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Formanden har ordet. 

Den årlige generalforsamling nærmer sig med hastige skridt. Invitationen er sendt 
ud; husk at tilmelde jer. 

Jeg håber at alle vil læse det indlæg, som jeg har skrevet i bladet omkring for-
eningens fremtid. Netop i år er det vigtigt, at så mange som muligt møder op den 
13. april i Odense, så I her kan være med til at bestemme hvilke nye tiltag for-
eningen har brug for. 

Jeg har været så heldig, at flere yngre medlemmer ønskede at møde mig for at 
diskutere, hvad Facebook - det medie, som mange af os ældre ikke bruger eller 
måske ikke helt ved, hvad glæde vi kan have af - evt. kan gøre for foreningen. Jeg 
er bestemt ikke modstander af, at foreningen skal benytte sig af dette medie. Mit 
håb er, at nye folk i bestyrelsen (måske med hjælp udefra) kan varetage at få for-
eningen på Facebook i den form, som bestyrelsen nu kan blive enige om, vil være 
mest konstruktivt.  

Vi har netop modtaget støtte fra Udlodningsmidlerne for 2018, en støtte der vil 
gøre det muligt at arbejde videre med de ideer, der allerede er fostret i forenin-
gen. Endnu en ansøgning ligger allerede inde i Sundhedsministeriet, og den vil 
uden tvivl også give et beløb, der kan bruget frem til midten eller ultimo 2020.  

Foreningen har i begyndelsen af denne måned været repræsenteret ved en kon-
ference i Birmingham (afholdt af Den Engelske Trigeminusforening), ved vores 
sekretær Torben Gunge. Læs lidt fra programmet inde i bladet. 

Alle medlemmer skulle gerne have modtaget en mail, hvor der var vedhæftet en 
meddelelse fra forskerne ved Dansk hovedpinecenter i Glostrup, omkring det 
forsøg de skal i gang med. En ny medicin, som i det forløbne år er blevet god-
kendt til de migrænepatienter, der ikke kan hjælpes tilstrækkeligt at de gængse 
produkter, kan vise sig at være særdeles interessant for TN patienter. Der plan-
lægges forsøg hermed, hvortil et antal TN-patienter er nødvendige, hvorfor før-
nævnte mail gentages på side 16 her i bladet. 

Husk, at der er en mulighed for at støtte foreningen 

ved at tilmelde sig Drug Star  Læs i bladet side 23. 

Generalforsamlingen 2019, SES VI?  Det håber jeg. 

Lonni U. Jensen 
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Nanna, 4 år 

De første episoder 

Da Nanna var 4 år, var vi på tur ved en sø i nærheden af hvor vi bor, og pludselig 
blev hun helt bleg i hovedet og kastede ret kort efter op.  

Vi tænkte, at hun var blevet syg og tog derfor hjem med hende og puttede hen-
de. Hun vågnede et par gange om natten og græd, som små børn jo gør, når de er 
syge. Hun fik lidt smertestillende og faldt hen igen. Vi kunne ikke rigtig finde ud 
af, hvad det var, men dagen efter var hun allerede mere frisk, og et par dage ef-
ter var hun igen i børnehave uden nogen problemer. 

4 måneder efter stod vi igen i samme situation, men denne gang begyndte hun 
bare at skrige som en vanvittig. Hun tog sig til hovedet og forklarede, at det gjor-
de ondt. Efter flere af disse anfald var vi ved lægen for at snakke om det. Vi men-
te selv, hun kunne have migræne, da hun havde det bedst ved at ligge i et mørkt 
rum, og da hun tit kastede op ved anfaldene, der kom uden forvarsel, osv.  

Udredning hos Børneafdelingen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg 

Lægen henviste os med det samme til børneafdelingen på Sydvestjysk Sygehus i 
Esbjerg, hvor de ville undersøge hendes hovedpiner. Efter 3 måneders ventetid 
kom vi til første undersøgelse. Vi blev instrueret i at notere detaljer om hendes 
hovedpiner; hvor de sad - hvor ondt de gjorde - hvad de gør ved hende - osv. Det 
skal her siges, at det kan være svært at få fat i alle de oplysninger fra en pige på 
knap 5 år.  

Ren rutinemæssigt skal man scannes, når man er så lille med ondt i hovedet. Der-
ved fandt de en lille cyste og ellers så alt fint ud - og selve cysten var harmløs. 
Lægen foreslog herefter, at vi skulle komme til kontrol hver 3 måned.  

Jo flere anfald Nanna havde, jo mere tegnede der sig et mønster. Hun er i mel-
lemtiden blevet 5 år, og hun beskriver, at hendes anfald altid sidder i venstre 
kind. Samtidigt skriger hun som en vanvittig, og nogle gange er der opkast men 
ikke altid. Smerterne kommer ud af det blå og efter vore registreringer af anfal-
dene, kan vi ikke se et mønster, eller at noget specifikt skulle være årsag til dem. 
Vi snakker med lægen om det, og jeg nævner selv trigeminus nerven for ham. 
Han forklarer mig, at det er meget sjældent, og at han aldrig i sine 30 år har set så 
lille et barn med trigeminus neuralgi. Alligevel vælger han at sende Nanna i en 
scanner igen, denne gang med kontrastvæske og i fuld narkose, for at være sikker 
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på hun ligger helt stille. Sidst havde hun ellers klaret det så flot uden narkose, og 
Nanna blev meget sur over det og vil faktisk slet ikke mere læger.  

Resultatet kommer ret hurtigt - der er kontakt mellem blodårer og trigeminus-
nerven. Nanna har Trigeminus neuralgi. Lægen har aldrig haft så lille et barn med 
den diagnose. Han har én gang haft en dreng på 15 med det i løbet af de 30 år, 
han har været læge.  

Hvad så nu? 

Den diagnose vi nu har fået, giver lidt en ro og en afklaring. Vi er som forældre 
ikke skøre, og vi er glade for, at vi stod fast og kæmpede for Nannas skyld. Men 
så kommer alle spørgsmålene også - hvordan kan vi hjælpe Nanna?  

Vi havde længe troet, at smertestillende medicin hjalp hende, men det eneste, 

den har hjulpet hende med, er at falde i søvn  falde i søvn for smerten. For som 
vi nu godt kan se, så tager den ikke hendes smerter.  

Vi forstår pludselig, hvorfor hun klager over ørevoks i ørerne og at ørerne driller, 
selvom der intet er i vejen med hendes ører. Der er noget i hendes næse. Tand-
børstning er noget hun aldrig har kunnet lide. Først tænkte vi, at hendes brødre 
da heller ikke kunne lide tandbørstning og var stædige, men nu giver det mening 
med Nanna. Nannas forhold til mad har altid været mærkeligt sammenlignet med 
hendes brødre. Nogen mener hun er kræsen, men nu giver det mening for os, at 
der bare er noget hun ikke kan have i sin mund.  

Men hvad så nu? Lægerne mener ikke, Nanna skal have medicin, da hun ikke har 
nok anfald. Som forældre er vi klart enige i at hun ikke skal have medicin, før an-
faldene påvirker hendes hverdag mere end den gør. Vi skal bare komme til kon-
trol hver 6 måned og endelig ringe, hvis der er ændringer. Men når Nanna, som 
det ser ud lige nu, er det eneste mindre barn i Danmark med trigeminus neuralgi, 
hvordan kan de så vide, hvad vi kan gøre for hende? Var der måske en ide i at 
Nanna blev fulgt i Glostrup? Eventuelt bare som en viden lægerne kan blive klo-
gere af?  

Som forældre er der intet vi kan gøre andet end at trøste, siger lægerne. Men er 
det nu rigtigt? Burde vi måske ikke få mere af vide om symptomer, symptombe-
handlinger, alternative behandlinger, støtte i skole, mv.?  

Mit barn skal da stadig have et godt liv, selvom hun har trigeminus neuralgi, men 
hvordan får hun det? Bliver det værre med tiden? Hvad skal vi være opmærk-
somme på? Følgesygdomme osv. Alt dette har vi som forældre manglet. Vi mang-
ler at snakke med en læge, som ved noget mere om trigeminus neuralgi.  
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Nannas videre forløb 

Nanna får anfald ca. hver 6 uge, men de sidste to gange har anfaldene ændret sig. 
Pludselig siger hun, at det gør ondt over øjet, og hun kaster op under et anfald. 
Andre gange er der noget, der driller ved tænderne. Når man er 6 år, som Nanna 
nu er blevet, er det svært at vurdere og beskrive de smerter, man har - og som 
forældre er det svært at vide, hvad det nu er, når det ændrer sig. Er det måske 
alligevel bare influenza eller omgangssyge? Men dagen efter er vi klar over det. 
Hun siger, hun er glemsom. ”Jeg er ikke god til at huske, mor.” siger hun også. Er 
det trigeminus, der driller her, eller skal vi reagere på dette?  

I USA er der flere børn registreret med trigeminus neuralgi og jeg har over Face-
book fundet en gruppe med forældre til børn med trigeminus neuralgi. Der er 
100 medlemmer af denne gruppe, som kommer fra hele verden. Så vi er i hvert 
fald 100 forældre derude med denne frygtelige diagnose for vores børn. Det er 
godt, når vi kan dele erfaringer og hjælpe hinanden.  

Nogle gange ville jeg ønske, at der ba-
re var en dansk forælder mere at dele 
det med, som vi går igennem. Det er 
så svært at se på sit barn i denne 
smerte og intet kunne gøre men bare 
ønske, man kunne tage smerten fra 
hende. Lægernes ord er imidlertid 
bare, at hun ikke er syg nok til, at de 
kan hjælpe hende.  
Hvornår er man syg nok?  

Som forældre har vi lært at gå med 
vores mavefornemmelse og kæmpe, 
selv når vi rammer en ”mur” i syste-
met. Men det er hårdt at fornemme 
lægen mene, vi er overbeskyttende 
forældre. Det er nok det vigtigste 
budskab jeg kan bringe videre. 

Stine, mor  

Det siger selv, at vi i bestyrelsen er blevet rørt over Stines fortælling.  
Dansk Hovedpinecenter har hidtil ment det var rigtigst, at Nanna blev hjulpet af 
børneafdelingen, Esbjerg, men vi deler Stines ide om, at hun og ægtefællen 
mangler at snakke med en læge, som ved noget mere om trigeminus neuralgi.   
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Hovedpine på Tværs 

Den 5. og 6. marts deltog vi fra bestyrelsen i de to foredrag, som Nationalt Vi-
denscenter for Hovedpine (NVH) havde arrangeret for sygdomsramte i hhv. Glos-
trup og Odense. Det var fint arrangerede møder, fine lokaler og flot forplejning 
med kaffe og kage i lange baner. 

Introduktion – NHV’s Visioner 

Jacob Møller Hansen fra NVH bød begge steder velkommen og fortalte lidt om, 
hvilke visioner de havde for fremtiden. Især udbredelse af viden om hovedpiner 
og muligheder for behandlinger til såvel befolkningen som behandlere er et vig-
tigt punkt for NVH. De skal være med til at formidle deres viden om hovedpine til 
sundhedsfagligt personale i kommuner og regioner, herunder særligt de praktise-
rende læger. 

Hvad betyder det for samfundet rent økonomisk? Det er jo også et vigtigt emne 
at tage op. Medierne skal informeres om disse ting, så hovedpiner kan komme på 
dagsordenen og blive forstået mange flere steder end det er i dag. 

Behandlingstilbud på Dansk Hovedpinecenter 

I Glostrup fortalte læge ved DHC, Henrik Schytz, derefter om den behandling, 
man kan tilbyde på Dansk Hovedpinecenter (DHC), og hvilke kriterier der er for at 
blive henvist hertil.  

For TN patienter gælder lidt andre regler end for andre hovedpineramte, da 
Sundhedsstyrelsens Specialeplan siger, at TN patienter, hvis egen læge ikke kan 
smertestille tilstrækkeligt, kan henvises til Neurolog eller Neurologisk afd. på Ho-
vedfunktionsniveau, (det vil sige nærmeste sygehus med en neurologisk afde-
ling). Hvis man stadig ikke kan smertedækkes og Neurolog eller Hovedfunktion 
ikke kan hjælpe tilstrækkeligt, kan de henvise til højtspecialiseret funktion, hvilket 
vil sige DHC Rigshospitalet Glostrup eller Smerte og Hovedpineklinikken på Aar-
hus Universitetshospital.  

Referentens bemærkning: Altså, hvis man har brug for en henvisning til et af 
ovenstående højt specialiserede behandlingssteder kan der via en neurolog være 
mulighed for at springe et Regionshospital over som TN patient, hvilket kan være 
en lettelse i ventetiderne, der hvor regionshospitalet har for lange ventetider. 

Henrik Schytz fortalte også, om det sygeplejersketeam de har på DHC, og som 
fungerer super godt, når patienter ringer ind og har ønsker om at få en om-
medicinering.  
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Det vi hører fra vore medlemmer er, at sygeplejerskerne fra dette team er super 
søde at tale med og har en god forståelse for vore problemer. Jeg ved, at der er 
mange, der siger, at der er lang ventetid på at komme igennem. Men til gengæld 
vil alle, der ringer i telefontiden og har tålmodighed komme igennem. Telefonen 
lukkes ikke lige pludselig, som man oplever det hos den praktiserende læge. 

Neurolog henvisning til DHC og AUH’s Smerte og Hovedpineklinik 

Herefter var der et indlæg af Neurolog Dorte Rasmussen fra Klinikken Neurolo-
gerne i Holbæk. Hun fortalte lidt om, hvad man hos de private neurologer kunne 
hjælpe hovedpinepatienter med, og fortalte også, at hun havde kunnet henvise 
TN patienter direkte til DHC. Dette er nyt for os i bestyrelsen, da vi har haft pro-
blemer med, at patienter altid skulle omkring Roskilde, før de kunne videresen-
des til DHC. Vi kan jo håbe dette problem er løst. 

Den ny migrænemedicin – erenumab 

Jacob Møller Hansen fortalte herefter, både i Glostrup og Odense, om den nye 
medicin, der er på trapperne for Migræne. Ret spændende også for os, da det er 
lykkedes DHC at få lov til at afprøve den selv samme medicin på TN patienter. 
Hvis bare den virker lige så godt på os, som den medicin vi i øjeblikket tilbydes, så 
skulle den til gengæld have færre bivirkninger. Ville det ikke være dejligt? 

Forsøget forventes at skulle være klar til start engang i april. Læs anden artikel i 
bladet.  

Om psykologiske behandlingsmuligheder 

Psykolog fra DHC, Trine Zimmer, afsluttede aftenen i København med at fortælle 
om de psykologiske behandlinger, man kan tilbyde på DHC. Hun fortalte om øvel-
ser, som man kan udføre for at slappe af, samt om Mindfulness og om brugen af 
denne afslapningsform. 

Odense og Esbjerg og indslusning via specialteam af sygeplejersker 

I Odense var det Overlæge Dagmar Beier fra Neurologisk afd. og Hovedpineklinik-
ken, der holdt indlægget omkring behandling af hovedpinepatienter på OUH 
Odense respektive Syddansk Sygehus i Esbjerg (da Sonja Antic var forhindret i at 
komme). Hun fortalte om det team af sygeplejersker, som man ofte møder den 
første gang, man er indkaldt på hovedpineklinikken, og den betydning dette mø-
de har for den videre behandling af hovedpinepatienten.  
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Mange synes måske det er ”spild af tid” når man nu vil se en læge, men det er det 
absolut ikke. Der er mere tid til en dybere samtale og forståelse af den enkelte 
patients problemer, og man kan blive instrueret i at lave en hovedpinedagbog. 
Hovedpinedagbogen er til stor nytte, den dag man har sit første møde med læ-
gen, som også på den måde er bedre forberedt på netop denne persons hoved-
pineproblemer. For TN patienter, som ikke kan gives en tilfredsstillende behand-
ling, viderehenviser man - både fra OUH og fra Esbjerg - til højt specialiseret be-
handlingssted (DHC, Glostrup eller Smerte og Hovedpineklinikken, AUH). 

 

Psykologindlægget i Odense blev holdt af Simon Møller Salomon fra DHC, og var - 
i alt det ellers så alvorlige snak - en munter oplevelse. Simon var en meget leven-
de foredragsholder, og talte højt og tydeligt, så også vi gamle lidt hørehæmmede 
kunne følge med. Simon fortalte om afslapning og visualisering når man har 
smerter. Simon var dog enig i, at der er forskel på konstante smerter og TN jag. 

En dejlig afslutning på to gode foredragsdage. 

Afsluttende bemærkninger 

Jeg fornemmede, at nogle TN medlemmer syntes der blev talt for meget om mi-
græne - men husk nu - vi er kun en lille gruppe, der har TN, så selvfølgelig vil mi-
grænen fylde mest med de mange hundrede tusinde ramte patienter. Personligt 
synes jeg, at TN blev omtalt fint, og når der bliver sagt Migræne, så tror jeg, at 
foredragsholderne mange gange ”bare” mener hovedpine og smerteramte. Så lad 
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jer ikke irritere over dette, men glædes over vi er på programmet, og at NVH ta-
ger os og vores lidelse alvorligt. 

Nu venter vi så bare på, at der skal komme et lignende foredrag i Jylland, og det 
er ved at blive planlagt, lovede de fra NVH’s side. Vi sender selvfølgelig besked 
ud, så snart vi kender tid og sted. 

Lonni U. Jensen 

 

Phenytoin ved akut forværring af trigeminus neuralgi 

Introduktion 

Jeg hedder Anne Sofie Schott Andersen, er uddannet læge og er ph.d.-studerende 
i trigeminusneuralgi forskningsgruppen, der ledes af 
overlæge Lars Bendtsen ved Dansk Hovedpinecenter 
på Rigshospitalet – Glostrup.  

Vi har i november 2018 startet et nyt forskningspro-
jekt med titlen ”Fosphenytoin til behandling af akut 
forværring af trigeminus neuralgi – et prospektivt 
observationelt systematisk studie af 20 patienter”. 
Patienter der indlægges til denne behandling tilby-
des at deltage i et forskningsprojekt herom.  

Baggrund 

Det er kendt at patienter med trigeminus neuralgi oplever store variationer i de-
res smerter. Der kan være perioder med få smerter afløst af perioder med vold-
somme smerter, hvor det er nødvendigt at øge dosis af den medicinske behand-
ling. Da den medicinske behandling består af tabletter, og netop det at spise og 
drikke kan udløse smerterne, kan det blive en ond spiral, hvor det at indtage tab-
letter bliver en udfordring.  

I sådan en situation kan man overveje behandling med fosphenytoin, der giver 
umiddelbar smertedækning og dermed tid til at justere den vanlige TN medicin. 
Fosphenytoin har den fordel, at det kan administreres igennem et drop i armen. 
Fosphenytoinen bruges altså kun ved meget svære smertegennembrud af trige-
minusneuralgi og er ikke en langtidsbehandling. 
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Fosphenytoins virkemåde, bivirkninger og praktiske forhold 

Fosphenytoin er et lægemiddel udviklet til at behandle epilepsi. Fosphenytoin 
nedsætter aktiviteten i visse områder af nervesystemet, blandt andet de områder 
der er med til at give smerter ved trigeminusneuralgi, og kan derfor have god 
effekt mod trigeminusneuralgi. Fosphenytoin gives i et drop i armen over en tids-
periode på 14 minutter – denne procedure kaldes for fosphenytoin-loading. 

På grund af risiko for blodtryksfald og påvirkning af hjerterytmen foregår behand-
lingen på intensiv afdeling, hvor patientens blodtryk og hjerterytme overvåges. 
De typiske bivirkninger, der ses ved fosphenytoin-loading er svimmelhed, utilpas-
hed med kvalme og evt. opkastning, sløret syn eller dobbeltsyn og talebesvær. 
Bivirkningerne er forbigående og forsvinder typisk et par timer efter behandlin-
gen, bortset fra svimmelhed, som oftest opleves nogle dage efter behandlingen.  

Efter at behandlingen er færdig, overflyttes patienten til neurologisk afdeling og 
er typisk indlagt et par dage. Her opstartes vedligeholdelsesdosis med tablet 
phenytoin, der langsomt nedtrappes i takt med at patientens vanlige TN-medicin 
justeres.  

Forskningsprojektet 

Der er stor klinisk erfaring med, at den ovennævnte behandling med phenytoin 
virker rigtig godt, da vi har benyttet den de sidste 50 år. Men der mangler viden 
om den nøjagtige grad af effekt og bivirkninger, da der aldrig er foretaget kvali-
tetsstudier, der har belyst dette. Fordi der mangler videnskabelige studier af høj 
kvalitet om behandlingen, er den heller ikke tilgængelig i alle lande. 

I dette studie ændrer vi ikke på den sædvanlige behandling, men ønsker blot at 
beskrive hvor godt den virker. Du får som patient således den samme behandling, 
uanset om du deltager i projektet eller ej. Hvis du, såfremt du skulle blive tilbudt 
denne behandling, ønsker at deltage i projektet, betyder det, at du under dine 
indlæggelse skal svare på nogle spørgsmål vedr. sværhedsgraden af dine smerter 
og evt. bivirkninger. Herefter vil jeg ringe til dig og spørge til hvordan du har det 
7, 30 og 90 dage efter behandlingen. Vi forventer at studiet afsluttes i januar 
2020. Vi vil med resultaterne sikre en øget viden om effekt og bivirkninger ved 
fosphenytoin-loading ved trigeminusneuralgi til glæde for patienter i hele verden. 

Vi håber derfor på at du, såfremt du får tilbudt denne behandling, vil sige ja til at 
deltage, for kun med din hjælp kan vi blive klogere på, hvordan denne behandling 
virker, og udbrede den. 

Anne Sofie Schott Andersen  



19-1 Lynet Side 12  

Trigeminus Foreningens fremtidige bestyrelse 

Jeg har i flere år sagt, at når jeg fyldte 70 år, ville jeg trække mig som formand for 
foreningen. Nu er jeg 71 og må se i øjnene, at der skal andre kræfter til for at 
forny foreningen. Jeg må jo tilstå, at de nye sociale medier ikke er noget, jeg lige 
har kunnet sætte mig ind i, og ej heller har haft lyst til at sætte mig ind i. Men 
udviklingen siger mig alligevel, at det er en af de veje, en forening som vores er 
nød til at gå, eller i hvert fald ikke kan lukke øjnene for. 

Da jeg for 9 år siden blev valgt ind i bestyrelsen og året efter blev valgt som for-
mand, havde jeg nok ikke forestillet mig det spændende arbejde, der stod foran 
mig og den bestyrelse, som har samarbejdet om opgaverne. 

Vi var ret hurtigt enige om, at vores hovedformål skulle være, at udbrede kend-
skabet til vores lidelse trigeminusneuralgi samt til lidelsen med atypiske ansigts-
smerter, hvor smerterne i mange tilfælde er direkte sammenlignelige med TN. 

Vi vidste fra os selv, at tandlægerne ville være en ret god indgangsvinkel til at 
udbrede kendskabet til TN, da mange af os jo netop besøgte en tandlæge, da 
vores smerter startede, eller vi oplevede, at vore smerter startede efter en tand-
behandling. 

Tandlægeforeningerne har været utrolig hjælpsomme og bragt artikler i deres 
medlemsblade - dels artikler, som vi i foreningen har skrevet, men også artikler 
fra lægerne, der forsker i vores sygdom. Tandlægeforeningen optog en lille video, 
hvor jeg fortæller min egen historie, og som mange, der ringer til mig i dag, hen-
viser til, at de har set. 

På vores opfordring blev der også igennem det gode samarbejde, vi har med 
Dansk Hovedpinecenter Rigshospitalet Glostrup, skrevet en artikel om de nye 
forskningsresultater omkring TN og atypiske ansigtssmerter i Ugeskrift for Læger. 
Dette blad har vi ikke selv har adgang til at skrive i, men det er et blad, der kom-
mer ud til de praktiserende læger. 

Vi har i samarbejdet med andre hovedpineforeninger, lavet events og arrangeret 
foredrag, og vi har hvert efterår siden 2011 holdt medlemsmøder rundt i landet. 
26 byer har vi besøgt i de 8 år, vi har haft disse medlemsmøder, og fra et frem-
møde i starten på 5-6 medlemmer pr. gang, har vi her de seneste år oplevet helt 
op til 34 tilmeldte medlemmer. Vi har støttet medlemmer af foreningen med at 
arrangere netværksmøder rundt om i landet og med hjælp fra OUH’s Smertecen-
ter, har vi fået arrangeret Smertekurser i flere byer. 
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Vi har fået stor støtte fra Udlodningsmidlerne til alle disse arrangementer, i årene 
der er gået og forventer, at det også vil være muligt fremover. 

Vores sekretær i foreningen Torben Gunge, har været foreningens mand udadtil i 
Europa. Torbens store sprogkyndighed har gjort, at det samarbejde, vi i dag har 
med den Europæiske forening for Hovedpiner har været nyttigt - begge veje end-
da. Så vi har også været synlige blandt de europæiske hovedpineorganisationer. 

Jeg kan love, at det også fremadrettet bliver spændende. Vi har gode kontakter til 
at få ny viden. Vi støtter forskningen, og de støtter os, når vi har spørgsmål, og vi 
har fået opbygget et godt samarbejde med sygehusene flere steder i landet. 

Når jeg skriver alt dette, så er det for at fortælle, at et stort benarbejde allerede 
er gjort for vores forening, og at jeg håber, der vil være interesserede, der vil 
træde ind i bestyrelsesarbejdet ved vores generalforsamling i april måned.  

Da jeg i sin tid blev valgt ind i bestyrelsen, havde jeg meget lidt erfaring med be-
styrelsesarbejde, og min viden om TN var kun fra mine personlige oplevelser 
gennem næsten 13 års lidelse. Den viden, jeg sidder inde med i dag, er erfaringer 
fra mit arbejde som bestyrelsesmedlem og formand. Den er jeg mere end villig til 
at give videre til interesserede i en ny bestyrelse. Jeg hjælper også gerne til i det 
omfang, det ønskes, og jeg magter, men vil ellers være at finde på sidelinjen. 

Foruden mig, er der endnu 2 bestyrelsesmedlemmer (ud af en bestyrelse på 6), 
der trækker sig her til årets generalforsamling. Det er derfor en nødvendighed, at 
der bliver fundet ny medlemmer til bestyrelsen. Det må meget gerne være med-
lemmer, der er kommet godt igennem en operation for deres trigeminus, ligesom 
det også gerne må være ægtefæller eller samlevere til personer med trigeminus 
og/eller atypiske ansigtssmerter.  
Et særligt privilegium for foreningen ville det være, hvis vi kunne få en læge, sy-
geplejerske eller en tredje person fra behandlersystemet til at støtte op om for-
eningens arbejde.  

I en separat artikel her i bladet skriver vi lidt mere om, hvad arbejdet i bestyrel-
sen aktuelt består af. 

Hvis der sidder nogen derude og tænker, måske skulle jeg høre lidt mere om ar-
bejdsopgaverne, så kontakt mig enten på vores e-mail: tn@trigeminus eller på tlf. 
6172 2111. Arbejdsopgaverne er meget forskelligartede, så vær ikke bange for at 
give en hånd med. Foreningen skulle gerne kunne fortsætte i samme ånd, som 
den har gjort det de seneste 9 år.  

Lonni U. Jensen 
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Bestyrelsens opgaver 

I fortsættelse af formandens indlæg omkring de afgående bestyrelsesmedlem-
mer, har undertegnede på næste side lavet en oversigt over de forskellige opga-
veområder, der har været i den hidtidige bestyrelse.  

Formålet med denne oversigt er at give interesserede deltagere i den ny bestyrel-
se en ide om de opgaver, som den skal tage stilling til hvordan den vil varetage. 
Samtidigt kan listen forhåbentligt være til hjælp ved fordeling af opgaverne mel-
lem de ny bestyrelsesmedlemmer. 

Der er ingen tvivl om, at i den aktuelle bestyrelse har formanden haft en alt for 
stor belastning. Sammen med sin mand har Lonni således passet ikke blot opga-
verne 1 – 14 overfor, men sidste år yderligere regnskabet, punkt 25 – 28. 

Det er undertegnedes opfattelse, at en formand kun skal have de overordnede 
opgaver samt repræsentationsopgaverne. Hvad de øvrige opgaver angår, skal 
formanden have mulighed for at følge med i løsningen heraf, men foreningen skal 
disponere over personer, der er egnede og parate til at påtage sig disse opgaver. 

Af de på næste side anførte opgaver ville undertegnede således mene, at for-
mandens personlige ansvarsområder kunne indskrænkes væsentligt, f.eks. til 
punkterne: 1 – 3, 6 – 9 samt 11 – 14. 

Med 6 deltagere kunne en ny bestyrelse f.eks. konstituere sig som følger: 

- Formand med opgaver som ovenfor skitseret 

- Næstformand og medlemskoordinator (opgaver 15 – 19) 

- Sekretær og bladredaktør (opgaver 20 og 21) 

- Kasserer (opgaver 24 – 28 samt 10)) 

- Kommunikation (opgaver 4, 5 samt 22 og 23) 

- Koordinator, Facebook/Sociale medier (opgave 29) 

Andre fordelinger er selvsagt også mulige, afhængigt af de interesser og forkund-
skaber de kommende bestyrelsesmedlemmer har. Også suppleanter eller frivillige 
Kan eventuelt bidrage, forudsat at ansvarsforholdene kan defi-
neres. Enkelte af aktiviteterne kan udgå om nødvendigt.  
Omvend siger det sig selv, at hvis en kommende bestyrelse ikke 
i det væsentlige kan dække ovennævnte områder, bliver det 
svært at drive foreningen videre på en tilfredsstillende måde. 

Torben Gunge  
(aktuel sekretær med ansvar for pkt. 20 – 23 nedenfor) 
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Hovedopgaver i den aktuelle bestyrelse for Trigeminus foreningen.  
 

1 Generel ledelse og fordeling af opgaver 

2 Ideer til og planlægning af nye tiltag i foreningen 

3 Tjekke korrespondance/mails på tn@ og besvare/videresende 

4 Passe medlemstelefonen 

5 Vedligehold af hjemmesiden 

6 Generalforsamling (valg af foredragsholder + formandsberetning) 

7 Bestyrelsesmøder (emner til) 

8 Medlemsmøder  

9 Planlægning af og evt. deltagelse i andre arrangementer 

10 Søgning og afregning af fondsmidler 

11 Bidrag til medlemsblad, herunder især formandens beretning 

12 Kontakt til Behandlingssteder (herunder DHC, Glostup) 

13 Kontakt til Nationalt Videnscenter for Hovedpine 

14 Kontakt til de øvrige Hovedpineforeninger 

15 Medlemsliste (via hjemmeside + medlemmer uden email) 

16 Udsendelse af velkomstmateriale til ny medlemmer 

17 Rykkerfunktion i forbindelse med kontingentbetaling 

18 Reservation af mødelokaler (generalforsamling, medlemsmøder, mm.) 

19 Afhentning, pakning og udsendelse af medlemsblade 

20 Mødereferater 

21 Redigering af medlemsbladet Lynet 

22 Kontakt til udenlandske patientforeninger 

23 Kommentarer til udfyldte spørgeskema v/indmeldelse 

24 Bogføring 

25 Kontrol og betaling/refusion af faktura/udlæg 

26 Årsregnskab 

27 Budget 

28 Kontingentopkrævning og opfølgning herpå 

29 Facebook, koordinering af 

30 Deltagelse i diverse møder afhængigt af mødestedet 
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Kommende forsøg med erenumab – vil du være med? 

Et randomiseret, dobbelt-blindt, placebo-kontrolleret eksplorativt studie med 
henblik på at vurdere effekten og tolerabiliteten af erenumab til behandling af 
patienter med trigeminusneuralgi 

Vi søger forsøgspersoner som lider af trigeminusneuralgi. Forskningsprojektet 
foregår ved Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet – Glostrup. 

Formålet med forsøget  

Formålet med dette forsøg er at undersøge, om lægemidlet erenumab har effekt 
på trigeminusneuralgi. Det er i videnskabelige studier påvist at Erenumab har 
effekt hos patienter med migræne, og erenumab bruges nu til behandling af mi-
græne i flere lande. Migrænestudierne har endvidere vist, at erenumab har me-
get få bivirkninger. 

I dette forsøg vil vi undersøge, om erenumab kan reducere smerterne ved trige-
minusneuralgi. Forsøget varer 8 uger. I alt 80 patienter forventes at deltage i for-
søget. Hvis du ønsker at deltage i forsøget, skal du komme til 3 besøg i Dansk Ho-
vedpinecenter i løbet af de 8 uger som forsøget varer. 

Forsøgets metode - hvad indebærer det at deltage i forsøget? 

I forsøget undersøger vi effekten af erenumab i forhold til placebo (saltvand). 
Dette betyder, at hvis du siger ja til at deltage (og opfylder betingelserne for at 
være med) i forsøget, vil det ved lodtrækning blive bestemt, hvilken behandling 
du tilbydes. Du må gerne fortsætte med din vanlige trigeminusneuralgi-medicin 
under forsøget, men det er meget vigtigt, at du under forsøget ikke ændrer på 
dosis. 

Du kan muligvis deltage i dette forsøg, hvis 
du: 

- Er mellem 18 og 85 år. 

- Lider af trigeminusneuralgi. 

- Har daglige anfald med moderate til 
stærke smerter på din nuværende 
behandling.  

For god ordens skyld skal oplyses, at også patienter fra Fyn og Jylland er velkom-
ne til at deltage i forsøget, og at vi forventer at kunne godtgøre transportudgif-
terne i forbindelse hermed. 
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Forsøgets formål – hvad kan vi opnå med dette forsøg? 

Trigeminusneuralgi er vanskelig at behandle, og de nuværende behandlinger gi-
ver ofte mange bivirkninger. Der er meget der tyder på, at dette nye stof kan ha-
ve god virkning mod trigeminusneuralgi. Desuden ved vi, at stoffet har meget få 
bivirkninger. Hvis vi kan påvise, at stoffet har effekt mod smerterne ved trigemi-
nusneuralgi, kan vi måske i løbet af de næste par år tilbyde mange tusinde pati-
enter med trigeminusneuralgi i hele verden en mere effektiv og mindre bivirk-
ningstung behandling.  

Hvornår går vi i gang? 

På nuværende tidspunkt afventer vi tilladelser fra de relevante myndigheder, 
men vi håber på at kunne starte med studiet i april 2019.  

Hvis ovenstående har vakt din interesse, kontakt mig da venligst via email: 
trigeminus.rigshospitalet@regionh.dk. Så skriver jeg dig på en liste og kontakter 
dig, når forsøget er klar til at gå i gang. 

Anne Sofie Schott Andersen¸ læge og ph.d.-studerende  

 

Behandling af TN på Sydvestjysk sygehus, Esbjerg  

Trigeminus neuralgi og behandling deraf på Sydvestjysk sygehus Esbjergs 
Neurologiske afdeling respektive på sygehusets Hovedpineklinik 

Om trigeminus neuralgi 

Trigeminusneuralgi er betegnelsen for ultrakorte intense jagende eller stikkende 
smerter svarende til en eller flere af trigeminusnervens grene. Smerterne udløses 
af lette sensoriske stimuli som berøring, tale, tandbørstning, barbering og kold 
blæst, men kan også forekomme uden stimuli. Man mener, at nervens isolering, 
den såkaldte myelin-skede, der omkranser selve nervetrådene, er påvirket (de-
myeliniseret), og at der derfor optræder lokale kortslutninger i nervens lednings-
evne, som hjernen tolker som smerter i ansigt, kæberne eller/og panden. De-
myelinisering kan skyldes kompression af trigeminusnerven af et eller flere min-
dre blodkar (neurovaskulær kontakt). Der ses dog også ofte neurovaskulær kon-
takt på den smertefri ansigtsside og hos raske, så en neurovaskulær kontakt på 
den smertefulde side kan hverken af- eller bekræfte diagnosen. 

mailto:trigeminus.rigshospitalet@regionh.dk
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Behandling via Neurologisk afdeling 

På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg kan patienter med trigeminusneuralgi og andre-
typer af ansigtssmerter få udredning og behandling på neurologisk afdeling. Ak-
tuelt har vi 248 patienter i forløb hos os i neurologisk ambulatorium. Ventetiden i 
det neurologiske ambulatorium er omkring 14 dage. 

Behandling via Hovedpineklinikken på Sydvestjysk sygehus’  

Patienter med særligt komplekse trigeminussmerter behandles i vores hoved-
pineklinik.  

Hovedpineklinikken har Regionsfunktion i hovedpinesygdomme, og patienter fra 
hele Region Syddanmark kan henvises hertil. I Hovedpineklinikken bestræber vi 
os på at hjælpe så mange patienter som muligt, så hurtigt som muligt, men på 
nuværende tidspunkt kan der desværre være en ventetid på op til 18 måneder 
selv for patienter med så alvorlig en lidelse som trigeminusneuralgi! 

Når man kommer til os i Hovedpineklinikken, så har vi altid indledningsvis en 
dybdegående samtale, hvor vi samler data om sygehistorie og udfører en neuro-
logisk undersøgelse inden vi stiller diagnosen. Supplerende radiografisk undersø-
gelse i form af MR-skanning af hjernen med arterielle angiosekvenser foretages 
ofte for at belyse, om der er en væsentlig kontakt mellem blodåre og trigeminus 
nerven samt for at udelukke andre sygdomme. 

Allerede ved den første samtale starter vi medicinsk behandling for at lindre 
smerterne samt for at forebygge nye anfald. Almindelige smertestillende midler 
og morfinpræparater har normalt kun ringe effekt, og derfor behandles trigemi-
nusneuralgi med samme type medicin, som man også bruger til at behandle epi-
lepsi. Som førstevalg anbefales det at prøve Carbamazepin eller Oxcarbazepin. 
Som sekundært valg bør afprøves Gabapentin og/eller Pregabalin.  

I starten af et forløb hos os er der hyppig ambulant eller telefonisk kontrol. Dette 
med henblik på tæt sparring i medicin optimering og korrekt effektfuld dosering. 
Sidenhen fortsætter patienterne med regelmæssig kontrol i den tidsperiode, hvor 
de måtte have behov. Der er altid mulighed for telefonisk konsultation og kontakt 
med sygeplejerskerne i Hovedpineklinikken. 

I Hovedpineklinikken er ansat tre sygeplejersker, der alle har stor erfaring i ho-
vedpine- og smertebehandling. Via telefon/mail til sygeplejerskerne, så kan vi 
tilbyde hurtigt svar og hjælp til patienterne.  
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Viderehenvisninger med henblik på eventuel operation 

Hvis medicinsk behandling er utilstrækkelig eller giver for mange bivirkninger, og 
især ved påvisning af svær neurovaskulær kontakt på relevant side, da kan opera-
tion komme på tale. I sådanne tilfælde bliver patienter videresendt til højtspecia-
liseret center til vurdering og eventuelt operativ behandling (mikrovaskulær de-
kompression eller læsionsbehandling). Kirurgisk behandling tilbydes aktuelt to 
steder i landet (Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital).  

Kontinuerligt i vores arbejde på Hovedpineklinikken på Sydvestjysk Sygehus spar-
rer vi med Dansk Hovedpine Center (DHC) på Rigshospitalet/Glostrup. Dette 
medvirker til, at holde vores viden om hovedpinebehandling ajour, således kan vi 
sikre patienterne den bedste og mest optimale behandling hos os.  

Sonja Antic, MD, Ph.D., Overlæge, speciallæge i neurologi 
 
Redaktørens bemærkning: Med ovenstående ventetider på Hovedpineklinikken i 
Esbjerg bør du normalt som TN-patient søge for at blive henvist til Neurologisk Af-
deling, der har kort ventetid. Derfra kan du om nødvendigt blive henvist videre til 
f.eks. Dansk Hovedpinecenter i Glostrup, hvor ventetiden er begrænset. 

 

TNA-UK’s temadag om Trigeminus neuralgi 

Den engelske Trigeminus forening (TNA-UK) afholdt 2. marts en temadag for de-
res medlemmer på Birmingham Dental Hospital, hvor vi valgte at deltage. 

Det viste sig i øvrigt, at det var Prof. Joanna Zakr-
zewska, som oprindeligt har en tandlægeuddan-
nelse, der var hovedansvarlig for temadagen, og 
hun havde selv 2 indlæg på konferencen.  

I England har tandlægerne en primær rolle i di-
agnosticering af TN, hvilket ikke er unaturligt, 
idet de fleste TN-patienter jo netop starter hos 
tandlægen med det, de tror, er tandlægeproble-
mer.  

Joanna er leder af TNA-UK’s ”Medical Advisory 
Board”, og har i øvrigt skrevet en udmærket bog 
omkring Trigeminus neuralgi:  
”Insights – Facts and Stories behind TN”. 
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Erfaring fra mødedeltagernes medicinering 

Et af de mange temaer på dagen stod en PhD studerende (Carolina dos Santos  

Venda Nova) for, og det omhandlede den række af medicinske produkter, som 
TN-patienter blev udsat for. 

Ud fra en liste over produkter, som hun havde erfaring for, at TN-patienter kunne 
blive tilbudt, spurgte hun således til, hvilken medicinsk behandling (medikament) 
den enkelte var blevet tilbudt først. 

Som første produkt blev således nævnt: 

- Carbamazepin (Tegretol/Trimonil (epilepsi)) 17 

- Amitriptylin (antidepresiv medicin) 10 

- Gabapentin (epilepsi) 4 

- Phenytoin (anti-epileptikum) 2 

- Oxcarbazepin (Apydan, Trileptal (epilepsi)) 1 

- Baclofen (muskelafslappende middel) 1 

- Lamotrigin (Lyrica (epilepsi)) 1 

- Pregabalin (epilepsi + angst) 1 

- Nortriptylin (antidepresiv medicin) 1 

- Narcotica / morfin - 

- Duloxetin (depression / neuropatiske smerter) - 

- Botox-indsprøjtninger - 

- Andre midler - 

PS. Ovennævnte virkeområder er fundet via opslag på nettet 

Herefter blev spurgt, hvor mange, der havde prøvet 2 eller flere medicintyper. 
Her var fordelingen: 

- 2 medikamenter 1 

- 3 medikamenter 5 

- 4 medikamenter 4 

- 5 eller flere medikamenter 7 

Som årsag til skiftet svarede 11 at det skyldes manglende effekt at det første pro-
dukt, og et tilsvarende antal, at skiftet skyldtes bivirkninger. 

Carolina fortalte herefter lidt om de primært relevante medikamenter, og den 
rækkefølge de normalt burde have været afprøvet i: 
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1. Carbamazepin (anbefales stærkt) 
Det blev dog omtalt, at kvinder som oftest har flere bivirkninger end 
mænd af denne medicin. 

2. Oxcarbazepin (anbefales stærkt) 
Her udtalte hun, at man ca. hvert halve år skulle have kontrolleret 
saltbalancen. 

3. Lamotrigin (mindre stærk anbefaling) 
Lamotrigin blev især anbefalet hvis man led af SUNA eller SUNCT (Short-
lasting, Unilateral , Neuralgiform headache with Conjunctival injection 
and Tearing, dvs. trigeminuslignende smerter i øjeregionen) 

4. Gabapentin blev omtalt som et produkt med begænset virkning, og med 
flere bivirkninger (anbefales kun i mindre grad) 

Endvidere blev Baclofen omtalt som en eventuel nyttig ”add-on”.  

Botox indsprøjtninger blev omtalt som kostbare og med ”low evidence” 

Phenytoin (se også side 10) blev omtalt som en mulighed til akut smertelin-
dring 

Og hvis man skal til tandlægen, er bedøvelsesmidlet lidocain også effektivt. 

Yderligere info fra nævnte temadag følger i næste (senere) udgave af Lynet. 

Torben Gunge 

 

Udlodningsmidlerne (tidligere Tips- og Lottomidlerne) 

Vi har jo i de seneste mange år fået støtte fra udlodningsmidlernes to grupper, 
Aktivitetspuljen og Driftspuljen. 

Vi var blevet stillet i udsigt, at disse midler ville blive skåret en del ned, især Akti-
vitetspuljen skulle blive ramt. Det var derfor med stor glæde, at vi for året juli 
2018-til juni 2019 modtog næsten hele det beløb vi havde søgt. Det blev til kr. 
60,000,-, som nu vil blive brugt til at støtte forskningen, samt til at udbrede kend-
skabet til trigeminusneuralgi og atypiske ansigtssmerter til bl.a. øre-, næse- og 
halslæger samt til neurologer.  

Uden disse midler, ville der ikke være meget at arbejde med, så nu er der igen 
mulighed for at have rygdækning økonomisk, for det arbejde vi skal udføre. 

Lonni U. Jensen  
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Pårørendedagen 

I begyndelsen af februar deltog undertegnede i ”Pårørendedagen 2019” arrange-
ret af foreningen ”Pårørende i Danmark” i samarbejde med Ballerup Kommune. 

Temaet for årets Pårørende dag var ”Den gode aflastning”. 

Temaet er aktuelt, fordi kommunerne – i kraft af reducerede budgetter og et sti-
gende antal ældre – lægger flere og flere opgaver over på de pårørende med 
hensyn til at passe patienter, pårørende som ellers tidligere kunne få hjælp fra 
den kommunale hjemmepleje.  

De pårørende bliver således de ”UFRIVILLIGT FRIVILLIGE”, for det er jo ikke den 
pårørende, der har valgt at blive frivillig. De har højst valgt ”at være villige”, som 
det blev sagt. 

Pårørende til kronisk syge bliver i stort tal ramt af alvorlige stresstilstande og kan 
derved selv blive syge. For at imødegå dette har de pårørende brug for aflastning. 
I den forbindelse blev der henvist til Servicelovens § 84,der siger at: 

- Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, 
forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne. 

- Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode 
har et særligt behov for omsorg eller pleje. 

I praksis skulle ovennævnte betyde, at personer, der bruger 15 timer eller mere 
om ugen på at passe en person med nedsat funktionsevne, med passende mel-
lemrum og/eller i særlige anledninger (f.eks. til deltagelse i en vigtig familiefest), 
skulle kunne få tilbudt et midlertidigt aflastningsophold til den omtalte person. 
Dermed kan omsorgsgiveren få mulighed for en ferie eller anden form for frihed. 

Heldigvis vil TN-patienter normalt ikke falde ind under en kategori, som kræver 
ovennævnte plejeomfang. Muligheden kan måske alligevel være værd at kende, 
så man som pårørende kan undersøge, om man kan aflastes i nogen relevant 
situation. 

Et andet råd der blev givet på dagen var: ”Bed om hjælp fra familie og venner” og 
sørg for som pårørende, at du får dækket dit sociale behov med din omgangs-
kreds også i perioder, hvor din pårørende ikke har lyst eller evne til at deltage.  

Torben Gunge 
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Drugstar App’en 

Kære medlemmer, 

Vi har i de sidste nr. af Lynet opfordret til, at man 
installerede app’en ”Drug Star” på sin smart tlf. 

Det er der heldigvis nogen, der har gjort, og det har 
udmøntet sig i, at vi modtog en check i januar må-
ned på kr. 2.380,-. Et fint beløb, som vi med glæde 
kan bruge til at hjælpe TN-ramte fremover. Jeg tæn-
ker nu, hvor stort kan det beløb blive, hvis de fleste 
af vore medlemmer donerede disse stjerner til os? 
Systemet er enkelt og nemt at bruge, og kan oven i 
købet hjælpe med at fortælle os, hvornår det er tid 
at tage sine piller.  

Så kan I ikke selv installere denne app. Så få en i 
familien til det. Mine børnebørn klarede det for mig 
på få min.  

 

Jeg er sådan set rask, men tager dog en hovedpinepille af og til, og vitaminpiller 
giver også stjerne og dermed penge til foreningen. 
Bare lige en lille opfordring fra mig. 

Lonni U. Jensen 

 

Ny Hjemmeside på trapperne 

Det program vores eksisterende hjemmeside i sin tid er programmeret i opdate-
res ikke længere, og programmet lever i øvrigt ikke op til de sikkerhedskrav, der 
stilles i dag. 

Samtidig er det medlemskartotek, som er indeholdt via den eksisterende hjem-
meside ikke hensigtsmæssig, idet vi ikke kan trække adresselister mm. ud af den, 
når vi f.eks. skal sende medlemsblade og andet materiale til medlemmerne.  

Med assistance fra lægeweb.dk er vi derfor ved at få opdateret vores hjemme-
side, så vi kan få ovenstående løst. Arbejdet er tæt på afsluttet, og vi forventer at 
den ny side vil blive åbnet her sidst på måneden. Dog kan der fortsat være enkel-
te detaljer, der ikke er helt færdiggjorte. 
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Selve hjemmesiden vil på de fleste punkter ligne den eksisterende, dog er der 
nederst på hver side tilføjet en funktionalitet, med ”Kalender” og med ”Quick-
links”, så man let kan finde oplysninger om kommende arrangementer, og så man 
hurtigt kan komme hen til vigtige områder af hjemmesiden.  

Bl.a. under hensyn til den sidste år vedtagne Persondataforordning med tilhøren-
de fortrolighedskrav, vil vi ikke længere gemme spørgeskemaerne med medlem-
mernes personlige oplysninger under medlemsdatabasen. I stedet vil ny med-
lemmer blive opfordret til at udfylde vores spørgeskema separat og sende det til 
en særlig lukket e-mailadresse. Her vil spørgeskemaet blive brugt som basis for at 
sende eventuelle kommentarer til medlemmet, f.eks. omkring den medicinering, 
som medlemmet modtager, for ligesom i England (jf. også artiklen side 20) er det 
også noget tilfældigt hvilken medicin flere af patienterne har fået her i Danmark.  

Herefter vil oplysningerne blive anonymiseret/slettet. 

Vi håber I vil synes om den ny hjemmeside. 

Torben Gunge 

 

Generalforsamling lørdag den 13. april i Odense 

For god ordens skyld skal vi også her erindre om Trigeminus 
Foreningens Generalforsamling 2019,  
lørdag den 13. april kl. 12:15 – ca. 16:30 på  
Restaurant Skovkanten. Odensevej 92, 5260 Odense S.  

Tilmelding senest torsdag den 4. april til tn@trigeminus.dk  
eller via SMS til 6172 2111. - Din deltagelse er vigtig  

 

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! 
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