Lupus Europe 2016
sammanträde, Würzburg, Tyskland

eller springrunda. Kick Lupus är i full gång och något vi
ska fortsätta med de närmsta fem åren. En insats som
är viktig för alla länder involverade i Lupus Europe och
även det vi kommer satsa mest på här i Sverige gällande
Lupus Europe.

Årets stora sammankomst hölls i Würzburg, Tyskland
för att även passa på att fira Lupus Tyskland’s 30 års jubileum. Mycket gicks igenom på fyra intensiva dagar och
många förslag på vad man ska fokusera på togs fram.
Länderna som medverkade i år var: Sverige, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Grekland, Portugal, Italien,
Tyskland, Finland, Danmark, Norge, Lettland, Slovakien,
England, Spanien, Polen… och, förutom de, så var UCB
Pharma där som representerade läkemedelsindustrin
och European Patient’s Forum (EPF) som representerade patientvårdbeslut tagen på EU-parlamentsnivå.
Vi började med att träffa alla från de olika länderna
och fick en kort presentation om vad som skulle gås
igenom samt en introduktion till vad EPF gör och varför
det är viktigt för dem att vi gör våra röster hörda så att
de vet vad de ska prioritera och trycka på i Bryssel. Vi
skickade till exempel nyligen ut en enkät gällande solskydd och SLE, som var framtagen av EPF för att kunna
se användandet av solskyddsfaktor i samband med sjukdom för att förhoppningsvis kunna etablera ett högkostnadsskydd för det (tack till alla som har svarat på
denna enkät!).
Dagarna fortsatte sedan med olika workshops och
föreläsningar från bl.a. Professor Matthias Schneider
där han pratade om en europeisk insamling och registrering av alla patienter med SLE för att kunna användas till
forskning och utvärdering. Han gick även igenom ”The
Basics” för vad en läkare ska utgå ifrån och använda för
att undersöka patienter med SLE.
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Lupus Europe är en paraplyorganisation med 24
olika SLE organisationer som medlemmar från 22
olika länder i Europa. Det är en organisation som
stöder personer med SLE i Europa genom att bidra
till forskning, utbildning och hålla organisationer
uppdaterade med vad som sker i Europa gällande
SLE. Det är Lupus Europe som är din kontakt vad
gäller all information som berör SLE på en europeisk nivå. Deras syfte och mål är att öka medvetenheten kring SLE tillsammans med samarbetande
läkare, forskare och politiker.

Vi hade en väldigt intressant presentation från Marta
E. Alarcón-Riquelme som gick igenom genetiken kopplade till SLE samt genetisk forskning som utförs just nu
vid Uppsala Universitet och Karolinska Institutet.
Efter dessa föreläsningar fick varje land ta upp vad
som händer i respektive land gällande SLE och hur vi
kan samarbeta, och jag nämnde självklart vårt nya initiativ med SLE-nätverket som ska startas nu. Ett jättebra
initiativ där vi som SLE-medlemmar får en ”egen röst”
och kan fokusera på vad som är viktigt även för oss
som är en mindre grupp jämfört med till exempel alla
RA-medlemmar. Otroligt viktigt att alla får höras och får
känna sig uppmärksammade!
Det största temat och workshop var Lupus Europe’s
nya kampanj som heter Kick Lupus. Där vill man få varje land att öka medvetenheten angående SLE samt få
igång patienter med rörelse och aktivitet. Portugal har
till exempel haft ett ”Run for Lupus”-event där de samlade in pengar till forskning för SLE samt fick personer
med SLE att träna och röra på sig under en dag. Ett
initiativ som Alla länder borde göra och något som vi i
Sverige även borde fokusera på. Ett årligt event med insamling till SLE forskning i samband med en promenad

För att få mer information gällande Lupus Europe
samt få informationsblad och veta hur Ni kan hjälpa
till så kontakta gärna mig. Jag heter Sara Badreh och
jag sitter i styrelsen för Lupus Europe. Jag är även styrelseledamot i Reumatikerföreningen Stockholm samt i
Stockholms distriktsstyrelse. För att nå mig kan ni maila
till sara@lupus-europe.org.
Vill även passa på att nämna att det nya nätverket för
SLE som ska startas upp är en jättebra insats för att på
så sätt kunna förena oss med SLE och därigenom även
få information gällande Lupus Europe. Där kan ni meddela de ansvariga som kan vidarebefordra allting gällande SLE till mig som ni vill ska tas upp på EU nivå.
Sara Badreh
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