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Formanden har ordet! 

Vi skriver nu marts 2018. Året er startet med indvielse af det nye Hovedpinehus i 
Glostrup, hvor to fra bestyrelsen deltog. Det bliver et dejligt sted for både perso-
nale og sygdomsramte at færdes. Det vigtigste er dog at med dette hus, er Ho-
vedpiner og Ansigtssmerter endelig kommet på dagsordenen i Danmark. Læs 
artiklen inde i bladet. 

Deltagelse i pårørendedag var en tankevækkende oplevelse. Heldigvis ser det ud 
til, at det at være pårørende også er blevet et vigtigt emne i Danmark. 
Læs også dette indlæg i bladet. 

Februar måned er den måned, hvor vi opkræver kontingent. Da ikke ret meget er 
automatisk i en mindre forening som vores, så hører dette til et af de større job. 
Da vores kasserer igennem mange år, Kirsten Frausing, samtidigt blev ramt af 
alvorlig sygdom og nu helt må hellige sig sit helbred, har vi været ude og finde en 
ny hjælper til denne post. Derfor ville det være utrolig dejligt, om de, der stadig 
ikke har betalt kontingent for 2018, vil gøre det.  

Jeg hører stadig enkelte sige, at de gerne vil melde sig ud, da de nu har det godt, 
og som takker meget for den hjælp de har fået. Dejligt med ros, men endnu bed-
re hvis alle ville blive som støttemedlemmer, og være med til at hjælpe alle de 
nye der bliver ramt. Medlemstallet i 2017 nåede op på det højeste antal vi har 
haft til dato i foreningen. Udbredelsen af kendskabet til TN er lykkedes ret godt, 
og så er det jo vigtigt, at vi netop nu står sammen. 

Kontingentet kan indbetales på MobilePay 27106, med angivelse af medlemsnr. 
og/eller navn som reference. Alternativt kan indbetales ved bankoverførsel til 
Nordea 2640 konto 0751 444 443 med samme reference.  

Vi har i de seneste år modtaget flotte beløb fra Udlodningsmidlerne, de tidligere 
tips og lottomidler. I år lader muligheden for at ansøge om disse midler imidlertid 
vente på sig, idet de kriterier og formål vi kan søge til, er under overvejelse. Der-
for er den normale ansøgningsfrist (1. februar) nu udskudt til medio april, og vi 
venter spændt på nyt om de aktuelle muligheder. Specielt forlyder det, at til-
skudsmidlerne vil blive spredt på flere områder, så der bliver færre penge for 
patientforeningerne at søge. Dette kan komme til at betyde rigtig meget for vores 
forening, og er der nogen, der sidder med ideer til, hvilke Fonde man kan søge, 
når man er en lille patientforening, så kom gerne med gode råd. 

Lonni U. Jensen  



18-1 Lynet Side 4  

Trigeminus neuralgi og lavt saltniveau i blodet 

Min hustru, der lider at trigeminusneuralgi, og som derfor får Trimonil Retard 
(carbamazepin), har gennem en del år kæmpet med et lavt saltniveau i blodet.  

På Dansk Hovedpinecenter, hvor min kone er patient, er man opmærksom på, at 
såvel medicinen carbamazepin (Tegretol, Trimonil Retard) som oxcarbazepin 
(Trileptal, Apydan) mod trigeminus neuralgi er saltdrivende, og ved behandling 
hermed anbefales det, at saltniveau i blodet kontrolleres jævnlig. 

Min hustru har således gennem en længere periode måttet tage et meget højt 
tilskud på op til 1.500 mg af salttabletter dagligt. Desuagtet har egen læge regi-
streret, at saltniveauet i blodet var lavt (127 mmol/L), og har ment, at dette kun-
ne være årsagen til hendes periodiske svimmelhed. 

På det seneste er svimmelheden suppleret med tendens til besvimelse, og efter 
en sådan kortvarig besvimelse her i efteråret, blev hun tjekket på sygehuset, hvor 
de målte et saltniveau på 126 mmol/L.  
(Normal værdierne er: Natrium; P: 137-145mmol/L; Kalium; P: 3,5 – 4,6 mmol/L). 

Foruden Trigeminus neuralgi lider min hustru også af forhøjet blodtryk og får det 
medicineret. Inden udskrivelsen spurgte lægen på sygehuset derfor, om hun ville 
henvises til en endokrinolog, der måske kunne udrede årsagen til problemet med 
saltbalancen. 

Ved konsultationen hos endokrinologen blev følgende fastlagt efter gennemgang 
af blodprøver og det aktuelle medicinforbrug:  

- Medicinen Tegretol (Trimonil Retard) mod trigeminus måtte nødvendigvis 
bibeholdes. 

- Den blodtryksdæmpende medicin var også salt- og kaliumdrivende og kunne 
omlægges til andre typer. 

Denne omlægning af blodtryksmedicinen har resulteret i, at salttilskuddet har 
kunnet fjernes, men at saltniveauet alligevel er blevet højere og på et acceptabelt 
niveau på 132mmol/L (et niveau der er også er blevet bekræftet som acceptabelt 
af min hustrus læge på Dansk Hovedpinecenter). Dette niveau bør kroppen kunne 
”lære at leve med/tilpasse sig til”. Derfor foreslog endokrinologen, at min hustru 
ikke længere skulle tage salttabletterne. Da den tidligere blodtryksmedicin også 
drev kalium ud af kroppen, har kalium tilskuddet med Kaliorid tabletter ligeledes 
kunnet reduceres kraftigt. 
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Omlægningen fremgår af nedenstående tabel: 

Medicin 
skema 

Product Før omlægning Ændring Efter om-
lægning 

Blodtryks-
medicin 

Lorsarstad 
Comp 

 

(blodtrykssænkende 
og vanddrivende) 

Losartankalium 
100mg +  

hydrochlorthiazid 
25mg 

Fjernet  

(Seponeret) 

 

Blodtryks-
medicin  

Lorsarstad   NY 100mg 

Blodtryks-
medicin 

Amlodipin  NY 5mg 

Kalium 
tilskud  

Kaliorid  3750mg Sænket 750mg 

Salt tilskud Natriumchlorid 
(salttabletter)  

1500mg Fjernet  

Trigeminus 
medicin  

Tegretol Retard  Carbamazepin 
1400mg 

Hævet lidt 
grundet 
anfald 

Carpamazepin 
1600mg 

Et ekstra plus ved omlægningen var at slippe for Hydrochlorthiazid, der i en nylig 
undersøgelse menes at kunne øge risikoen for kræft. 

Jeg håber, at ovennævnte beskrivelse kan få patienter, der har problem med at 
holde deres saltniveau i blodet, til at lade en medicinkyndig revurdere deres me-
dicinskema. Det var nærmest en tilfældighed, at min hustru, efter mange år hvor 
salt tilskuddet blot er blevet øget i takt med øgning af blodtryksmedicin og en lille 
øgning af Tegretol, fik tilbud om henvisning til en endokrinolog,. 

Bent Christensen – 14.02.2018  
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Usandheder om cannabis kan skade patienterne 

”Debat om smerter bliver sendt på afveje af uvidenskabelig misinformation”, 
mener kendt dansk smerteforsker, som udtaler: ”Holdninger fylder mere end 
kendsgerninger i debatten om cannabis til smertelindring” 

Nærværende indlæg er taget fra dr.dk/nyheder, Carsten Nielsen, baseret på et 
interview med smerteprofessor Lars Arendt-Nielsen, som leder smerteforsknin-
gen på Aalborg Universitet og er præsident for den internationale smerteforsker-
organisation IASP (International Association for the Study of Pain). 

 

Lars Arendt-Nielsen føler, han 
har svært ved at trænge igen-
nem med sin advarsel om, at 
cannabis ikke er det mirakelmid-
del, smerteplagede patienter 
forståeligt nok håber på. 

Diskussionen og debatten om 
cannabis er ekstremt polariseret 
og ikke-faktuel. Hvis en skuespil-
ler har en tante, som har taget 
cannabis og haft en effekt, så er  

det et meget stærkere budskab, end hvis man kommer som forsker og siger, at 
evidensen faktisk er ikke eksisterende, siger Lars Arendt-Nielsen. 

Han mener, at cannabis-debatten er kørt af sporet, fordi den ikke forholder sig til 
den forskning, der findes på området. 

Når han opsummerer erfaringerne, hæfter han sig ved, at cannabis kan have en 
vis effekt ved bestemte neurologiske sygdomme, samt at det kan være med til at 
hæmme nogle betændelsestilstande fx ved leddegigt. 

Men der er ikke belæg for at sige, at cannabis har en generel effekt på smerter. 
Så hvis man skal bruge det inden for smerteområdet, så skal det i hvert fald være 
en meget selektiv og en meget velkarakteriseret patientgruppe, som skal tilbydes 
det under meget kontrollerede forhold, vurderer han. 

Men han ser altså ikke cannabis som løsningen. 

Udfordringen for de eksisterende smertestillende lægemidler 

Til gengæld er han klar over, hvad problemet er. Den store udfordring ligger iføl 

https://www.iasp-pain.org/
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ge smerteforskeren i, at eksisterende smertestillende lægemidler ikke er gode 
nok, og at de ledsages af bivirkninger. 

I modsætning til cannabis er de morfinlignende opioider ret effektive mod smer-
ter, i hvert fald til at begynde med. Men hvis de bliver brugt for længe og i for 
stort omfang, mister de effekten. I nogle tilfælde kan de sågar gøre smerten vær-
re på sigt. 

Vanedannende risiko 

Canabis har risikoen for at gøre patienter afhængige.  

I USA og flere andre lande taler man om en egentlig opioid-epidemi eller opioid-
krise, fordi let adgang til stærk smertestillende morfinlignende medicin har sendt 
millioner ud i afhængighed. 

Dén risiko frygter Lars Arendt-Nielsen også med medicinsk cannabis. 

- Hvis man begynder at legalisere mere cannabis i forbindelse med smerter, så 
tror jeg, der er risiko for, at man kan få et endnu større problem, end man har 
med opioiderne. 

- Så man kan kun opfordre til at lytte til videnskaben, og til hvad der faktisk vides, 
i stedet for at lade sig drive med af den populistiske diskussion om effekten af de 
her stoffer, siger han. 

Dyreforsøg lover for meget 

Selv om han altså opfordrer til at lytte til videnskaben, må han erkende, at viden-
skaben på smerteområdet stadig ikke er i stand til at give alle de ønskede svar. 

En meget stor barriere er at få overført lovende resultater fra dyreforsøg til effek-
tive lægemidler til mennesker. 

- Mennesker og smerter er meget anderledes end nogle nerveceller, der reagerer 
i rygmarven på en rotte. Hvis ikke vi kan overføre den viden, så får vi en masse 
stoffer, som viser sig ikke at have nogen effekt. 

- Det er det, der sker i øjeblikket. Man har rigtig mange lægemidler i udvikling, og 
de har vist enormt god effekt på forskellige smertefænomener hos dyr. Når vi så 
tester dem på mennesker, som har smerter, har de ikke den samme effekt. Det 
forstår vi et stykke af vejen ikke så meget af, forklarer Lars Arendt-Nielsen. 
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Smertesystemet er en hærget telefoncentral 

Til gengæld har smerteforskerne fået en bedre forståelse af, hvordan smertesy-
stemet egentlig skal opfattes. 

Lars Arendt-Nielsen sammenligner det med en gammeldags telefoncentral.  

- Tidligere troede man, at det var et nogenlunde sirligt system, hvor der blev 
sendt smertesignaler gennem de røde, gule og grønne ledninger. 

- Men i dag ved vi, at smertesystemet mere er som en telefoncentral, hvor lynet 
er slået ned og alle nerveceller eller ledninger er kortsluttede. Det er dét kaossy-
stem, som vi skal forsøge at rydde op i. 

Desuden er smertesystemet paradoksalt nok sin egen værste fjende. 

- Jo længere tid du har smerter, jo dårligere bliver smertesystemet til at håndtere 
det. Så vi skal finde måder, hvorpå vi kan bringe det nervesystem og smertesy-
stem tilbage til noget, der ligner en normal funktion. Det er nogle af de udfor-
dringer, vi arbejder med i øjeblikket, siger Lars Arendt-Nielsen. 

 

Osteopati – Hvad er det, og kan det hjælpe en TN patient? 

Bestyrelsen bliver jævnligt spurgt om alternative behandlinger, som måske kan 
lindre TN smerterne eller de atypiske ansigtssmerter. 

Vi har været lidt inde på Akupunktur, som for nogen menes at have en virkning; 
om ikke andet så i kortere perioder. 

Der har også været talt meget om cannabisolien, som måske også for nogen, kan 
have en korterevarende virkning. Imidlertid er der ikke nogen lægefaglig under-
bygning heraf, ligesom vi heller ikke i foreningen har fået en overbevisende suc-
ceshistorie fra nogen, der har haft en længerevarende hjælp af denne behand-
lingsmetode. Skulle nogen føle, at de kan bidrage til dette spørgsmål, hører vi 
meget gerne fra vedkommende. 

Vi er nu også blevet spurgt, om Osteopatisk behandling kan virke gavnligt på an-
sigtssmerter. Jeg har konfereret med Migræne & Hovedpineforeningen fra Søn-
derborg, som bliver stillet de samme spørgsmål omkring deres hovedpinesmer-
ter.  

I fortsættelse heraf har jeg haft et lille møde med en Osteopat, som fortæller, at 
en Osteopat ser kroppen som en helhed og at han ikke kun behandler sympto-
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mer. Osteopaten mener, at smerterne kan stamme fra andre steder i kroppen, og 
behandler derfor ikke alle patienter ens.  

Osteopater behandler alene med deres hænder som redskab og anvender be-
handlingsteknikker der kan bestå af: manipulationer af kroppens led, ledmobilise-
ring, strækteknikker samt massage af muskler og bindevæv, muskel-energi tek-
nikker og bindevævs teknikker. Osteopater undersøger og behandler dysfunktio-
ner i led, muskler og bindevæv i hele kroppen med henblik på, at normalisere 
kroppens funktioner.  

Ovennævnte lyder ikke umiddelbart relevant for patienter med trigeminusneu-
ralgi men kunne eventuelt have betydning for visse former af ansigtssmerter?  

I samarbejde med Migræne & Hovedpineforeningen vil vi nu arbejde videre med 
at undersøge mulighederne og erfaringerne med denne type behandling. Jeg vil 
derfor rigtig gerne høre fra medlemmer, der har prøvet en osteopatisk behand-
ling, og det uanset om det har været en positiv eller negativ oplevelse. 

Jeg har hørt fra et par medlemmer, der har været i udlandet for at få hjælp til at 
blive smertefri. Den ene fortæller mig, at hun fik en behandling, der er lidt i tråd 
med hvad en Osteopat gør, og at hun havde glæde af det. Da vi i bestyrelsen ikke 
går ind for at viderebringe ”hokus pokus”, ville det være ret gavnligt, om jeg hør-
te tilbage fra nogen, der havde prøvet det. 

Vi ved jo, at TN patienter i forvejen prøver alt, hvad der kunne se ud som en mu-
lighed for at få lindret deres smerter, derfor er det måske værd at undersøge 
dette også. 

Så derfor, skriv til mig på tn@trigeminus.dk eller ring på 6172 2111 og lad os få 
en snak derom. 

Lonni U. Jensen 

 

En nyhed: 

Den ene mand til den anden: 

- Jeg skal snart være far. 

- Du virker lidt bekymret.  
Er du ked af, at du skal være far? 

- Min kone ved det ikke endnu! 
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Indvielse af et helt nyt og unikt Hovedpinecenter 

Dansk Hovedpinecenter er i midten af januar flyttet ind i en ny og specialdesignet 
bygning på Rigshospitalets afdeling i Glostrup. 

Den 28. februar var der officiel indvielse af bygningen med taler af Regionsråds-
formand Sophie Hæstorp Andersen, samt af en række repræsentanter for hospi-
talet og for Dansk Hovedpinecenter, herunder professor Jes Olesen og professor 
Rigmor Højland Jensen.  

Sophie Hæstorp Andersen udtalte bl.a., at formålet med den ny bygning var at 
skabe de bedste rammer for såvel forskning som uddannelse som patientbehand-
ling. Set fra Trigeminus Forenings side, er det kun noget vi kan bifalde, for gode 
vilkår for forskningen inden for vores lidelse er selvsagt af stor vigtighed, uddan-
nelse af flere læger inden for det neurologiske område er i høj grad nødvendigt, 
og velindrettede lokaler til brug for modtagelse og behandling af patienter er en 
stor tilfredsstillelse. 

Nedenfor et par fotos fra stedet samt et uddrag fra den pressemeddelelse, som 
er blevet udsendt. 

Dansk Hovedpinecenter er flyttet ind i et nyt byggeri, som styrker 

rammerne for både patientbehandling og forskning 

Et helt nyt hus med dæmpede lyde og 
naturligt lys møder fremover de 9.000 
patienter fra hele landet, der modta-
ges på Dansk Hovedpinecenter på 
Rigshospitalet - Glostrup. Det nye 
byggeri er nemlig som det første i 
verden bygget specielt til hovedpine-
patienter.  

- Vi er utrolig glade for at kunne byde 
patienterne velkommen i et hus, hvor 
patienternes behov er i centrum. Vi 
har spurgt patienter til råds lige fra 
starten af byggeprocessen, og det har 
blandt andet ført til et stort fokus på 
at undgå støj, fordi mange hoved-
pinepatienter er meget lydfølsomme.  

 
Professor Jes Olesen holder tale i forbin-delse 
med indvielsen.Jes Olesen var primus motor 
for starten af Dansh Hovedpinecenter i 2001. 

Jes Olesen udtrykte stor tilfredshed med den 
ny bygning og citerede Jeppe på Bjerget: 
”Drømmer jeg, eller er jeg vågen?” 

Bygningen er også tegnet, så der kommer meget naturligt lys ind, det er både 
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bæredygtigt og skånsomt overfor de patienter, som er generet af skarpt, kunstigt 
lys, fortæller professor, overlæge Rigmor Højland Jensen, der er leder af Dansk 
Hovedpinecenter. 

- Forskning, diagnostik og behandling 
er nu samlet fra syv forskellige dele af 
hospitalet, og det er en af de store 
styrker ved det nye byggeri. 

- Når behandlingen og forskningen 
foregår i samme hus, kan klinikere og 
forskere udveksle ideer og viden langt 
lettere. Behandling og forskning 
kommer på samme frontlinje, og det 
vil gøre begge dele bedre, forklarer 
Rigmor Højland Jensen.  

Unikt laboratorium 

I det nye hovedpinecenter er der ind-
rettet et unikt laboratorium, der skal 
bruges til diagnostiske tests af hoved-
pinepatienter og til at følge patien-
ternes behandling over tid. Ved hjælp 
af en række diagnostiske test vil labo-
ratoriet karakterisere hovedpinepati-
enterne mere præcist med henblik på 
skræddersyet, tværfaglig behandling 
for den enkelte patient. 

I laboratoriet kan læger og bioanalyti-
kere blandt andet teste patienternes 
smertefølsomhed, undersøge ømme 
muskler med ultralydsskanning og 
også med ultralyd måle bag øjet for 
tegn på forhøjet tryk i hjernen. 

 

Udsnit af det ny venteværelse hvor flere af 
stolene er afskærmede og hvor der kan 
udleveres ørepropper til patienter, der er er 

stærkt ramte af hovedpinesmerter. 
 

 
Havemøbler som Hovedpinesagen 
(Trigeminus Foreningen samt Migræne- og 
Hovedpineforeningen) donerede til Dansk 
Hovedpinecenter ved indvielsen. 

- Med sådanne målemetoder er der bedre mulighed for, at den enkelte patients 
medicin og behandling bliver så målrettet som mulig, siger Rigmor Højland Jen-
sen.  
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Det er første gang på verdensplan, der er etableret denne type laboratorie til 
hovedpinepatienter.  

Forskning i kroppens reaktioner ved migræne og anden alvorlig hovedpine er et 
af de områder, hvor centeret er førende. 

Fakta om Dansk Hovedpinecenter 

- Verdens største tværfaglige center for forskning og behandling af hovedpine-
sygdomme 

- Er en højt specialiseret funktion og modtager patienter med svært behandlelige 
hovedpinesygdomme og ansigtssmerter fra hele Danmark  

- Har omkring 9.000 patientbesøg pr. år 

Personalet består af speciallæger, psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter og 
sekretærer. Derudover er en tandlæge samt en psykiater tilknyttet som konsu-
lenter.  

Torben Gunge 
 

Pårørendedag 02.02.2018 - Pårørende og Arbejdsmarked. 

Foreningen ”Pårørende i Danmark”, startede i 2017 med at afholde en årlig ”på-
rørendedag” i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning fra Københavns 
Kommune. Temaet i 2017 var, at ”1 skal ikke blive til 2”, ment som: Er du pårø-
rende, skal du også tænke på dig selv og din egen situation, så du ikke som pårø-
rende ender med selv at blive patient. 

2. februar i år blev der så igen afholdt en pårørendedag, denne gang med temaet: 
”Pårørende og Arbejdsmarked.” 

 

Pårørende og deres støt-
te er vigtig for trigeminus 
patienter. 

Dermed er Pårørendeda-
gen et tema, der interes-
serer bestyrelsen i Trige-
minus Foreningen, så da 
invitationen kom til mø-
det i Vejle d. 02.02.2018 
valgte foreningens for-
mand at deltage. 
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Der var mødt omkring 150 deltagere op, både fra kommuner, patientforeninger, 
forskere, og repræsentanter for arbejdsmarkedet i Danmark. 

Ditte Haugaard Clausen fra KMD Analyse fremlagde tal, som fortalte at  

- 25% af alle pårørende har valgt at gå ned i arbejdstid for at støtte en nær 
sygdomsramt. 

- 38% sover dårligt om natten, og øger herved risikoen for selv at blive syg. 

Hvad kan en arbejdsplads gøre for at støtte den pårørende, og hvilken hjælp skal 
vi forvente fra kommunerne. Hvad skal der til, for at en pårørende kan forblive i 
sit job, så både arbejdsgiver og pårørende kan være tilfredse? Emner som skal 
tages mere seriøst og emner, der skal findes løsninger på i fremtiden, hvor flere 
bliver frivillige omsorgs-personer for deres syge familiemedlemmer. 

I England har man allerede i mange år haft fokus på emnet. Således fortalte Ka-
therine Wilson, der repræsenterede ”Employers for Carers”, UK, et netværk for 
virksomheder, som arbejder med pårørendevenlig personalepolitik, om, hvad de 
gjorde for at fastholde pårørende på arbejdsmarkedet til gavn for begge parter.  

Vi håber, at man kan bruge nogle af deres ideer og erfaringer til at arbejde videre 
med i Danmark. 

Paneldebat: 

I en paneldebat deltog fra Ikea, HR specialist Asta Zacho; fra FOA, Helene; fra Æl-
dresagen, seniorkonsulent Marie Lilja Jensen; og endelig en forældre-pårørende 
ved navn Vibeke. 

Asta Zacho fortalte, at Ikea’s kultur var, at have respekt for hver enkelt medar-
bejders situation, og at medarbejderen selv skulle sætte ord på behov. 

Behov kunne f.eks. være, at kunne få fri til lægebesøg sammen med den syg-
domsramte, også selv om det er til tider midt på dagen. Ofte beder pårørende 
om ydertider, når der aftales lægebesøg, men dette giver netop den pårørende 
yderligere stress og ekstra arbejdsbyrde. Hun mente, at der skulle forståelse fra 
både arbejdsplads og kommune til, så der kunne opnås frihed til at følge den syge 
til samtaler.  

Som konklusion fandt hun, at Ikea’s politik var en ”win-win” situation. 

Marie fra Ældresagen fortalte om den stigende støtte, som især kvinder giver 
ældre familiemedlemmer. Hun kom med følgende tal: 

- Blandt kvinder er 18 % deltidsbeskæftigede, andelen 

- blandt mænd er 3 % 
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Marie mente, at grunden til at så mange flere kvinder end mænd havde deltids-
beskæftigelse var, at kvinder oftere hjælper som pårørende. 

Det er en belastning at være pårørende. Her er nogle tal fra Ældresagen: 

Pårørende belastes af: 

- Bekymring: 87 %, især kvinder 

- Presset hverdag: 59 % 

- heraf oplever 43 %, at det  psykiske helbred påvirkes og 

- 95 % finder det naturligt at hjælpe 

- 21 % hjælper med at kontakte myndigheder, ledsage til lægebesøg o.lign. 

Hvordan føler man, at ens tilknytning til arbejdsmarkedet bliver som pårørende? 

- 11 % er helt eller delvis enige i, at det påvirker deres arbejdsliv negativt 

Hvilke konsekvenser har det for os som pårørende. 

- 44 % føler sig nødt til at hjælpe pga. utilstrækkelig offentlig hjælp 

- 14 % angiver, at det påvirker deres helbred negativt at hjælpe 

- 23 % er blevet fysisk dårligere 

Helene fra FOA mente, at det ville være et stort skridt i den rigtige retning, hvis 
der blev tildelt omsorgsdage for pårørende, så det ikke kun gjaldt hvis man havde 
børn, men også hvis man havde syge eller ældre at tage sig af. 

Helene fandt, at det, at 73% af FOA’s kvindelige medlemmer er deltidsansatte, 
måske viser, at det netop er for at kunne yde nødvendig omsorg. 
Vibeke, en forælder-pårørende, mente, at den fælles støtte fra arbejdsplads, 
kommune og familie, der gives til børn, skulle fortsætte ud over det 18. år. Som 
det er i dag, ophører alt her, for så er barnet myndigt, og en ny kamp om ret-
tigheder til hjælp kan begynde. En kamp man også var igennem ved en eventuel 
diagnoses indtræden tidligere i barnets liv. 

Der er regler for, når vi har syge børn, men der er ikke regler for syge voksnes 
pårørende. Også sygehusene kræver i dag mere hjælp fra de pårørende. De pårø-
rende bruger fridage, ferier og til sidst sygedage for at hjælpe. 

Konklusionen af mødet var et ønske om, at alle kommuner i Danmark ville få en 
pårørendepolitik, herunder at der i alle kommuner skal tilbydes ”LÆR AT TACK-
LE”-kurser til pårørende med forskellige undertitler så som,  

- Lær at tackle hverdagen som pårørende,  

- Lær at tackle angst og depression eller måske   

- Lær at tackle job og sygdom. 
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- Osv. 

P.t. er der 2 ud af 3 kommuner, der tilbyder disse kurser, så spørg i din egen 
kommune, om de måske har et kursus, du kunne få glæde af som pårørende. 

Det var en spændende dag om et vigtigt emne. 

Sidder der blandt vore medlemmer, nogle pårørende, der måske ønsker at vide 
mere om dette emne, eller som har nogle input/historier om, hvordan det er at 
være pårørende, så skriv gerne til os. 

Lonni U. Jensen 

 

Smertekurset ”Forstå og Håndter din Smerte”  

Ovennævnte Kursus/foredrag havde vi stor succes med i foråret 2017, og vi søgte 
derfor penge til også at kunne tilbyde det i 2018. Vi fik bevillingen, og valgte den-
ne gang at tilbyde kurset i Næstved, Holstebro og Fredericia. 
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Vi havde en virkelig god dag i Næstved den 4.februar, med 37 tilmeldte (hvoraf 
dog kun 29 dukkede op). Deltagerne omfattede både medlemmer og andre, der 
havde set vores opslag i byen. Igen blev Laila Bendix rost for sit foredrag, og de 
fleste jeg talte med efter kurset, havde fået noget med sig hjem. Hotel Kirstine 
dannede fine rammer om denne søndag formiddag. Jeg har ved flere lejligheder 
fremhævet, at også pårørende kan få noget ud af at deltage i disse kurser, og det 
fik jeg denne dag bekræftet. 

Kurset i Holstebro den 8.marts havde ikke helt så stor tilslutning, og desværre 
startede dagen med flere aflysninger grundet vejr (snevejr) respektive sygdom. 
Dette gjorde, at jeg måtte tage en hurtig beslutning og aflyse dette kursus. De 
medlemmer jeg måtte skuffe, har til gengæld muligheden for at deltage i Frederi-
cia den 15. april. Så er det forhåbentlig blevet forår, og vejene til at køre på igen. 

Så alle i Jylland og på Fyn, husk der er chance for at deltage i dette kursus den 
15. april på Hotel Fredericia, Vester Ringvej 96, 7000 Fredericia.  

I kan tilmelde jer ved at sende en e-mail til: tn@trigeminus.dk eller ved at rin-
ge/sms’e på tlf. 6172 2111 med oplysning om, hvor mange I kommer, og om I har 
gæster med, som ikke er medlemmer af foreningen. Dette fordi tilbuddet også 
gælder for familie venner og bekendte, dog mod et gebyr på kr. 100,-, bl.a. fordi 
vi sørger for forplejning. For medlemmer er deltagelse gratis. 

Kurset er i øvrigt resumeret i medlemsbladet fra september sidste år (Lynet 17-2). 

Lonni U. Jensen 

 

Støttebeløb uddelt af Trigeminus Foreningen 

Støtte til deltagelse i European Headache Federation. 

Fra Hovedpineklinikken, Regionshospital Midt, Viborg, modtog vi i oktober en 
ansøgning om støtte til to sygeplejersker, som gerne ville deltage i European 
Headache Federation’s konference i Rom fra den 1. - 3. dec. 2017. De ønskede at 
få udbygget deres viden og kompetencer ved at deltage i denne konference. Da 
netop Viborg Hovedpinekliniks sygeplejersker deltager aktivt i hjælpen til trige-
minusramte, både gennem deres viden om medicinering, gennem deres altid 
venlige modtagelse af vore patienter og gennem deres svar på spørgsmål ved 
telefonisk kontakt, besluttede bestyrelsen at yde dem en støtte på kr. 10.000.  

Fra Dansk Hovedpinecenter modtog vi ligeledes en ansøgning fra læge og ph.d.  

mailto:tn@trigeminus.dk
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Tone Heinskou om støtte til at deltage i selv samme konference. Som en af de 
mest aktive forskere i TN mente bestyrelsen, at det var en selvfølge, at vi skulle 
støtte Tone til dette formål. Tone modtog de ansøgte Kr. 5.935. 

Støtte til Masteruddannelsen på Københavns Universitet. 

I 2016 valgte Trigeminus Foreningen at støtte den nye Masteruddannelse på Kø-
benhavns universitet med kr. 75.000,- fordelt over tre år, med kr. 25.000,- pr. år. 
Da denne uddannelse løber over to år, fik vi en ansøgning om yderligere støtte i 
et ekstra år, 2019, så også begge af de næste to år var støttet fra vores side. 
Bestyrelsen besluttede at sige ja til denne udvidelse af støtte til uddannelsen og 
håber dermed, at vi vil se flere neurologer med uddannelse indenfor vores lidelse 
i fremtiden. 

Lonni U. Jensen 

 

Atypiske Ansigtssmerter – Hvad er det? 

Nedenstående artikel er et uddrag af en artikel fra TNA-UK’s (den engelske trige-
minus forenings) blad nr. 56 fra sidste vinter. I artikel forstås ”Atypiske ansigts-
smerter” som ”baggrundssmerter”, og altså ikke som ”persisterende idiopatiske 
ansigtssmerter” (jævnfør artiklen i Lynet 17-1). 

NB. Enkelte punkter i artiklen afviger fra det i DK anerkendte. 

Selv om vi ved, at den enkeltes oplevelse af TN vil være lidt forskellig, er der nor-
malt mange fælles træk. Et af de mest almindelige er beskrivelsen af smerterne 
som skarpe, jagende, smerter, der kommer som elektriske stød. Men for nogle 
føles smerterne også som en vedvarende ømhed eller som en brændende bag-
grundssmerte. Samtidig har de mindre glæde af standard TN-medicinering så som 
carbamazepin (Tegretol). Dette fører til diagnosen ”atypisk TN”, også kaldet ”TN-
2”, eller TN med samtidig baggrundssmerte, i modsætning til klassisk trigeminus 
neuralgi, der benævnes ”TN-1”. 

Hvordan afviger TN-2 fra TN-1? 
 

Karakteristik TN-1 TN-2 

Smerte karakteri-
stik 

Smerterne er altid skarpe, 
jagende og kommer pludse-
ligt som elektriske stød 

Skarpe, stikkende og stød-agtige 
smerter opleves, men der vil især 
være en svagere, bankende eller 
brændende baggrundssmerte. 
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Smerte varighed Smerterne kommer som 
jag, der varer fra sekunder 
til et par minutter 

Den brændende baggrundssmerte 
er vedvarende, men kan dog sup-
pleres med mere enkeltstående 
smertejag.  

Remission 
(tilbagetrækning) 

Smerterne trækker sig ofte 
tilbage, så man kan have 
perioder med smertefrihed. 

Smertefri perioder er ofte ikke fore-
kommende, og baggrundssmerten 
er til stede mere end 50% af tiden. 

”Trigger zoner” Som oftest vil der være 
områder i ansigtet eller 
munden, hvor berøring kan 
udløse smertejagene 

Trigger-zoner forekommer ikke 
altid, og smerterne optræder ofte 
spontant uden påvirkninger. 

Føleevne Følesansen/evnen er nor-
malt upåvirket 

Der kan være en nedsat føleevne og 
endda en vis følelsesløshed. 

Reaktion på  
carbamazepin 

70% har god effekt af car-
bamazepin 

Der ses ofte, at carbamazepin kun 
giver delvis hjælp. 

Er TN-2 rent faktisk trigeminus neuralgi? 

Måske…. Nogle mennesker med TN-1 oplever, at smerterne over tid ændrer sig, 
og at de udvikler baggrundssmerter foruden deres smertejag. Dette menes at 
kunne tilskrives en udvikling af lidelsen som følge af mere vedvarende skade på 
trigeminus nerven over tid.  

Men nogle har den vedvarende ømhed og brændende baggrundssmerte lige fra 
den første gang, de noterer deres ansigtssmerter. Dette indikerer, at der kan væ-
re andre mekanismer indblandet. For at finde svaret herpå, vil det være nødven-
digt med længerevarende studier, hvor patienter detaljeret og præcist skal be-
skrive udviklingen i deres smerter over tid, ja over år. 

Er der forskellige årsager til TN-2 i forhold til TN-1? 

Der er ikke noget entydigt svar på dette. Nogle eksperter hævder, at trigeminus 
nerven lige så ofte bliver komprimeret af et blodkar hos patienter af typen TN-2 
som TN-1. En ekspert mener, at det skyldige blodkar ved TN-2 som oftest er en 
vene og ikke en arterie. Andre tror, at kompression af nerven andre steder end 
ved nerveroden kan være årsag til den forskel, der er i smerteoplevelsen hos TN-
2 patienterne. 

Endnu en teori er, at de varierende smertekarakteristika der opleves, afhænger af 
hvilken type nervefibre, der er påvirket af kompressionen. Det kunne tænkes, at 
skader på ”hurtige nervefibre” er skyld i de jagende smerter, mens skader på  
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”langsommere nervefibre” mere giver de smerter der svarer til TN-2. 

Endnu en ekspert mener, at skade på den del af trigeminus nerven, som kontrol-
lerer tyggemusklerne medfører TN-2 frem for TN-1. Dette kunne forklare hvorfor 
triggerpunkterne for TN-2 normalt er inde i munden frem for uden på som for 
TN-1. 

Alt ovenstående er imidlertid teori uden nogen egentlige konklusioner. 

Hvordan diagnosticeres TN-2? 

Diagnosen stilles på samme måde som for TN-1, dvs. ud fra patientens beretning 
om sine smerter. Lige som med TN-1 laves prøver og der tages en MR-skanning 
for at søge årsagen til smerterne. Dette især for at udelukke andre årsager som 
sklerose eller tumorer, men også fordi en skanning kan afsløre en mulig kompres-
sion af trigeminusnerven, som optræder ved begge typer af TN. 

Hvordan behandles TN-2? 

Medicinsk behandling: Hvis en patient med TN-2 har begge typer smerter, kan de 
eventuelt have glæde af at blive medicineret for begge dele. Dette kunne betyde, 
at få antikonvulsiv medicin som f.eks. carbamazepin, plus en antidepressiv medi-
cin, som f.eks. amitriptylin, for baggrundssmerten. I dette tilfælde anvendes 
amitriptylinen til at behandle nervesmerterne snarere end til at behandle depres-
sion. Eventuelt vil en antikonvulsiv medicin som gabapentin kunne hjælpe mod 
begge slags smerter. 

Kirurgisk behandling: Hvis skanningen viser, at der er et blodkar, der trykker på 
trigeminus nervens rod, kan en person med TN-2 være kandidat til en operation 
af typen MVD (mikrovaskulær dekompression), hvor blodkaret flyttes fra nerven 
og isoleres fra denne med en filtpude (af teflon). Succesraten ved operation af 
TN-2 patienter er ikke så høj som for TN-1 patienter. Nogle mener, at dette skal 
tilskrives, at skaden på TN-2 patienters nerve har varet for længe, så kroppen har 
sværere ved at reparere den. Vurderingen af succesraten for MVD-operationer er 
afhængig af, at neurokirurgen får noteret den præcise baggrund fra patienten. 
Dette er et kritisk element for at få identificeret de patienter, der har mest glæde 
af denne operationstype. 

De nervebeskadigende operationsprocedurer så som glycerolinjektion, ballon-
operakompression og termokoagulation ser ud til at virke lige godt for TN-2 som 
for TN-1 patienter 

Oversættelse og referering, Torben Gunge  
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Orientering om Generalforsamlingen d. 21. april i Odense 

Lørdag den 21. april holder Trigeminus Foreningen sin årlige Generalforsamling i 
Odd Fellow Palæet, Nonnebakken 1, 5000 Odense.  

Dagsorden udsendes separat, men dagens program kan resumeres som følger: 

11:30 – 12:00  Ankomst af deltagere 

12:00 – 13:00  Frokost 

13:00 – 14:15  Foredrag og spørgetid om trigeminusneuralgi ved  
Overlæge Lars Bendtsen, Dansk Hovedpinecenter 

14:15 – 14:30  Pause (inkl. servering af kaffe + kage) 

14:30 – 16:00 (ca.)  Generalforsamling 
 

Tilmelding senest tirsdag den 10. april.  

Torben Gunge 

 

Tilmeldingsfristen for kurset ”Forstå og Håndter din smerte” d. 15.04.2018 i 
Fredericia er i øvrigt fredag d. 6. april. Ser også side 15 -16. 
 

 

 

Kære medlemmer! 
Som medlem af foreningen er I til enhver tid velkomne til at ringe til en af os i be-
styrelsen, hvis I har spørgsmål eller problemer med sygdommen, hvis I er kede af 
det, eller hvis I bare har lyst til at snakke. Alternativt kan I skrive til os på forenin-
gens email: tn@trigeminus.dk.  

Ingen problemer er for små! 

mailto:tn@trigeminus.dk

