
Livet med en trigeminus ramt  

Mit traume begynder 

Det jeg nok har klarest i erindringen - både fordi det stadig er forholdsvist tæt på, men også fordi det berørte mig så 
dybt - er det møde vi havde med kirurgen 11 dage før min kone skulle opereres. 11 dage før den mikrovaskulære 
dekompression. Ikke at jeg kan huske så meget fra selve mødet, men da vi var færdige, følte jeg nærmest, at jeg var i 
chok. Det hele ligesom kørte på autopilot fra det møde og frem. Jeg tænkte, det var et chok eller et traume. Jeg har 
aldrig prøvet det før. At være så bange, og jeg havde ellers prøvet at være bange i lang tid.  

Bagefter fortalte kirurgen, at andre patienter havde fortalt, at de synes det var blevet sværere at være patient, fordi 
man skulle høre om alle de risici og farer, der er ved operationer. “Tidligere fik man jo ikke alt det at vide” sagde folk. 
“Nu skal man høre om alt, der kan gå galt. Man skal informeres. Det er blevet svært at være patient.”  

Det er også svært at være pårørende.  

Min kones sclerose begynder 

Det startede fem år før operationen. Faktisk startede det hele nok 12 år før, men det var først for fem år siden, at 
det rigtig begyndte. Det med at være bange.  

Jeg har aldrig haft det svært, tænker jeg. Som barn. Som voksen. Ikke i en grad som det her. Jeg er vokset op på 
landet, i rolige og trygge omgivelser. Beskyttet vil nogen måske sige. Mine forældre var der. Altid. Min mor gik 
hjemme med leddegigt og når jeg kom hjem, var hun der. Trygt. Sikkert. Jeg har altid været tynd og spinkel. Nørdet 
vil nogen måske sige. Men jeg var hurtig. På fodboldbanen. Jeg tror, jeg har været sparet for meget grundet det med 
fodbolden.   

Jeg mødte Susanne på handelsskolen. Vi gik i samme klasse. Så fin og smuk hun var. Så fin og smuk hun er. Jeg 
forstår det stadig væk ikke - hvorfor det blev mig?   

Sclerosen kom nogle måneder efter Anna blev født. Lægerne sagde, at sclerose står stille, når man er gravid. Og så 
kommer den tilbage for fuld kraft bagefter. Jeg reagerede kun en enkelt gang, som jeg husker det. Da jeg ville ringe 
til min mor, siddende i bilen på parkeringspladsen ved Hillerød Sygehus. Lægen havde lige fortalt os det. “Vi mener, 
at det er sclerose” sagde hun, og så fik jeg pjecen i hånden. Pjecen med rygraden afbilledet og paragraffen om 
kørestolen. Jeg kan ikke huske hvad hun ellers fortalte. Lægen. Jeg spurgte om et eller andet. Jeg kunne læse mere 
om det i pjecen, sagde hun. Pjecen med paragraffen om kørestolen.   

Telefonsamtalen med mine forældre 

Min stemme bævrede lidt, og det var lige ved, at det kom op. Men jeg holdt det tilbage. Kun den der let bævrende 
stemme. Min reaktion. Resten blev gemt væk. Min mor var helt rolig i telefonen. Min mor, der altid har været rolig, 
trods den leddegigt hun altid har haft. Jeg kan kun huske en enkelt gang, at den har påvirket mig som barn. Hun stod 
ved bordet i vores køkken. Og pludselig gispede hun og lænede sig ind over bordet. Jeg hørte det i hvert fald. Min far 
spørger hende om hun er OK? og da hun svarer, er hendes stemme anderledes. Forpint. ”Ja”, får hun sagt. Leddegigt 
ligner sclerose meget. Det er lidt af det samme. Kroppen angriber sig selv.  

Min far sagde engang - formentlig i et svagt øjeblik - at hans tante havde haft det. Leddegigt. Hun var endt forkrøblet 
og krumbøjet. Og min far var bange, tror jeg. Jeg kan ikke huske, om det var hans tante. Min far var aldrig bange for 
noget.   

Min mor, der altid er så rolig, sagde, at hun havde været bange for det. Som jeg sad der i bilen, med hende i 
telefonen. At det var sclerose. Jeg vidste intet om det. I mit hoved havde jeg et kort øjeblik forvekslet det med 
leukæmi. Og jeg var et kort øjeblik ramt af tanken om, at hun skulle dø. Susanne. Min mor var rolig og trøstende. 
Stærk. Som forældre skal være tænker jeg.  

Jeg ved ikke om det startede der. Siddende der i bilen på parkeringspladsen ud for sygehuset. Det føles ikke som 
noget definerende derfra og frem. Tingene har mere karakter af at gå på. Man fortsætter. Man kan ikke rigtig gøre 
andet. Man kan ikke kurere hende. Man kan ikke få tingene til at gå væk. Men man kan gøre, hvad man kan for at 
sikre, at hun har det så godt som muligt, mens tingene står på. Jeg selv - jeg gemmer det væk.  

Livet ændres med sclerosen 

Med tiden lærte vi at leve med det. Tingene tog karakter af at være normalt. Måske endda godt. Vi solgte godt nok 
huset. Vi fik den kørestol fra pjecen. Susanne fik en krykke og en skammel til at sidde på i badet. Vi fik el-scooteren. 



Vi fik en handicapbil. Et stort monstrum af en bil med kran bagi til at løfte scooteren op, så vi “kunne komme rundt”, 
som sagsbehandleren udtrykte det. Passagersædet foran i monstrummet kunne køres ud og ned, så Susanne kunne 
komme ind og ud uden problemer. Jeg trykkede på knapperne, så sædet kunne køre ned og ud, og op og ind. 
Susanne fik førtidspension, selv om det “var blevet svært at få”, som folk sagde.  

Jeg stod op om natten, når Anna græd. Jeg varmede flaskerne med erstatning og gav hende mad. Jeg stod op, og 
gjorde hende klar om morgenen og afleverede hende i børnehaven. Jeg står stadig op om morgenen og gør klar. 
Sclerose gør træt. Som sclerosepatient har man større behov for at sove og hvile. Og det skal der være plads til. Jeg 
kunne altid sove senere, tænkte jeg.  

Det gik så godt, at vi besluttede at få flere børn. Vi ville begge have flere børn. Børnene kunne også være der for 
hinanden. Julia kom og vi flyttede i ny lejlighed. Vores egen.  

Milla kom og det var hverdag.  

Vi ”jokede” med, at børnene havde vænnet sig til at kalde på mig, når de vågnede om natten, fordi mor sov tungt og 
intet hørte. Susanne havde det hårdere end mig, tænkte jeg. Tænker jeg! 

Jeg er på vagt, det er min opgave. Jeg lytter. Jeg vågner først og falder sidst i søvn. Jeg lytter, når hun går nogen 
steder. Jeg støtter hende, når vi går. Af og til råber børnene på mig, at “mor er faldet.”. Jeg underspiller det altid. 
Overfor børnene. Mor har dårlige ben, siger jeg. Jeg gemmer det væk. 

Starten på trigeminus jagene  

Det var et par dage før jul, at det for alvor begyndte. Jeg husker ikke alting, men jeg husker brudstykker helt klart.   

Det første jeg husker er, at vi skal ud og fælde juletræ med børnene og skal ud af opgangsdøren. Jeg tror det er 22. 
december Et koldt vindpust rammer hende i ansigtet, og jeg kan se, hvor ondt det gør. Det gør så ondt, at hun 
næsten ikke kan holde udbruddet tilbage. Hun prøver febrilsk at skærme sig mod vinden med hendes hætte, men 
det er tydeligt for os begge to, at det ikke kommer til at gå. Hun bliver hjemme, og det gør ondt på mig - ikke så ondt 
som det gør på hende, ved jeg. Jeg holder den gode mine. Børnene skal ikke vide noget, tænker jeg, ikke andet end 
at Mor har ondt. Der er voksenting, og der er barneting. De er vokset op med, at mor har de gode og de dårlige dage, 
men en del af mig ved godt, at de godt kan se forskel. Man kan bilde sig selv så meget ind. Vi får vores juletræ. Jeg 
gemmer det meste af mig og mit væk.   

Det andet jeg husker, er hvor hun ligger på gulvet i vores gang og hun græder af smerte. Foran hende ligger en 
vindrue, som hun har spyttet ud. Den har givet hende et jag, da hun tyggede i den.   

Julen 2011 

Jeg ringer til min svigerinde tidligt om morgenen, og beder hende om hun vil passe børnene. Jeg ringer til mine 
forældre og spørger, om de vil hjælpe med lidt mere af forberedelserne. Det er den 24. december.  

Jeg sidder ved siden af hende på hospitalet. Hun ligger i sengen. Det er som et mareridt. Det ene jag afløser det 
andet, og jeg kan ikke gøre noget. Jeg beder lægerne, om de ikke kan gøre noget, et eller andet, hvad som helst, men 
medicinen skal have tid til at virke, siger de.  

Hver gang de kommer - jagene - skriger hun i smerte og trækker så vejret hurtigt ind. Det giver en hvislen, når hun 
trækker vejret ind gennem sammenbidte tænder. Hun kniber øjnene hårdt sammen, og når hun har trukket vejret 
skarpt ind, holder hun det. Til det går væk. Hun græder meget. Som jeg husker det næsten hele tiden. Nogen gange 
kommer der kun et enkelt jag. Andre gange kommer der flere i hurtig rækkefølge. Jeg holder hendes hånd og hun 
klemmer hårdt til. Hun er stærkere end mig tænker jeg. Alt det hun skal igennem. Jeg gemmer mig og mit væk.   

Hun fortæller mig bagefter, at efter jeg var gået, var der to sygeplejersker der måtte holde hende, fordi hun havde så 
ondt. Den ene sygeplejerske var en ung pige, der var helt i chok over, hvor ondt Susanne havde det. Måske hun også 
var ramt af ikke at kunne stille noget op? Jeg tænker, at jeg skulle have været der.  

Jeg sidder derhjemme, og mine forældre og min yngste bror er der. Juleaften. Maden er ordnet. Pakkerne er pakket 
ud. Vi skriver til Susanne, at det går godt med børnene. Hun fortæller bagefter, at hun kun kunne drikke lidt suppe 
igennem et sugerør. En sygeplejerske spørger hende uvidende, om hun vil have flæskesteg, nu det er jul. Om natten 
ligger der en psykisk syg patient og råber efter personalet på afdelingen.  

Susanne fortalte mig efterfølgende, at hun tænkte tanken, at gøre en ende på det, på den ene eller anden måde. 
Smerterne var så voldsomme og så altoverskyggende, at den tanke var dukket op. Hun ville aldrig gøre det, sagde 
hun, men smerterne havde presset tanken frem. Et kort øjeblik havde den været der. Så plaget havde hun været, at 



den tanke om at gøre en ende på det havde vist sig. Omfanget af smerterne giver sig bedst til kende i det, at den 
tanke havde været der. At forstå, at det havde været så voldsomt, at den tanke kunne komme op fra der, hvor den 
slags gemmer sig. Det glemmer jeg aldrig. Jeg gemmer det dybt inde.  

I tiden efter julen går det bedre. Hun kommer hjem mellem jul og nytår. Der er ikke nogen jag. Medicinen virker 
tilsyneladende, men det sidder der hele tiden. Hver gang hun trækker vejret lidt hurtigere end normalt. Hvis hun 
pludselig trækker vejret ind, stivner jeg i hele kroppen. Jeg er også bange for, at det skal komme igen. Men jeg 
gemmer det væk. Jeg skåner hende.  

Det er 5 år siden.  

Den oversete patient 

Nu bagefter kan jeg godt se, hvor anspændt jeg havde været. I de 5 år, fra den jul. Det har hele tiden siddet der i 
kroppen, og jeg har hele tiden været parat, anspændt. Den jul sidder der, som det absolut værste, jeg nogensinde 
har oplevet. Det er svært at sætte ord på den magtesløshed, jeg følte. Hende jeg elsker, hende jeg deler alting med, 
hende som er en næsten lige så stor del af mig, som jeg selv er, hende der er mor til vores tre børn, så plaget af 
smerter at hun i et kort, plaget øjeblik har tænkt den yderste tanke; at gøre en ende på det. Så smertefuldt og så 
ulideligt. Og jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan kun være der. Jeg kan kun være en støtte bagefter. Jeg kan ikke stå vagt 
på borgmuren, og forhindre smerterne i at trænge ind. Jeg kan ikke arbejde 80 timer om ugen for så at komme med 
en løsning, og jeg kan slå nok så hårdt i puden, men det vil aldrig være i andet end fortvivlet afmagt.  

Det split der var imellem at være der for hende og at være der for børnene. Det, konstant at prøve at være der for 
alle, og så føle ikke at have været der for nogen når dagen var omme. Jeg vil gerne løse problemer. Jeg vil gerne gøre 
en indsats for at få hjulpet tingene på plads. Jeg vil gerne kunne lægge to og to sammen og få en løsning. Jeg vil have 
et facit.  “Det er nok at du bare er der”, kan jeg huske Susanne ofte har sagt; men det er ikke nok. Ikke for mig. Det 
føles ikke som nok.   

Det var hele tiden til stede, tanken om at smerterne pludselig kunne komme.  

At de uden varsel kunne sætte ind. Vi aflyste mange ting. Invitation til fester. Fødselsdage. Spiseaftaler. Vi kunne ikke 
rigtig overskue det. Jeg var på den ene side ked af de ting, vi måtte sige fra til, men samtidig var det også en lettelse. 
Når vi var ude, var der børnene, der skulle holdes øje med, og der var Susanne jeg skulle holde øje med. Jeg kunne 
ikke lade være med at være på vagt hele tiden. Jeg holdt øje med hende og hvis hun lavede en hurtig bevægelse eller 
trak vejret hurtigt ind (det har altid været det værste, den lyd, den hvislen, hun lavede, når smerterne kom), så 
stivnede hele min krop. Jeg pressede ofte på for at komme før hjem, også når det gik godt. Jeg oplevede det som et 
stort pres at være til noget, at være sammen med andre mennesker. Af en eller anden grund vil man helst holde den 
slags inde på livet. Man er lidt bange for at dele det med andre. Man vil hellere gemme væk.  

Og midt i det hele blev jeg overset af alle - mig selv inklusive. Jeg var der altid, der på sidelinjen, som den evige 
støtte. Jeg klarede mig, sagde jeg til mig selv. Folk spurgte, hvordan det gik med Susanne. Der var ikke nogen der 
spurgte til mig. Eller det var der? Men jeg affægtede dem altid med, at det gik godt. Hvordan skulle de også vide, 
hvordan det var? Igen vidste hvordan det var, andre end mig selv. Det største problem var, at jeg ikke selv var klar, 
over hvordan jeg havde det. Jeg oplevede det ikke som et problem fra dag til dag. Jeg kunne godt bære det - og det 
var jo Susanne, der havde det værst. Det var hende, det gik ud over.  

Trigeminussmerterne forværres 

Et halvt år før operationen kom smerterne kraftigt igen. I flere år havde Susanne taget Apydan, og det virkede for 
hende. På et tidspunkt stoppede tilskudsordningen til dette, og hun skulle have noget andet. Det var det samme 
præparat, sagde lægerne, bare med et nyt navn, Trileptal, men noget var anderledes, for smerterne begyndte at 
komme igen. Små jag. Små stik, men hver af dem satte os tilbage igen. Man forsøger hele tiden at kæmpe sig videre. 
Man forsøger at lægge bag sig, at komme videre. Men hver gang hun fik et af de jag, så røg vi tilbage til start. Jeg 
prøvede ikke at tænke på det. En del af mig vidste jo godt, at det ikke gik nogen steder, men man håber hele tiden. 
Man håber, det går væk. Man håber, det forbliver i ro. Man kan ikke gøre så meget andet - End at håbe - Og gemme 
væk.  

Selvfølgelig kunne jeg gøre andet, men første skridt i den slags ting er som oftest at konstatere, der er et problem. 
Jeg følte ikke, jeg havde et problem. Jeg kunne bære det, troede jeg.  

Men jeg kunne ikke bære det.  



Den oversete patient 2 

Når jeg kom hjem fra arbejde og satte nøglen i døren, var jeg altid nervøs. Ikke at jeg som sådan mærkede det den 
gang, men jeg kan mærke det nu. Jeg var nervøs for, hvad der var sket. Om det havde været en god eller en dårlig 
dag. Og jeg var aldrig i tvivl, når jeg så hende. Hun kunne ikke skjule det. Ikke for mig. Jeg kunne med det samme se, 
om der havde været smerter. Hun havde et forpint udtryk, og jeg vidste, at vi var tilbage til start igen. Start er ikke 
det rette ord - det får det til at lyde som en begyndelse på noget. I virkeligheden var vi nede igen. Nede og skulle 
prøve at komme op igen. Den jul lige under fødderne på os.  

Mange forskellige kombinationer af præparater var i spil. Intet af det virkede helt. Der var små jag. Store jag. Noget 
virkede lidt, og noget slet ikke. Da der endelig kom en kombination, der kunne tage det, var bagsiden at hun var 
noget nær bedøvet i det meste af dagen. Medicinen gjorde hende endnu mere udmattet og sløv. “Det er ikke noget 
liv” sagde hun, og jeg var tilbøjelig til at give hende ret.  

“Hvordan går det?” er det klassiske spørgsmål. “Det går fint”, er det klassiske svar. Jeg tænker lidt, om folk egentlig 
gerne vil have det rigtige svar. Afhængig af hvem der spurgte, gav jeg ofte det rigtige svar. At det ikke gik så godt, 
men det var altid med udgangspunkt i Susanne. Det slog mig aldrig, at folk måske spurgte til mig. Selv om det måske 
var mig, de spurgte til, så spurgte de aldrig dybere end til mig. Og hvis de gjorde, så gav jeg det klassiske svar.  

Tilbuddet om operation 

Alt imens gik tingene sin gang. Lægerne analyserede, scannede, testede. Der var en konflikt, sagde de. En blodåre 
der trykkede på et nervecenter, og selv om man normalt ikke indstillede sclerosepatienter til en operation, så ville de 
gerne prøve med Susanne.   

Mødet var på Riget - i midlertidige lokaler. Susanne har en god veninde, der er sygeplejerske. Faktisk er hun så meget 
mere end det - en god veninde. Hun er en klippe. Hendes vurdering betyder meget for os - for mig. Hun var med inde 
til mødet med kirurgen og talte med os efter mødet. “Han skal sige alle de ting. Det får alle at vide. Det er de risici 
der er, når man får foretaget et indgreb.” Hun var lettet og beroliget.  

Jeg var i chok!  

Når man ser tilbage på tingene, så prøver man at hitte rede i dem. Jeg har forsøgt at prøve at få det hele til at passe 
ind i belejlige små bokse. At få det hele til at give mening. At finde en årsag. Jeg tror ikke så meget, chokket var en 
direkte konsekvens af, hvad lægen havde fortalt os, så meget som at det var den navnkundige dråbe, der fik bægeret 
til at flyde over, eller det, der fik væggene til mit gemmested til at styrte sammen.  

Lægen fortalte at han med et - for ham - simpelt indgreb, kunne lægge en blokering ind mellem en blodåre og et 
nervecenter og dermed med al sandsynlighed, kunne stoppe smerterne fuldstændig – kunne kurere Susanne. Men 
det kunne jeg ikke fokusere på.  
Han fortalte også, at der var risici forbundet med det. At der kunne ske det ene, det andet, det tredje, det fjerde, det 
femte. Listen synes lang, og jeg fangede ikke det hele.  

Operationen og den oversete patient 3 

Vi var heldige. Der gik kun 11 dage fra mødet til operationen. Jeg kan dårlig huske noget af den tid. Andet end at alt 
hvad jeg havde gemt på, alt hvad jeg ubevidst havde skubbet til side, alt hvad jeg havde holdt nede, begyndte at 
komme op.  

Det der slog mig allermest var, at følelsen af ikke at kunne gøre noget - den blev pludselig ganget op med 10. Med 
100. Der var en følelse af, at “nu gjaldt det - det er nu det sker”. Jeg kunne ikke gemme noget mere. Der var ikke 
mere plads.  

Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg drak mig ro til. Det var det eneste, jeg kendte til, der kunne hjælpe - det eneste, der 
kunne lægge en ro på. Jeg var rædselsslagen. Jeg var så bange for, at der skulle ske noget. At bare én af de risici, 
kirurgen havde nævnt, ville gøre sig gældende. At der ville ske noget. Susanne sagde, at hun gerne ville bytte sine 
bivirkninger, hvis hun kunne slippe for smerterne. Som hun havde tænkt at gøre en ende på det dengang, oplevede 
jeg mig selv tænke, hvordan alting vil se ud, hvis hun var borte. Tanker fra dybt nede som kommer op i de svære 
øjeblikke.  

De 11 dage er ingenting. Vi havde levet med smerterne i 5 år i den ene eller anden form. 11 dage er ingenting, men 
alligevel var det de længste 11 dage, jeg har oplevet i mit liv. Dagene gik, og jeg følte mig som en ren statist. Jeg 
sagde ting, jeg gjorde ting, men det var næsten pr. refleks. Min krop sagde og gjorde, men jeg var der ikke rigtig.  



Min søster tog med på Riget på selve dagen. Vi mødtes, og hun skulle egentlig bare være der. Det er en stor hjælp, 
når nogen bare er der.  

Jeg gik med ind på operationsstuen, og alle var professionelle og venlige. Ingen af dem gav indtryk af, at det der 
skulle ske, ville være noget livsændrende. Det er ren rutine sagde de. Vi har prøvet det før. Da Susanne sov, gik jeg 
ud og ventede.  

Alt var ren rutine. Operationen gik som den skulle. Ingen fejltrin. Ingen uventede bivirkninger. Susanne er stærk. Hun 
kom hjem fredag middag, som operationen var blevet udført onsdag. Smerterne er væk. Hun er kureret. Sagde 
lægerne.  

Tiden efter operationen  

Og jeg havde ikke skænket tiden efter operationen en tanke. En del af mig havde nok forventet noget nær lykke. En 
glæde over at tingene var overstået.   

Men lykken indfandt sig ikke rigtig. Frygten var der stadig. Kirurgen havde stålsat fortalt, at hvis smerterne ikke var til 
stede lige efter operationen, så kom de ikke. Så ville hun være kureret. Man kan argumentere med sit hoved, men 
ikke med sin mave. Og frygten sad stadig i maven. Han kunne jo også tage fejl.  

Fra hver dag efter operationen, fik Susanne det bedre, og jeg fik det værre. Jeg sænkede paraderne, og alt det gemte 
kom frem. Min krop reagerede på det hele. Jeg fik hjertebanken og blev svimmel flere gange om dagen. Følte mig 
fysisk syg.  

Jeg har haft svært ved at fordøje det hele. Det traume, som operationen og tiden op til har været for mig, har 
samtidig også gjort mig i stand til at se lidt mere nuanceret på tingene - at se mere på min egen rolle i det hele. 

Susanne er ikke det eneste offer for trigeminus og sclerosen. Jeg har aldrig givet mig selv lov til at erkende det før - 
det krævede, at min krop sagde stop - men jeg er lige så meget et offer som Susanne er det. Jeg er også ramt af 
sygdommen. Jeg er også ramt af følgerne af sygdommen. Jeg er også påvirket af de smerter der kommer. Jeg er også 
selv ramt af smerter. Mine smerter er bare ikke i ansigtet eller i kroppen. Det er ikke nemmere at være pårørende, 
end det er at være syg. Det er ikke nemt at stå ved siden af, og se tingene udfolde sig. Den syge kan mærke på sin 
krop, kan arbejde med sin krop, kan reagere på sin krop. Den pårørende kan se, men kan ikke mærke, og uvisheden 
er en tung byrde at bære. En følelse af ikke at kunne udrette noget, ikke at kunne hjælpe.  

Man er nødt til at erkende, at man også er ramt af sygdommen. Man er nødt til at erkende, at der er grænser for 
hvad man kan bære. Man er nødt til at forstå, at man også er underlagt følgerne af sygdommen. Hvad man kan tage 
på sig. Hvad man kan gemme væk.  

Jeg ved ikke om jeg selv helt har erkendt eller forstået det endnu. 

 
Martin 


