg elsker 
å gå tur ute om høsten, alt føles friskere og renere 
på en måte.  
 
Ikke alle liker høsten like godt, men vi må velge å 
glede oss over alle de koselige fine tingene høsten 
bringer med seg, istedenfor å fokusere på at som-
meren er over og det går mot kaldere og mørkere 
tider. Det handler om å se glasset som halv fullt el-
ler halv tomt. Høst og vinter kommer uansett, så det 
gjelder å gjøre det beste ut av det. Jeg for min del 
gleder meg til turer i høstvær, innekvelder med ten-
te lys, varme pledd, strikketøy, bake eplekake med 
norske epler, dra på hytta på fjellet, nyte en stor 
kopp kakao foran peisen - ja, jeg kunne fortsatt i det 
uendelige.  
 
Det handler om hva man velger å fokusere på, og 
jeg for min del, gleder meg til denne årstiden, men 
før jeg tar fatt på høsten skal jeg ha litt sommerfø-
lelse og 2 uker ferie i Spania.  
 
Nyt høsten, koselige kvelder og fine høstfarger! 
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4 tips for å hjelpe deg å takle stress 
 

Stress er uunngåelig, men det trenger ikke å slite deg helt ut. Når du skal håndtere stressende situasjoner, så 
bør du vurdere disse fire punktene: 

Ingenting eller ingen kan ”få” deg til å føle noen ting. Hvordan vi føler oss og hvordan vi håndterer 
en situasjon er valg. Med andre ord: du ikke kan kontrollere andres handlinger, men du er ansvarlig 
for dine reaksjoner. Se på situasjonen og spør deg selv: ”Er dette noe jeg kan forandre på?” Om så 
er tilfelle, se på positive måter å oppnå det. Om det er umulig å forandre på det – som for eksempel 
ved sykdom eller dårlig økonomi, aksepter det! Men det betyr ikke å gi opp! Når du aksepterer si-
tuasjonen og fokuserer på hvordan du skal håndtere det du ikke kan forandre, kan ditt stress bli ve-
sentlig redusert. 

Bytt om holdning til takknemlighet. Negative holdninger påvirker vårt fysiske, åndelige og mentale 
velbefinnende. Når du er i en spesielt stressende situasjon, så fokuser på å endre holdningen din. 
Om du er sent ute til et møte på grunn av rushtrafikk, må du endre holdningen: i stedet for å være 
frustrert over trafikken, som du ikke kan gjøre noe med likevel, så tenk på de tingene du er takk-
nemlig for. Du kan bli overrasket over hvor mye det er å være takknemlig for. 

Slapp av, slapp av, slapp av. Avlapning frisker opp kroppen, sinnet og ånden, ved at vi håndterer 
stressende situasjoner bedre. Du kan tenke at du ikke har tid til å slappe av, men det kan være så 
enkelt som å gjøre pusteøvelser i 10 minutter eller å gjøre en favorittaktivitet i en halv time. Hvis du 
setter av en ikke-avbrutt tid til avslapning, og holder deg til det, så vil du føle deg mindre stresset. 

Se på det store bildet. Evaluer din stressende situasjon som et ”stort bilde”. Spør deg selv: ”Hvor vik-
tig er dette?” og ”Vil dette ha noe å si på sikt?” Om svaret er nei, så er det gjerne slik at det ikke er 
verdt din tid eller energi. Slipp det, og la stresset forsvinne med det. 

 
(Utdrag fra psychcentral.com – benyttet ved tillatelse. For flere tips og teknikker for å håndtere 

stress, besøk psychcentral.com)  
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Haley Wetzel er en pratende tenåring som er heia-
gjeng-leder og som liker å se på billøp i helgene. 
Hun håper å bli sykepleier en dag, og går på skole 
i Pennsylvania. Hun mener at hun vil være god på 
empati til pasienter på grunn av alt hun har vært 
igjennom. 
Wetzel på 14 år ble diagnostisert med lupus da 
hun var 6, etter at hun fikk utslett på en familietur 
til Disney World. Like etter fant familien hennes 
en god lege som var spesialist på lupus og barne-
sykdommer, og hun fikk medisiner som hjalp mot 
symptomene. Ting var langt fra perfekte; håret 

hennes falt av, hun hadde nyreproblemer og ledd-
smerter – men hun klarte seg. 
Men i 2010 erfarte Wetzel nye helseproblemer. 
”Jeg hadde rare halssmerter og vekten min var 
uten kontroll,” erindrer hun. Hun var hos en endo-
krinolog (indremedisiner), som undersøkte hor-
monnivåene fra skjoldbruskkjertelen (=tyroidea), 
en sommerfugl-formet kjertel på halsen som pro-
duserer hormoner for å regulere kroppsmetabolis-
men (forbrenning). 
Da testene viste at Wetzel hadde hypothyroidea – 
kjent som lavt stoffskifte – skrev legen ut et syn-
tetisk tyroidea-hormon kalt Synthroid ®. 
Stoffskifteproblemer som Wetzels er vanlig hos 
mennesker med lupus. Ifølge statistikk fra Johns 
Hopkins Lupus Center, har omtrent 6 prosent av 
lupuspasienter hypothyroidea og 2 prosent hy-
perthyroidea (høyt stoffskifte). En studie fra 
2009, publisert i Journal of Clinical Rheumatho-
logy, fant man at over 6 prosent av de testede 
lupuspasientene hadde stoffskifteproblemer forår-
saket av en autoimmun skjoldbruskkjertelsyk-
dom, sammenliknet med 2 prosent i øvrig befolk-
ning. 

 
 

Tyroidea-terapi 
Behandling av stoffskifteproble-

mer hos lupuspasienter 
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Mark Lupo (endokrinolog i Sarasota), som er spesia-
list i stoffskiftesykdommer og hyppig behandler 
mennesker med lupus, sier at forskere ennå ikke har 
funnet koplingen mellom lupus og skjoldbruskkjer-
telproblemer, bortsett fra at mennesker som har en 
autoimmun sykdom har høyere risiko for andre auto-
immune tilstander. 
”Noen ganger tror folk at lupus angriper skjold-
bruskkjertelen, og at det forårsaker problemene, men 
vi har ikke sett beviser på det,” sier Lupo. ”Det fore-
går forskning på immunsystemets predisponering – 
slik som at noen mennesker, uavhengig av årsak, har 
en genetisk programmering som fører til ulike auto-
immune angrep.” 
Debora Garcia, en 48-årig mor til 3 voksne gutter i 
Sacramento, har Hashimotos syndrom, det mest van-
lige skjoldbruskkjertelproblem blant mennesker med 
lupus. Hashimotos er et autoimmunt angrep på 
skjoldbruskkjertelen, som fører til ødeleggelse av 
normale tyroidea-celler, etterfulgt av progressiv be-
tennelse i skjoldbruskkjertelen, og eventuelt en un-
deraktiv skjoldbruskkjertel. 
Etter seks år med antibiotikabehandling og en lege 
som fortalte henne at hun sannsynligvis bare var de-
primert eller trett fordi hun hadde tre små gutter 
hjemme, diagnostiserte en indremedisiner Garcia 
med lupus og Hashimotos syndrom i 1991. 
Diagnosen hypotyroidea ga mening. ”Jeg hadde all-
tid vært en atlet, men jeg la på meg uavhengig av 
hva jeg gjorde,” sier hun. ”Og jeg var så trett at jeg 
ikke klarte å stå opp.” 
 
 



Noen få uker etter at hun fikk tyroidea-medisin, 
merket Garcia forandring. ”Jeg husker at jeg fortalte 
familien min at jeg ikke innså hvor dårlig jeg følte 
meg, før jeg begynte å føle meg bedre,” sier hun. 
”Vekten min ble normal, håret og øyevippene be-
gynte å vokse igjen.” 
Leger kan oppdage stoffskifteproblemer ved en en-
kel blodprøve som måler TSH-nivåene (tyroidea-
stimulerende hormon), og om nødvendig, en annen 
blodprøve som måler tyroxinnivået. Men noen leger 
undersøker ikke om det kan være en tilstand i 
skjoldbruskkjertelen hos mennesker med lupus, 
fordi symptomene kan være svært like. 
”Dette er et vanlig problem,” sier Lupo. ”Det er en 
antagelse om at det er et lupusutbrudd eller en po-
tensiell reaksjon på en lupusmedisin, når det faktisk 
er noe helt annet.” 
Lavt stoffskifte ved lupus kan føre til mer fatigue, 
intoleranse for kulde, omtåkethet, tørr hud og vekt-
økning. Symptomer på Graves’ syndrom (den mest  
vanlige av høyt stoffskifte, der immunforsvaret lurer 
skjoldbruskkjertelen til å lage for mye hormoner)er 
vekttap, skjelvinger, hjertebank, økt angst og svet-
ting. 
Mary Shomon, en tålmodig advokat og forfatter av 
flere bøker om autoimmune sykdommer, inkludert  
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Forts. stoffskifteproblemer... 

 

The Thyroid Diet, råder deg til å være så spesifikk 
som mulig til legen, hvis du har mistanke om 
stoffskifteproblemer. 
”Sett tall på symptomene dine,” råder Shomon. 
”Si, Jeg er utslitt hver dag i stedet for Jeg er trett.” 
Eller, Jeg er en maratonløper, men jeg legger på 
meg 10 kg hver måned.” 
Det tok Wetzel omtrent seks uker å se forbedring, 
etter at hun ble diagnostisert med hypotyroidea,  
sier hennes mor, Renee. Sakte begynte hun å mis-
te noen av de 15-20 kiloene hun hadde lagt på 
seg. To år senere har hun fortsatt smerter i hals-
området, men ikke så hyppig som før.  
Hun og hennes mor skriver ned alle symptomer 
for å gi det til legen når de går de oppfølging hos 
endokrinolog. ”Jeg fikk gjort blodarbeidet gjort i 
november,” sier Wetzel. ”Som oftest kommer det 
godt ut.” Hun er travelt opptatt med studier, både 
hjemme hvor hun går i niende klasse på en on-
lineskole, og på sykehuset, hvor hun snart vil lære 
praktiske ting som hurtigsenkning og det å kople 
til intravenøs slange. 
”Jeg vil absolutt holde meg til dette,” sier hun om 
sykepleierutdannelsen. Jeg vil bare være der for å 
hjelpe mennesker.” 
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 Skaff deg et kjæledyr 

Kjør et google-søk på ”kjæledyr hjelper helsen vår,” og du vil finne mange artikler og blogger innenfor 
dette området. Svært mange husholdninger i USA har et kjæledyr som familiemedlem, ifølge CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention). Fordelene ved felleskap med dyr kan komme av en logrende 
hale eller en rumlende maling fra katt. Men det å ha et kjæledyr har vist seg å redusere blodtrykk og koles-
terol, samt triglyseridnivåene. Det kan også redusere ensomhetsfølelse. 
Forskning har vist dette i sammenheng mellom våre kjæledyr og vår helse. Vi tror at denne positive nyhe-
ten, selv om den ikke bare gjelder for lupus, kan være bra for oss alle sammen. 
 

Å gå tur med hunden er en ideell måte å få daglig mosjon: I en studie som ble publisert i mai 2012, 
i Journal of Physical Activity and Health, fant man at mennesker som går regelmessig med hunde-
ne sine, fikk mer fysisk aktivitet og hadde lavere BMI enn de som ikke gikk tur med hund. Og de 
som ikke hadde hund rapporterte mer av diabetes, høyt blodtrykk, høyt kolesterol og depresjon enn 
de som hadde hund, ifølge studien. 

 
Å ha dyr er bra for barn: En del forskning sier at å ha et kjæledyr i oppveksten kan redusere risiko 

for at barna utvikler allergier. Og barn som har kjæledyr viser mer tillit og har forhøyet følelse av 
trygghet, selvsikkerhet, og andre viktige kvaliteter, rapporterer en artikkel som er publisert i juni 
2012 i Australian Family Physician. 

Kjæledyr kan hjelpe oss med å redusere livets stress-faktorer: En studie fra desember 2011 i Jour-
nal og Personality and Social Psychology ®, fastslo at vi kan oppnå nødvendig sosial støtte fra 
våre kjæledyr: dyreeiere hadde bedre selvfølelse og skåret høyere på målinger på samvittighet og 
lavere på målinger som frykt for å binde seg. De hadde også en økt velbehagsfølelse. Fordelene ved 
den sosiale støtten fra kjæledyr var et supplement til støtte gitt av mennesker, og kjæledyr bidro til 
å bekjempe følelser som sosial avvisning, fant studien. 



 

DET ER HÅP FOR LUPUS FORSKNING 

Alle artiklene er kopiert fra Lupus Now, vår 2013 og oversatt av Margareth Berg Vårvik 
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Et hus ved Mjøsa ble solgt for over 4 millioner kroner—eieren ga bort alt. Det er et svært detaljert testa-
mente. Og det står uttrykkelig at huset skal legges ut for salg på det åpne markedet og selges til høystby-
dende. Videre står det at pengene fra salget skal gå til forskningsarbeid på Lupus, som hun selv led av.  
Huset gikk for 1,2 millioner kroner over takst: - Damen var syk hele livet, og så valgte hun så tidlig å tes-
tamentere bort pengene for huset.  
 
Kjøperen veldig positiv til donasjonen 
Kjøperen vil ikke stå frem, men synes ifølge Aandalen at det er veldig positivt at pengene for hussalget går 
til forskning på lupus. 

Ingebjørg Sandberg i Norsk Revmatikerforening uttaler til Oppland Arbeiderblad at de ikke kan huske å ha 
mottatt et lignende beløp noen gang tidligere. Når pengene fra boet blir overført, vil foreningen lyse ut 
forskningsmidler som fagfolk kan søke om å få, skriver Oppland Arbeiderblad. 
 
Her kan dere lese mer om dette: 
http://www.aftenposten.no/bolig/huset-ble-solgt-for-over-4-millioner-kroner--eieren-ga-bort-alt-7301090.html#.Ui9TRj8kWRA 

Å leve med Lupus – Tips for et fullt og givende liv. 

Øvelser for utmattelse.  
Lupus fatigue er ikke noe å le av. På dårlige dager, 
er det lettere å stå stille enn å bevege seg. Men hva 
om inaktivitet kan gjøre din fatigue verre?
Regelmessig mosjon er en av de viktigste tingene 
du kan gjøre for å bidra til å bekjempe trøtthet. Det 
er fordi at når vi står stille og ikke bruker musklene 
våre, vil de miste styrken. Det kalles atrofi, og det 
gjør hverdagen vanskeligere fordi vi ikke er så 
sterk. Selv om det kan være utfordrende å ha nok  
energi til å være i bevegelse, er det en av de beste 
avgjørelsene vi kan ta. 

Tips til gode øvelser 
 
Drikk mer vann. 
Brus, kaffe og te gir en kortvarig følelse av energi, 
men de gjør også at du blir dehydrert. Prøv å legge 
en bit sitron, lime, agurk eller appelsin i vannet for 
å friske opp smaken i stedet.  

Spis riktig 
Lav-karbohydrat dietter er populære, men de sulter  

kroppen sin primære energikilde. Pluss, at det er  
vanskelig for kroppen å omdanne proteinene til 
sukker. Det er bedre å spise en godt balansert kost-
hold med mye ferske råvarer. 
 
Finn din favoritt 
Innendørs svømming og vannaerobic er flotte må-
ter å være aktiv på. De øker fleksibiliteten, og for-
bedrer cardio-varscular funksjon, og styrke ryggen 
og kroppen uten å sette unødig stress på leddene. 
Isometriks er når musklene trekker seg sammen 
uten synlig bevegelse. Dette er utmerket når du har 
en dårlig dag.  
Å strekke ut musklene er den viktigste delen av 
øvelser. Fleksible muskler gir økt mobilitet og re-
dusere trykket på leddene. Husk å strekke ut etter 
alle treningsøkter. 

Kjenn dine grenser 
Ikke overdriv når du trener, men prøv å være aktiv 
i 30-60 minutter hver dag. Husk, det trenger ikke 
være 60 minutters trening på en gang - 10 minutter 
her og ti minutter der blir fort 60 minutter totalt. 



Vil du ha Lupusnytt tilsendt som vanlig post? Da må du beta-Vil du ha Lupusnytt tilsendt som vanlig post? Da må du beta-Vil du ha Lupusnytt tilsendt som vanlig post? Da må du beta-Vil du ha Lupusnytt tilsendt som vanlig post? Da må du beta-
le kr. 100,le kr. 100,le kr. 100,le kr. 100,----    som dekker porto for tre nummer. som dekker porto for tre nummer. som dekker porto for tre nummer. som dekker porto for tre nummer.     
    
Send bestilling og penger til Turid Strandset og Send bestilling og penger til Turid Strandset og Send bestilling og penger til Turid Strandset og Send bestilling og penger til Turid Strandset og     
HUSK å skrive navn og adresse bladet skal sendes til! Betales HUSK å skrive navn og adresse bladet skal sendes til! Betales HUSK å skrive navn og adresse bladet skal sendes til! Betales HUSK å skrive navn og adresse bladet skal sendes til! Betales 
til kto.nr. til kto.nr. til kto.nr. til kto.nr. 0533.20.00065 
 
Ønsker du å få tilsendt Lupusnytt som e-post kan du sende 
bestilling til annebritt@kuppet.com  
Dette er gratis. 

  

  

Informasjon fra 

Lupusledelsen i Norge 

Lupusnytt i posten eller på eLupusnytt i posten eller på eLupusnytt i posten eller på eLupusnytt i posten eller på e----post?post?post?post?    

Vi er på Internet! 
www.revmatiker.no 

 
Send gjerne tips til 
annebritt@kuppet.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. 
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Vi har nå fått de populære lupusarmbåndene på lager. De 
koster kr. 50,-/stk. og kan bestilles hos Turid Strandset, se 
kontaktinfo på siden her.  

 
SUDOKU—LETT 


