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Formanden har ordet 

Covid-19 og møder i TN-foreningen. 

Covid-19 præger fortsat Danmark, og 
vaccinationerne skrider kun langsomt 
frem. Siden den udsatte generalfor-
samling i efteråret, har bestyrelsen 
derfor ind til videre afholdt 3 besty-
relsesmøder via online mødepro-
grammet Zoom, ligesom efterårets 
medlemsmøder blev afholdt på den-
ne måde.  

Mødeformen er faktisk mere fleksi-
bel end vores tidligere møder, hvor vi 
skulle bruge tid og penge til at trans-
portere os til fælles mødested. Sam-
tidigt lægger den op til, at vi kan hol-
de lidt flere møder efter behov. 

På baggrund af den fortsatte Covid-
19 situation har vi konkluderet, at 
det igen i år er nødvendigt at afholde 
generalforsamlingen over inter-
nettet. Det har vi forelagt medlem-
merne, som heldigvis alle har taget 
denne løsning til efterretning.  

Nævnte løsningsmulighed planlæg-
ges nu indbygget i foreningens ved-
tægter.  

Eventuelle donationer til  
Trigeminus Foreningen 

Foreningen har modtaget en henven-
delse fra firmaet ”Legal Desk”  
(www.legaldesk.dk), som tilbyder en 
række automatiske juridiske formula-
rer, der sætter brugeren i stand til 
nemt (og relativt billigt) at lave sine 

egne juridiske dokumenter. Forslaget 
er, at Legal Desk, via vores hjemme-
side vil promovere denne mulighed, 
og at dette f.eks.  kan motivere no-
gen til at indskrive foreningen i deres 
testamente. Hvis man ikke har nogen 
direkte arvinger, kan dette i øvrigt 
med de gældende arveafgiftsregler 
føre til, at de andre arvinger rent fak-
tisk kan modtage et større nettobe-
løb, end hvis de står som de direkte 
arvinger. Legal Desk har en lang ræk-
ke relevante referencer, og bestyrel-
sen har besluttet at arbejde videre 
med ovenstående i samarbejde med 
nævnte virksomhed. 

Legatmidler fra  
Trigeminus Foreningen  

Bl.a. som følge af de reducerede mø-
deomkostninger under Corona-
epidemien, har foreningen i 2020 
fået et vist overskud. På baggrund af 
dette og foreningens formue i øvrigt 
har bestyrelsen besluttet, at vi vil øge 
vores tilskud til forskning eller ud-
dannelse i TN og/eller atypiske an-
sigtssmerter. Dette kunne eventuelt 
ske til yderligere steder end Dansk 
Hovedpinecenter, hvorved vi håber 
at kunne skabe mere interesse for 
vores lidelse og vore patienter flere 
steder i landet.  

Torben Gunge  

http://www.legaldesk.dk
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Ved efterårets generalforsamling 
indtrådte 2 nye medlemmer i besty-
relsen, Elsebeth Skou og Helene Lyk-
kebo. Elsebeth har overtaget forenin-
gens support-telefon (tlf.: 6172 
2111), som I er velkomne til at ringe 
til, mens Helene overtog sekretær-
funktionen. 

Desværre følte Helene ikke, at hen-
des helbredssituation tillod hende at 
varetage sin post tilfredsstillende, 
og en af de to suppleanter, Erik 
Munkholt Sørensen, er efterfølgende 

indtrådt i bestyrelsen og har overta-
get den nævnte funktion. 

Nedenfor giver Erik en kort præsen-
tation af sig selv: 

--- 

Jeg er 68 år, gift med Tove og har 3 
børn og 7 børnebørn. Familien bety-
der meget for mig, og et handikappet 
barnebarn har lært mig at nyde alle 
de gode dage vi heldigvis har. Så jeg 
koncentrerer mig om at gøre i dag 
bedst mulig - så må vi se hvad mor-
gendagen bringer. 

Jeg er uddannet software ingeniør og 
har været selvstændig i 36 år. 

Jeg fik konstateret TN i 2002. Efter 
diverse undersøgelser, blev jeg hen-
vist til neurolog, som satte mig i be-
handling med Lyrica. De hjalp mig 
også, men jeg var megatræt grundet 
konstant ændring af medicin. Efter 
en scanning mente lægerne, at der 
var kontakt mellem åre og nerve i 
hjernen, og jeg valgte (imod anbefa-
ling fra neurolog) at få en microva-
skulær dekompression. Den virkede i 
en måneds tid, hvorefter smerterne 
gradvist vendte tilbage. Herefter Gly-
cerol injektion, som virkede ca. 3 
mdr. Samme resultat havde jeg af en 
ballonudvidelse. Så var der termo-
koagulation tilbage, som jeg opsøgte 
AUH for at få gennemført. Da lægen 
oplyste mig, at jeg ikke skulle forven-
te at den holdt i mere end 6 mdr. 
tænkte jeg, at det var pokkers. Det 
svarede jo til min erfaring. Samtidig 
oplyste han mig om komplikationer 
af arvæv, som kunne resultere i per-

En suppleant indtræder i bestyrelsen  
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manente smerter i hovedet. Han an-
befalede, at vi prøvede at finde en 
medicinkombination som kunne 
hjælpe mig. Det blev at supplere Lyri-
ca med lidt Oxcarbazepin. I en perio-
de med mange smerter tog jeg medi-
cineringen i egen hånd og fandt ud af 
at justere medicinen ret hurtigt op 
når smerterne teede sig. Når der 
havde været ro på en uges tid, redu-
cerede jeg langsomt doserne ned til 
det niveau, min læge havde fundet 

frem til i samarbejde med mig. 

Vi er alle meget forskellige, og min 
metode dur måske kun for mig, og 
jeg opfordrer ikke lidelsesfælder til at 
gå udenfor lægernes anbefalinger, og 
slet ikke ud over max doser jfr. ind-
lægssedler. Man skal også passe på 
ikke at konflikte med anden medicin 
og overbelaste organer. Lægen er en 
vigtig medspiller! 

Erik Munkholt Sørensen 

Den 17. nov. 2020 havde Nationalt 
Videnscenter for Hovedpine (NVH) 
inviteret de 4 patientforeninger for 
hovedpinelidelser samt Dansk Ho-
vedpinecenter i Glostrup (DHC) til et 
online samarbejdsmøde, som her 
refereres:   

Status fra Dansk Hovedpinecenter  

Nedlukning betød, at optagelsen af 
nye patienter i en periode blev udsat 
– men der blev taget nye patienter 
ind fra sommer igen. Ventetid (for 
migrænepatienter) til DHC er cirka et 
år, så det er en lille forbedring. Der 
arbejdes ihærdigt på at nedbringe 
ventetiden og problemet har stor, 
politisk bevågenhed. Desværre er 
der mange sene afbud og udeblivel-
ser i klinikken, hvilket er frustrerende 
for DHC, set i lyset af ventetiderne. 
Sekretærerne gør et meget stort ar-
bejde for at forsøge at få besat 

afbudstider. Heldigvis, har der ikke 
været nogen alvorlige tilfælde af Co-
rona på DHC (nov. 2020) 

Telefon og videokonsultationer er i 
Coronatiden benyttet i høj grad og 
med gode erfaringer – og det er fort-
sat en mulighed for patienter, som 
ønsker dette frem for at møde per-
sonligt frem.  

Forsøg med den ny  
migrænemedicin: 

DHC behandler aktuelt ca. 350 pati-
enter med det ny migrænemiddel 
baseret på CGRP-antistoffer. Resulta-
terne er gode, men ikke offentlig-
gjort endnu. 

Et igangværende projekt afprøver 
CGRP-antistoffer på patienter med 
trigeminusneuralgi – projektet skal 
dog inkludere flere patienter.  

CGRP-antistoffer er godkendt til epi-

Samarbejdsmøde mellem patientforeninger og NVH 
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sodisk Horton-hovedpine i USA, men 
ikke i Europa. Der arbejdes på at de-
signe nye studier til episodisk respek-
tive kronisk Hortons hovedpine. 

Øvrige 

Referenceprogrammet fra Dansk Ho-
vedpineselskab er blevet opdateret: 
PS. Nævnte program indeholder også 
7 sider om Trigeminus neuralgi (se: 
http://dhos.dk/referenceprogram/).  

Status fra NVH 

Nationalt Videnscenter resumerede 
sine aktiviteter herunder bl.a.: 

Politisk arbejde, herunder et idekata-
log til Sundhedsudvalget 

Audit af håndtering af hovedpine i 
almen praksis 

Sundhedsøkonomisk analyse 
(medicinudgifter kan være en positiv 
investering) 

Planlægning af ”Danhead” (en klinisk 
Hovedpinedatabase) 

Diverse folkeoplysning og erfarings-
indsamling 

NVH er som måske bekendt, oprettet 
under et midlertidigt budget, som, 
de dog har tiltro til, vil blive forlæn-
get. 

Patientforeningerne forventede at 
kunne give opbakning til den Hoved-
pinekampagne som NVH havde un-
der planlægning. Som forening giver 
det fint mening, at patientforeninger-

ne deltager i en kampagne for at sik-
re fokus på patientens stemme og 
livskvalitet.  

Aktuelt har NVH en artikelserie i Må-
nedsskrift for Almen Praksis og desu-
den en artikel i Praksis (for praksis-
personale) om et Hovedpinepanel, 
der har til formål, at opnå bedre vi-
den om livet for mennesker med ho-
vedpine.  
Nationalt Videnscenter for Hoved-
pine (NVH) vil derudover meget ger-
ne have input fra patientforeninger-
ne til emner og lign. 

På mødet påpegede patientforenin-
gerne, at NVH gerne må opfordre de 
praktiserende læger til at henvise 
videre til specialistbehandling. Dette 
gælder især for trigeminus og Horton 
patienter.  

NVH arbejder for, at almen praksis 
skal blive bedre til at behandle ho-
vedpinelidelser, f.eks. kan der arbej-
des for et incitament/ydelse – lige-
som f.eks. det gør sig gældende for 
diabetes og KOL.  

Undervisning i  
Hovedpinesygedomme 

Der har de seneste 4 år været mulig-
hed for at få en Master i hovedpine-
sygdomme. Masteruddannelsen er 
en akademisk 2-årig uddannelse for 
læger, sygeplejersker, fysioterapeu-
ter mv. i et samarbejde mellem Kø-
benhavns Universitet og DHC. Lige nu 
er det tredje hold undervejs. Det 
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igangværende hold på 27 studerende 
startede op efterår 2020. 

Den obligatoriske undervisning af 
praktiserende læger har fået hoved-
pinesygedomme på skemaet. I 2020 
har cirka 60 læger deltaget i hoved-
pinekurser. Der er endnu et planlagt 
hovedpinekursus i 2020, som Dagens 
Medicin står for. 

Generelt fra de forskellige  
hovedpineforeninger 

Alle foreninger har været ramt af 
aflysninger af aktiviteter som følge af 
Covid-19. Flere har gjort erfaringer 
med online arrangementer inkl. TN-
foreningen, der holdt et online møde 
for sine medlemmer i november.  

Danmarks Patientforening for Hoved-
pineramte har oplevet en stigning i 
patientsamtaler. Patienterne hen-
vender sig med sager, der er gået i 
stå i behandlingssystemet pga. lang 
udredningstid – her er det vigtig at 
have fokus på de samfundsmæssige 
konsekvenser.  

Nogle foreninger har haft talt med 
jobcentrene om, at hovedpine ikke 
kun handler om at spise piller.  

Trigeminus foreningen har udarbej-

det foldere til neurologer og til øre- 
næse- halslæger. 

Migræne og Hovedpineforeningen 
har haft en Facebookforespørgsel 
blandt medlemmer omkring konse-
kvenser af Corona-nedlukning.  

Især migræneforeningerne har et vist 
samarbejde for at udveksle erfarin-
ger og viden og holde fælles arrange-
menter.  

Foreningerne er ikke ret store, men 
sygdommene er så forskellige, at det 
ikke giver mening af slå foreningerne 
sammen.  

Der er et ønske om mere politisk fo-
kus. F.eks. i Region Sjælland eksiste-
rer der ikke en hovedpineklinik, Dan-
marks patientforening for Hoved-
pineramte har været i kontakt med 
Region Sjælland.  

Der er forslag fra Migræne Danmark 
om at søge fælles fondsmidler.  

Der var en generel tilkendegivelse 
om interesse for samarbejde med 
fokus på påvirkning af den politiske 
agenda og interesse for hovedpinesy-
gedomme.   

Heidi Westermann 

TN-Generalforsamling 2021, lørdag den 17. april 

Med forbehold for, at det (som aktu-

elt her primo marts) vil være tilladt 

at mødes mindst 5 personer, plan-
lægges Trigeminus foreningens gene-
ralforsamling 2021 afholdt lørdag 
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14:30 – 16:00 (ca.) Generalfor-
samling 

Der vil senest 14 dage før generalfor-
samlingen blive udsendt endelig 
dagsorden samt regnskab for 2020 
samt tilmeldingsvej-
ledning, inklusive vej-
ledning i tilkobling til 
Zoom. 

Programmet indledes 
med, at Signe Vogel, 
Institut for klinisk me-
dicin, AUH, som var 
forhindret i at præsen-
tere sit oplæg for os 
ved den udsatte gene-
ralforsamling sidste år, 
vil præsentere os for 
sit indlæg 
”Smertehistorier”. 

Foredraget tager udgangspunkt i et 
studie af patienter, der lider af diabe-
tisk nerveskade og smerter. Selve 
problemstillingen minder imidlertid 
om den, som patienter, der lider af 
trigeminusneuralgi eller persisteren-

de idiopatiske ansigtssmerter, er un-
derlagt. 

Om foredraget fortæller Signe, der er 
antropolog, at i forskningen tilgås 
smerter og andre smerteoplevelser 

ofte som neurologiske 
fund. Nævnte sanseind-
tryk kan imidlertid også 
studeres som 
”oplevelser” i et men-
neskes liv.  

Signes forskningsstudie 
forsøger at afdække de 
mange måder, hvorpå 
smerter og føleforstyr-
relser kan påvirke et liv 
– ikke kun som fysiske 
symptomer og be-
grænsninger, men også 
gennem de psykiske og 

sociale konsekvenser. Resultatet pe-
ger på, at smerter aldrig er en isole-
ret oplevelse. 

Torben Gunge 

den 17. april. Som omtalt i vores skrivelse fra slutningen af januar vil mødet 
blive afviklet som et møde over internettet ved hjælp af programmet Zoom.  

Programmet for dagen er: 

13:20 – 13:30 Periode for tilkobling til mødet 

13:30 – 13:35 Kort vejledning i brug af programmet Zoom 

13:35 – 14:15 (ca.) Foredrag ”Smertehistorier” ved Signe Vogel 

14:15 – 14:30 Pause (men forbliv tilkoblet) 
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Som også nævnt i de sidste numre af 
Lynet udfører Dansk Hovedpinecen-
ter i Glostrup for tiden (formentlig 
frem til sidst på året)) forsøg med 
medicinen erenumab. Nævnte medi-
cin er udviklet til at hæmme signal-
stoffet ”CGRP”, som giver anledning 
til migræne, men alt tyder på, at me-
dicinen også vil kunne hjælpe TN-
patienter. Samtidigt har medicinen 
meget få bivirkninger i sammenlig-
ning med de produkter, der normalt 
udskrives mod trigeminus smerter.  

Så hvis du lider at trigeminusneuralgi 
med tilstrækkelig intensitet (har i 
gennemsnit mindst 3 daglige smer-
tejag med en intensitet på mindst 4 
[på en skala fra 1 – 10]), kan du for-

mentlig deltage. 

Forsøget kræver, at man skal forbi 
Dansk Hovedpinecenter i Glostrup, 
men transporten dertil refunderes i 
henhold til statens takster. 

Hvis du er interesseret i at deltage og 
gerne vil vide mere, så kontakt Dansk 
Hovedpinecenter via e-mail til  
anne.sofie.schott.andersen 
@regionh.dk  

Hvis du vil have mere at vide før din 
henvendelse kan du f.eks. læse artik-
len side 9 – 10 i Lynet 20-3 fra de-
cember 2020. 

Torben Gunge  

CGRP-hæmmere – En ny medicin til TN-patienter? 

I sidste nummer af Lynet fortalte vi 
lidt om DrugStars app’en, som via et 
signal på din mobiltelefon, kan hjæl-
pe dig med at huske at tage den dag-
lige medicin. 

Gennem brug af DrugStars App’en 
samler man samtidigt penge ind, som 
man kan donere til en valgt organisa-
tion, hvor vi selvfølgelig gerne vil pe-
ge på Trigeminus Foreningen. I 2019 
modtog vi således 2.380 kr derfra og 
sidste år i alt 5.000 kr.  
Så tak til de medlemmer og andre, 
som betænker vores forening. 

DrugStars har også en App, hvor man 
– hvis man føler det relevant - kan 
anmelde de medicinprodukter man 
tager (og læse hvad andre brugere 
har skrevet om de respektive pro-
dukter og deres bivirkninger, mm). 
Det sker via 
www.DrugsDisclosed.com. Ifølge 
DrugStars kan ingen oplysninger føl-
ges tilbage til de enkelte brugere, og 
DrugStars uddyber, at deres datasik-
kerhed er behørigt godkendt via rele-
vant ekstern audit.  

Oplysningerne på ”DrugsDisclosed” 

Drugstars – ”Medicinhusker App’en” 

mailto:anne.sofie.schott.andersen@regionh.dk
mailto:anne.sofie.schott.andersen@regionh.dk
http://www.DrugsDisclosed.com
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Introduktion 

Som omtalt i Del 1 opdeles Trigeminus neuralgi (TN) i den ny vejledning i 
følgende 3 kategorier: 

Idiopatisk TN, dvs. TN uden neurovaskulær kontakt (uden kontakt mel-
lem TN-nerven og et blodkar, eller med en kontakt, som ikke giver 
anledning til deformation af TN-nerveroden)  

Klassisk TN som følge af en neurovaskulær kompression, som giver an-
ledning til deformation (morfologisk forandring) af TN-nerveroden  

Sekundær TN som følge af en væsentlig neurologisk lidelse så som en 
tumor eller multiple sklerose. 

Endvidere er defineret 2 forskellige typer smerteangreb: 
 Anfaldsvis (paroxysmal) TN, med serier af meget kortvarige smerte-
angreb 
 TN med vedvarende smerter i tillæg til smertejag 

Spørgsmålene 
De spørgsmål, som expert-gruppen skulle dække, var følgende: 

Fælles Europæisk lægevejledning for trigeminusneuralgi 
Del 2 - Diagnostiske kriterier og medicinske behandlinger  

Artiklen er et referat af en vejledning offentliggjort i 2019 
 af ”European Academy of Neurology” til støtte for behandling af patienter med TN. 

står mod betaling også til rådighed 
for medicinalindustrien, og det er 
bl.a. på denne måde, at DrugStars 
kan rejse penge til patientforeninger-
ne. 

Konklusion: 
Hvis du gerne vil have hjælp til at 
huske at tage din medicin, så overvej 
at tilmelde dig DrugStars App’en. 

Torben Gunge  

Læs bladet pa  computer eller tablet 

Kære læser, får du bladet tilsendt 
med posten, kunne du tænke dig at 
få det elektronisk. 

Du kan eventuelt se formatet ved at 
læse dette og de tidligere blade på 
trigeminus.dk   

https://trigeminus.dk/wp-content/uploads/2020/08/Lynet-20-2.pdf
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Diagnostiske kriterier: 

1.1 Hvilke kliniske karakteristika kan identificere patienter med sekundær TN? 
1.2 Hvilke laboratorietest kræves for at identificere sekundær TN patienter? 
1.3 Hvilken rolle spiller neurovaskulær kontakt i forhold til TN? 
1.4 Hvilken slags skanning skal foretages for at identificere TN? 

Farmakologiske kriterier: 

Førstebehandling af TN er farmakologisk (medicinsk). Der skulle således 
tages stilling til: 
2.1 Hvordan skal akutte forværringer i patientens smerter håndteres?  
2.2 Hvilke medikamenter har vist sig effektive til langvarig behandling af TN. 

Om kirurgiske indgreb: 

Kirurgiske indgreb skal overvejes, hvis den medicinske behandling ikke er 
effektiv, eller hvis patienten ikke kan tolerere den. Følgende spørgsmål 
overvejes: 
3.1 Hvornår bør man tilbyde operation til patienter med primær TN? 
3.2 Operationstype med længste smertelindring og færrest komplikationer? 

Øvrige behandlinger: 

Dette punkt omhandler: 
4.1 Hvordan skal man behandle patienter med sekundær TN? 
4.2  Hvilken anden support kan man tilbyde patienter med TN?  

Behandling af spørgsmålene 

Ovennævnte 10 spørgsmål blev be-
handlet af forskellige arbejdsgrup-
per sammensat ud af de 14 udpege-
de specialister. Engelsksprogede 
fagartikler, der behandlede spørgs-
målene, blev afsøgt.  

Det skal noteres, at mange af de an-
vendte rapporter anses som væren-
de behæftet med usikkerhed, bl.a. 

fordi de ikke er uafhængigt bekræfte-
de, og fordi, de er opgjort på forskel-
lig måde fra undersøgelse til under-
søgelse. 

Resultatet af gennemgangen af 
spørgsmålene 1.1 – 1.4 samt 2.1 – 
2.2 blev givet i forrige nummer af 
Lynet, mens de sidste 4 spørgsmål 
gennemgås på de følgende sider. 



 

12  Lynet - 21-1 

Der blev ikke fundet nogen studier, 
der redegjorde for, hvor mange me-
dikamenter patienter med primær 
TN skulle afprøve, før end der blev 
taget stilling til eventuel operation. 
Nogle studier indikerede, at patien-
ter, der ikke havde glæde af den me-
dicinske behandling, foretrak en hur-
tig henvisning til operation.  

Et studie indikerede at 65 % af pati-
enterne, der blev henvist til et speci-
aliseret center for TN kunne behand-
les tilfredsstillende med medicin, 
mens 35 % blev henvist til operation. 

Den tilgængelige dokumentation in-

dikerer, at ikke alle patienter har be-
hov for operation men også, at nogle 
henvises til operation for sent. 

Anbefalinger: 

Det var eksperternes konklusion, at 
medicinsk kontrol med hensigtsmæs-
sige doser bør afprøves før mulig 
henvisning til operation. Patienter 
med primær TN skal tilbydes operati-
on, hvis smerterne ikke kan kontrol-
leres tilfredsstillende medicinsk, eller 
hvis den medicinske behandling kun 
tåles dårligt. I givet fald skal der in-
formeres om muligheden for operati-
on på et tidligt tidspunkt. 

Kirurgiske indgreb 

3.1 Hvornår bør man tilbyde operation til patienter med primær TN? 

3.2 Operationstype med længste smertelindring og færrest komplika-
tioner? 

Artikler, der beskriver forsøg med 
operationer af typen Mikrovaskulær 
dekompression samt med de forskel-
lige nervebeskadigende 
”nålestiksprocedurer” blev afsøgt 
frem til januar 2018. Der blev dels 
søgt efter artikler, der sammenligne-
de forskellige operationstyper, dels 
efter artikler, der beskrev erfaringer-
ne med de enkelte operationstyper. 

Det var en forudsætning, at artikler-
ne alene behandlede patienter med 
klassisk eller idiopatisk TN. Ligeledes 
skulle artiklerne omfatte en opfølg-

ningsperiode efter operation på 
mindst et år for de artikler der sam-
menlignede operationstyper, respek-
tive 3 år for de artikler, der alene 
beskrev en enkelt operationstype.  

Mindst 25 patienter skulle indgå i de 
enkelte undersøgelser. 

Andelen af patienter, der i det føl-
gende defineres som ”Fri for smer-
te”, omfatter dels de patienter, der 
er egentlig fri for smerte, dels de pa-
tienter, der har lejlighedsvis smerte, 
men som ikke har behov for medici-
nering.  



 

Lynet - 21-1  13 

Sammenligning af Microvaskulær Dekompression og Gamma Knife Surgery 

Forfatter 
& År 

Antal Smertefri efter 
1 år (%) 

Smertefri efter 
1,5 - 2 år (%) 

Smertefri efter 
4 - 5 år (%) 

MVD GKS MVD GKS MVD GKS MVD GKS 

Br-2007 24 61 68 58 68 24     

Li-2008 36 44     88 50 80 33 

Po-2010 91 40 84 66     77 56 

Wa-2018 136 120 83 71     61 47 

Samlet 287 274 68-84 58-71 68-88 50-71 61-80 33-56 

Her under er en oversigt, der sam-
menligner forskellige operationsty-
per ud fra en række rapporter om de 
enkelte operationer. De enkelte ind-

gående rapporter er ikke opgjort på 
samme måde, og sammenligningen 
skal derfor tages med store forbe-
hold.  

Operations- 
type 

Antal  
rapporter 

Antal  
patienter 

Follow-up  
tid, år 

Smertefri ved 
follow-up tid 

MVD 21 5.149 3 – 10,9 62 – 89 

GKS 8 1.168 3,1 – 5,6 30 – 66 

RFTC 7 4.533 3 – 9,3 26 – 82 

BC 5 755 4,2 – 10,7 55 – 80 

GR 3 289 4,5 – 8 19 – 58 

IN 1 26 3,6 72 

MVD = Mikrovaskulær dekompression; GKS = Gamma kniv operation;  
RFTC = Radiofrekvens termokoagulation; BC = Ballonkompression; 
GR = Glycerol injektion; IN = Intern Neurolysis 

Endelig gengives på næste side en 
tabel med de rapporterede kompli-

kationer ved de forskellige opera-
tionstyper: 

Nedenstående tabel giver en sam-
menligning af Mikrovaskulær dekom-
pression og ”Gamma stråle kirurgi” 
over tid ud fra 4 forskellige undersø-

gelser, der indeholder oplysninger 
herom.  

Resultatet giver en tendens, men 
store variationer ses.  
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Anbefalinger: 

Selv om de til ovenstående tabeller 
anvendte rapporter har en blandet 
kvalitet til formålet, er den fordel, 
som mikrovaskulær dekompression 
(MVD) udviser, overbevisende også 
under hensyn til de sammenlignelige 
komplikationsrater. 

Baseret på omfattende kliniske erfa-
ringer gives der således en anbefa-
ling om, at MVD operation bør fore-
trækkes i forhold til såvel gamma 
kniv operation som til de øvrige 
”nålestiks behandlinger” (RFTC, BC, 
IN og GR). Dette gælder for patienter 

med klassisk TN (hvor der er defor-
mation af nerven), som er villige til, 
og som kan undergå denne opera-
tionstype. 

Der kan ikke gives nogen anbefaling 
for valg mellem nålestiksbehandlin-
gerne, eller for valg mellem disse og 
en MVD, hvis MRI skanningen ikke 
viser nogen synlig kompression af 
trigeminus nerven (idiopatisk TN).  

Hvis MRI skanningen ikke viser nogen 
nervekontakt bør en af nålestiksbe-
handlingerne være det foretrukne 
valg for en eventuel operation. 

Øvrige behandlinger 

4.1 Hvordan skal man behandle patienter med sekundær TN? 

Der er få artikler, der beskriver den-
ne patientgruppe, men dog er der 
artikler, der beskriver succesfuld be-
handling med respektive lamotrigin, 
carbamazepin, misoprostol, 
gabapentin, topiramat og botulinum 
toxin type A. De fleste af disse studi-
er undersøger TN som følge af multi-
ple sclerose (MS).  

Der rapporteres også om kirurgisk 
behandling af disse patienter, hvor 
tendensen er, at de er mindre effek-
tive for denne patientgruppe end for 
patienter med primær TN. De fleste 
anbefaler nålestiksbehandlinger med 
mindre en specifik kompression af 
trigeminus nerven identificeres på en 
MRI skanning.   

En artikel foreslår, at radiofrekvens 
termokoagulation overvejes til be-
handling af sekundær TN, opstået 
som følge af tandbehandling.   

Anbefalinger: 

Patienter med sekundær TN respon-
derer i almindelighed mindre godt til 
såvel medicinsk som til kirurgisk be-
handling. Da ingen behandling med 
tilstrækkelig sikkerhed har vist sig 
specifikt anvendeligt for patienter 
med sekundær TN, anbefales, at de 
gives samme behandling som patien-
ter med primær TN. 

Operationer af nålestikstypen kan 
overvejes.  
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For patienter med MS, og hvor der er 
en specifik neurovaskulær kontakt, 

der deformerer TN-nerven, kan en 
MVD-operation overvejes. 

4.2  Hvilken anden support kan man tilbyde patienter med primær TN?  

Der er stigende dokumentation for, 
at TN-patienter ofte lider af depressi-
on og ængstelse, samt at de udviser 
dårlige evner til at håndtere dette. 
Dette kan resultere i en dårlig livs-
kvalitet.  

Depressionen kan forstærkes af 
effekten af medicinen og mulige 
komplikationer efter kirurgiske be-
handlinger. I fortsættelse heraf er 
der dokumentation for, at kognitiv 
støtte kan være effektiv i forhold her-
til. 

Klinisk guide: 

Det er vigtigt at tage i betragtning, at 
patienter, der lider af TN, ikke kun 
skal kæmpe med alvorlig smerte, 
men også med faktorer som depres-
sion og bekymringer. Et lille pilotpro-
gram, der anvender gruppeterapi, er 
blevet afprøvet i England (UK) med 
godt resultat. Dette er nu udvidet 
med en telefon hjælpelinje, der be-
tjenes af en sygeplejerske, som også 
kan ordinere medicin, og patienterne 

har fundet dette meget værdifuldt. 

Disse programmer muliggør, at pati-
enterne møder lidelsesfæller, og mu-
liggør, at de udvikler strategier til at 
håndtere opblussen i deres lidelse. 
Dette kan igen medføre færre hen-
vendelser til akutbehandlings-steder 
såvel som til deres egne praktiseren-
de læger. 

Supportgrupper drevet af patientfor-
eninger blev først etableret i USA og 
UK, men tilbydes nu også i en lang 
række andre lande (herunder Dan-
mark). 

Anbefalinger: 

Baseret på meget begrænset evidens 
anbefales det, at patienter tilbydes 
psykologisk støtte og supplerende 
vejledningsmuligheder. 

Patienterne bør henvises til de natio-
nale supportgrupper 
(medlemsforeninger for TN), der 
hvor en sådan findes. 

Om diagnosticering og behandling 

De diagnostiske kriterier for TN er 
ændret markant siden offentliggørel-

se af den foregående AAN-EFNS vej-
ledning i 2008 og er nu afstemt med 
kriterierne, der anvendes af 

Konklusioner og anbefalinger til fremtidig forskning 
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”International Headache Society” og af ”International Association for the 
study of Pain”. 

TN diagnosticeres således nu som Primær TN, opdelt i enten  

Klassisk TN eller Idiopatisk TN afhængig af graden af neurovaskulær 
kontakt (kontakt mellem nerve og blodkar) respektive 

Sekundær TN, som skyldes anden årsag end neurovaskulær kontakt 

Det anbefales at bruge MRI-
skanninger til at afgøre, om der er 
tale om sekundær TN, da ingen al-
mindelige kliniske undersøgelser kan 
udelukke dette. 

Det anbefales at bruge specifikke 
sekvenser af høj opløsning til selve 
skanningen, idet der dermed er mu-
lighed for at bedømme graden af en 
eventuel neurovaskulær kontakt og 
tilhørende morfologiske forandringer 
af nerven.  

Hvis der ikke kan tages en MRI-
skanning, kan reflekser fra trigemi-
nus nerven anvendes som støtte til 
at skelne primær og sekundær TN.  

Neurovaskulær kontakt spiller en 
vigtig rolle for primær TN, men er 
ikke en entydig diagnose. Derimod er 
det en vigtig information i forbindel-
se med vurderingen af, om patienten 
bør henvises til MVD-operation 
(mikrovaskulær dekompression).  

I akutte smertetilfælde kan man ved 
hospitalsbehandling anvende fosphe-
nytoin eller lidocaine mens patienten 
bliver opmedicineret i den relevante 

antiepileptiske medicin. 

Til lang tids medicinering anbefales 
carbamazepin eller oxcarbazepin.  

Patienterne skal motiveres til at ju-
stere doseringen afhængig af smer-
tetilstand og bivirkninger, og skal i 
relevante instruktioner i den forbin-
delse. 

Eventuelt kan lamotrigin, garbapen-
tin, botulinum toxin type A, pregaba-
lin, baclofen og phenytoin anvendes 
som monoterapi eller kombineres 
med en af de 2 førstnævnte.  

Det anbefales at patienterne henvi-
ses til operation, hvis smerterne ikke 
kan kontrolleres tilstrækkeligt rent 
medicinsk, eller hvis medicinen ikke 
tåles tilfredsstillende. Her anbefales 
MVD som den primære operations-
mulighed, når patienten lider af klas-
sisk TN (morfologiske forandringer af 
TN-nerven). Der kan ikke gives speci-
fikke anbefalinger for valg mellem de 
neuroablative operationsformer 
(nålestiksprocedurerne) eller mellem 
disse og MVD, når MRI-skanningen 
ikke viser morfologiske forandringer 
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af TN-nerven. De neuroablative ope-
rationer kan foretrækkes, hvis MR-
skanningen ikke viser nogen neuro-
vaskulær kontakt. 

Patienter med sekundær TN skal i 
almindelighed følge de samme be-
handlingsprincipper som patienter 
med primær TN. 

Ud over den medicinske og kirurgiske 
behandling anbefales, at patienterne 
tilbydes psykologisk behandling og 
understøttende vejledning og sup-
port. 

Om fremtidig forskning og udvikling 

Der er et stort behov for fremtidig 
forskning i pathophysiologi 
(sygdomsforløb og tilhørende betin-
gelser og processer) i TN og for prog-
noser for lidelsen. Ligeledes er der 
behov for udvikling af mere standar-
diserede målinger og opgørelser af 
resultater af de undersøgelser, der 
foretages omkring lidelsen og dens 
behandling. Dette med henblik på at 
muliggøre en mere pålidelig sam-
menligning af resultater fra forskelli-
ge undersøgelser. 

Den medicinske behandling bør eva-

lueres efter moderne standarder, 
Samtidigt er der et voldsomt behov 
for at udvikle mere effektive medika-
menter med færre bivirkninger end 
dem der aktuelt er til rådighed. 

Studier der kan evaluere effekten af 
operationer over en længere tidspe-
riode og som udføres af personer, 
der er uafhængige af kirurgerne, er 
påkrævet. Ligeledes påkrævet er 
uafhængige studier, som sammenlig-
ner de medicinske behandlinger og 
disse med de kirurgiske. 

Behandling af sekundær TN bør ud-
forskes, og ikke-medicinske og ikke-
kirurgiske metoder bør evalueres. 

Heldigvis er der en forøget interesse i 
TN. Håbet er, at dette vil resultere i 
forbedringer, og at en opdatering af 
nærværende guideline (vejledning) 
bliver aktuelt i en ikke for fjern frem-
tid. Der er sandsynligt at en sådan 
opdatering vil være påkrævet i 2025. 

Resumeret af Torben Gunge 
Trigeminus Foreningen 

Del 1 af denne artikel er at finde i  
Lynet August 2020  

Generalforsamling og andre TN-møder over Zoom. 

I forbindelse med medlemsmøderne 
i begyndelsen af november 2020 bad 
vi om tilbagemeldinger på den an-
vendte ”virtuelle mødeform” (hvor 

programmet Zoom blev benyttet), 
fordi vi i bestyrelsen var vidende om, 
at denne mødeform var uprøvet for 
mange. 

https://trigeminus.dk/wp-content/uploads/2020/08/Lynet-20-2.pdf
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Vi fik et par tilbagemeldinger, som 
alle var positive og gengiver neden-
for en at dem. Vi håber, at dette vil 
medvirke til, at endnu flere af dem, 
der ikke har prøvet denne mødeform 
før, får mod til at være med ved vo-
res næste møde, som jo bliver årets 
generalforsamling, lørdag d. 17. april. 

CITAT 
--- 

Til Trigeminus foreningen! 

Tak for det virtuelle møde lørdag 
eftermiddag. Det var første gang, vi 
prøvede at holde møde på nettet. Vi 
var derfor både spændte og usikre, 
så vi havde allieret os med en nabo, 
der kendte til det. Hun hjalp os i 
gang, og så kørte det jo bare derud-
ad. 

Jeg er glad for, at jeg var med. Det er 
første gang, jeg har mødt andre med 
Trigeminus Neuralgi, selvom jeg har 
haft lidelsen i en del år. Jeg synes, 
mine smerter er slemme, men efter 
at have hørt nogle af de andre møde-
deltagere kan jeg se, at jeg alligevel 
ikke er hårdest ramt. 

Jeg håber, der kommer et møde igen, 
hvor vi personligt kan møde op og 
snakke om og dele erfaringer. 

Venlige hilsener og tak fra  
Hans Iver Lassen. 

--- 
CITAT SLUT 

Yderligere et medlem har gerne villet 
fortælle om, hvor let det er bruge 
videoprogrammer til kommunikati-
on. Hans historie: 

Kærlighed og Corona - videokommu-
nikation over alle grænser 

Jeg har en bonussøn, der bor med sin 
familie i det sydlige England. Kom-
munikationen med søn og sviger-
datter går let via telefon og mail, 
men det er værre med børnebørne-
ne, Josephine på fem og Anton på 
halvandet år. Heldigvis har man i fru-
ens familie altid været hurtige til at 
bruge ny teknologi, så i disse tider 
har vi i meget høj grad benyttet Face-
Time - (Apples videoplatform), til 
kommunikation. Vi kan se hvordan 
børnebørnene udvikler sig (ja, lidt 
da), og børnebørnene kan se farmor 
og ‘bedstefar Povl’ på skærmen, så vi 
håber, at vi ikke er vildt fremmede, 
den dag vi igen kan drage over og 
give dem et kram. 

Josephine startede i skole i septem-
ber, men her til jul blev det lukket 
ned. Vi sendte et eksemplar af Half-
dans ABC over til hende, så vi har nu 
ved flere lejligheder snakket om det. 
Josephine kan godt lide verset med 
‘”Else elsker pølse”’, mens vi har 
fremhævet ‘”Børges bukser brænd-
te”’ og ‘”Øen i søen har kun en bar-
ber”’ – alt sammen via FaceTime, så 
man både kan se hinanden og vise 
billeder fra ABC’en.  
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Det ER ikke det samme som at kram-
me, men det bøder på det. 

I hverdagen har vi jo helt de samme 
udfordringer, med begrænsninger på 
at møde familie, venner og bekend-
te, og nej, - jeg har ikke overset kolle-
ger - men det anser jeg for et ar-
bejdspladsproblem, og det er sikkert 
allerede løst via ‘ZOOM’ eller tilsva-
rende programmer. 

Programmer til videokommunikation 

Som nævnt ovenfor har vi benyttet 
FaceTime i kommunikationen med 
familien i England. Det er meget let 
at benytte, men kræver at alle parter 
har Apple-udstyr (iPhone, iPad, Mac-
computer), så hvad gør man, hvis 
man skal have fat i en med en anden 
smartphone, tablet eller computer? 
Mit forslag vil være Skype, det er gra-
tis og bygget til at fungere på alle 
’platforme’. Begge programmer kræ-
ver en aktivering før man kan be-
nytte dem, men derefter er de ret 
lette at benytte. I begge systemer 
kan man foretage gruppesamtaler. 

Hvis man samler større grupper, så 
hedder det de ’professionelle pro-
grammer’. Zoom er nok det mest 

kendte – det har virkelig fået vind i 
sejlene her under pandemien.  Hvis 
man i forvejen har Microsoft Office 
365, så er det en åbenbar mulighed 
at anvende Teams – en gratis udvi-
delse til Office-programpakken. En-
delig er der også det lidt mere 
ukendte system TeamViewer, men 
det er næppe interessant på grund af 
prisen. Den eneste årsag til at jeg 
nævner det er, at man som privat-
person gratis kan downloade en kli-
ent og hvis din ven også har en kli-
ent, så kan I se hinandens skærme og 
endda overtage styringen af hinan-
dens computere. Så har du proble-
mer med maskinen og du har en ven, 
der er ’nørd’, så kan du få hjælp her 
og nu, selvom du sidder på Bornholm 
og vennen sidder i Sydafrika. 

Hvis du er interesseret i at høre mere 
om at komme i gang med videokom-
munikation, så er du velkommen til 
at sende en mail til mig: 
povl@medmodpaalivet.dk med dine 
spørgsmål. 

Som Hans Iver skriver ovenfor, så er 
det ikke så svært. 

Povl Holm 

Kære medlemmer! 
Som medlem af foreningen er I til enhver tid velkomne til at ringe til en af os 
i bestyrelsen, hvis I har spørgsmål eller problemer med sygdommen, hvis I 
er kede af det, eller hvis I bare har lyst til at snakke.  
Foreningen har telefon 61 722 111 
 

mailto:povl@medmodpaalivet.dk

