
Riksförening för SLE är en riksförening inom Reumatikerförbundet. Föreningen 
bildades 2017 och täcker hela landet.

Riksförening för SLE

Kontaktuppgifter

e-post      sleforening@gmail.com
hemsida   https://www.reumatikerforbundet.org/kontakt/distrikt-och-  
           foreningar/riksforeningen-sle/
facebook  https://www.facebook.com/RFSLE

Hur du blir medlem

När du blir medlem i Riksförening för SLE blir du också medlem i  
Reumatikerförbundet. Du kan välja mellan två alternativ:

Medlem i Riksförening för SLE – •	 Du betalar då 250 kr per år i avgift.
Dubbelt medlemskap – •	 Medlem i Riksförening för SLE och en lokal  
Reumatikerförening. Medlemsavgiften blir då 250 kr + 98 kr, totalt  
348 kr. Detta är något vi rekommenderar om du vill ta del av aktiviteter 
som din lokala Reumatikerförening anordnar. 

Din medlemsavgift till Riksförening för SLE får vi via Reumatikerförbun-
det. Anmäl dig via Reumatikerförbundets medlemsservice på telefon  
08-580 05 00. Du kan också mejla oss för att få hjälp.

Ge en gåva? 

Föreningen tar tacksamt emot gåvor. Märk gåvan med »Förening« eller 
»Forskning«.

swish      123 000 7922    
plusgiro   844 570-2

föreningens org. nr: 80 25 08-1186



Föreningens mål

Synliggöra lupus (•	 SLE) i samhället och inom Reumatikerförbundet
Vara ett stöd och inspiration för dem som lever med diagnosen•	
Bryta den ensamhet som livet med lupus kan innebära•	
Informera om lupus för att öka förståelsen för diagnosen•	
Anordna SLE-dagar med öppna och gratis föreläsningar•	
Bli en självklar kontaktpunkt•	
Skapa kontaktnät•	
Ge möjlighet att möta andra, utbyta erfarenheter och kunskap•	

Föreläsningar, seminarier och träffar 

Vi kommer gärna och föreläser om lupus, ordnar seminarier, fikaträffar 
m.m. Det kan vara svårt att få omgivningen att förstå lupus och här hop-
pas vi kunna hjälpa till med våra egna erfarenheter.

Företag, myndigheter, anhöriga, reumatikerföreningar, reumatikerdistrikt 
eller lokalföreningar – skriv ett mejl till sleforening@gmail.com

Kort beskrivning av lupus (SLE)

Lupus är en kronisk sjukdom.•	
90% av dem som drabbas är kvinnor. •	
Den kallas ibland för »imitatör« då den härmar många andra sjuk - •	
domar – vilket också är en av anledningarna till att det kan ta tid innan 
en läkare kan ställa diagnosen.
Sjukdomen går i skov – aktiv eller vilande. Hur ofta och länge den är •	
aktiv eller vilande är mycket individuellt.
Det egna immunförsvaret angriper kroppens egna celler.•	
Alla organ kan drabbas och sjukdomsförloppet är olika hos varje per-•	
son.
Om huden drabbas kan det karakteristiska fjärilsutslaget i ansiktet •	
framträda.
Solljus (både •	 UV-A och UV-B) och stress är några faktorer som kan 
orsaka sjukdomsaktivitet.
Lupus går inte att bota. För att lindra sjukdomen kan behandlingen •	
bestå av kortison, cellgifter och andra immundämpande mediciner. 
Vilken behandling man får och hur man svarar på den är individuellt.
Sjuklig trötthet (•	 fatigue) är det symptom som de sjuka beskriver som 
mest hindrande i deras vardag.
De flesta lever dock ett normalt liv med hjälp av behandling.•	


