
Trigeminus og Sclerose 

Starten på min sclerose og min trigeminus 

Jeg blev ramt af trigeminusneuralgi (TN) i marts 2011. Jeg fik små stik i kinden, som om nogen havde tændt en 
stjernekaster inde under huden på mig. Siden 2004 har jeg haft sclerose, og min scleroseneurolog på Riget 
forklarede, at mit immunforsvar havde “ædt” myelinen omkring nerven i venstre side af ansigtet. Jeg startede op på 
Gabapentin. Smerterne var konstante men dog til at holde nogenlunde ud. Optrapningen af Gabapentin fortsatte på 
Riget (på Scleroseklinikken), dog hjalp det mig ikke ret meget.  

Den 22. december (2011) står jeg og børster tænder, da jeg bliver ramt af et lyn, der er så kraftigt, at det slår mig i 
gulvet. Min mand hjælper mig i seng, og gennem hele natten rammes jeg igen og igen. Næste morgen ringer min 
mand til lægevagten, og jeg bliver indlagt. Jeg bliver langsomt sat i gang med Trileptal og trappet ud af Gabapentin.  

Jeg bliver ramt af mange lyn, eller rettere: jeg føler det, som om der bliver stukket en strømpistol i ansigtet på mig 
hvert andet minut.  

En ting var, at det selvfølgelig ikke var særlig rart at ligge der, men min mand kunne kun se til og holde min hånd, 
mens det stod på. Jeg var indlagt fra 24. til 27. december.  

Om eftermiddagen – juleaften - tager han hjem, så vores 3 børn ikke skulle være uden både deres mor og far 
juleaften.   

Jeg tror, det har været et af de stærkeste/sværeste øjeblikke i vores dengang 18-årige samliv. Ikke mindst for ham.  

Godt hjulpet af Apydan i 3 år 

Efter 5. dag er jeg godt medicineret med et epilepsipræparat (Apydan), og jeg er smertefri i næsten 3 år. I hele denne 
periode har jeg selvfølgelig til stadighed en frygt for, at smerterne kommer igen. Den sidder konstant i baghovedet. 
“Hvornår slår lynet ned i mig?” “Hvad nu hvis…?” Man går og venter.  

Jeg kunne efterhånden godt abstrahere mere fra det. Det var noget andet for min mand. Han har jo heller ikke min 
følesans i ansigtet, og nogle gange er fantasi værre end virkelighed. Vi talte ikke ret meget om frygt, og efter 3 år 
begyndte jeg igen at få en “murren” og små jag ved tandbørstning, vask af ansigtet og tygning af mad. Jeg var skiftet 
fra Apydan til Trileptal, og selv om det skulle være det  

samme, så var det ikke helt. 

Jeg fik nu temmelig meget medicin. Trileptal og yderligere Lyrica, og det påvirkede min krop. Styringsbesvær, 
synsbesvær, dårlig gang, mm. Ting der i forvejen er nedsat pga. sclerosen.   

Min operation 

Jeg blev tilbudt operation. Microvaskulær dekompression. Fra vores møde med kirurgen til selve operationen gik der 
11 dage. Det skulle gå stærkt, for at det kunne nås inden sommerferien. For mig var det dejligt. Jeg skal ikke have for 
meget tid til at tænke over en sådan beslutning. Jeg var ikke så nervøs. For min mand var det noget andet.  

Operationen forløb fuldstændig som planlagt. Jeg kom hjem allerede to dage efter. Jeg var lidt svimmel og jeg havde 
hovedpine, men det forsvandt rimelig hurtigt.  

I 5 år havde vi levet med smerterne, og nu skulle vi være glade og lettede over, både at jeg kunne få operationen, og 
at den forløb, som den skulle.  

Den psykiske reaktion (hos min mand) 

Det kom bare ikke for min mand, Martin, der endelig reagerede efter 12 år, hvor har har skullet være den stærke. 
Han havde aldrig kunnet slappe af og tog aldrig ud. Hvad nu hvis jeg fik det dårligt og havde smerter? Så skulle han jo 
være der følte han. Som jeg fik det bedre og bedre, fik han det værre og værre. Vi indså, at vi havde overset ham i 
forbindelse med trigeminus. 

Min mand går stadig til psykolog, og det går efterhånden bedre. Når vi ser tilbage på hele forløbet, er v i glade for, at 
vi har fået fokus på problemet, så vi kan gøre noget ved det. 

   Den sclerose-ramte hustru, Susanne 

  
     


