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Generalforsamling i Trigeminus Foreningen, 

lørdag d. 3. maj 2014, kl. 14:20 – ca. 16:00 

11.maj. 2014 

 

Mødet blev afholdt på Aarhus Universitets Hospital (Nørrebrogade 44, Bygning 10).  

Antal tilmeldte: 33, heraf: 22 medlemmer, 9 følgemedlemmer (par) og 2 gæster. 
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1 Valg af dirigent 

John Jensen blev valgt som dirigent.  

Dirigenten noterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt i første uge af april, 

så fristen på 14 dage var overholdt.  

Som det også fremgik af indkaldelsen, ligger datoen for mødet 3 dage efter den i vedtægter-

ne forudsatte periode, hvilket der ingen indvendinger har været imod. 

Generalforsamlingen blev således accepteret som lovligt indkaldt. 

2 Valg af protokolfører 

Torben Gunge blev valgt som protokolfører. 

3 Valg af stemmetællere  

Finn Hildebrandt og Arne Lind blev valg som stemmetællere 
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4 Formandens beretning 

Lonni gav følgende beretning: 

Medlemstallet var 222 den 1. januar 2013. I løbet af året blev 53 nye medlemmer tilmeldt 

foreningen, men desværre er der så 33 der har meldt sig ud, er blevet slettet grundet mang-

lende betaling, eller er døde. Jeg tror dog vi skal være tilfredse med en tilgang på 20, da an-

dre små foreninger oplever et dalende medlemstal. Dette skyldes nok internettet, hvor alle jo 

kan gå ind og læse sig til hjælp omkring deres sygdom. Hvad man dog ikke kan læse sig til, 

er det fællesskab man oplever ved at være medlem af en forening, hvor netop alle har de 

samme problemer i hverdagen at slås med. 

Hovedpinesagen. 14.januar 2013, var Trigeminus Foreningen med til at stifte Paraplyfor-

eningen Hovedpinesagen. At få 3 mindre foreninger, med hver deres visioner til at fungere, 

har været ikke mindre end vanskeligt. Dog vil jeg sige, at vi i vores lille forening igennem 

dette samarbejde er kommet bredere ud i befolkningen med vores budskab: Trigeminusneu-

ralgi, en overset sygdom.  

Smerte Danmark. Den 7. februar så en anden ny forening dagens lys. Nemlig foreningen 

Smerte Danmark. Trigeminus Foreningens sekretær, deltog i den stiftende generalforsam-

ling, og skrev en artikel i Lynet omkring hele opstarten og hvem der stod bag. Måske kan det 

blive interessant for Trigeminus Foreningen, at støtte dette arbejde ved at melde sig ind i 

Smerte Danmark, men indtil videre besluttede vi, at foreningens sekretær (Torben Gunge) 

skulle melde sig som privat medlem, dog betalt af foreningen, så vi kunne følge deres tiltag. 

Vi ved nu, at foreningen har fået støtte til at oprette en smertelinje, og vil senere, når nærme-

re foreligger, skrive om det i Lynet. 

Planlæggende byggemøde, Dansk Hovedpinecenter i Glostrup. Den 6. marts, blev vi in-

viteret til et byggemøde på Glostrup Hospital. Rigmor Jensen, der er leder af Dansk Hoved-

pinecenter der, skrev og fortalte, at man var i gang med at søge om bevillinger til et nyt Ho-

vedpinecenter på Glostrup Hospital, og at man var i gang med at tale med arkitekter omkring 

dette byggeri. Hun inviterede Hovedpinesagens medlemmer til at fremkomme med deres 

ideer og ønsker hertil, og patientforeningerne kunne rent faktisk komme med nyttige bidrag. 

Torben Gunge deltog fra Trigeminus Foreningen. 

Sundhedsmesse i Øksnehallen, weekenden 23-24 marts. Hovedpinesagen blev af Dansk 

Hovedpinecenter i Glostrup inviteret til at deltage i Sundhedsmessen i Øksnehallen i Køben-

havn. Hver forening i Hovedpinesagen havde begge dage bestyrelsesmedlemmer på Dansk 

Hovedpinecenters stand til at fortælle om vore lidelser og uddele foldere. Igen var det Tor-

ben Gunge der ofrede tid på denne sag og deltog fra Trigeminus Foreningen. 

Vi fik efterfølgende tak, både fra Arrangørerne og Regionsborgmester Vibeke Storm Ras-

mussen, samt fra Rigmor Jensen, der takkede for et godt samarbejde. 

Foredrag i Aarhus: Fra Smerter til smil.  

Tirsdag den. 16. april, afholdt vi sammen med Hovedpinesagen et foredrag i Aarhus med tit-

len: FRA SMERTER TIL SMIL- Det var et medlem af Migræne & Hovedpineforeningen, 

Lykkelisa Garding, der var foredragsholder. Her var det Helene Larsen, vores næstformand, 

der deltog. 

Foredrag i Gladsaxe: Kom af med din Hovedpine/Ansigtssmerter. 

Torsdag den 18. april havde Hovedpinesagen igen et foredrag, denne gang i Gladsaxe, med 

titlen: KOM AF MED DIN HOVEDPINE/ANSIGTSSMERTER. Denne gang var det Song 
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Guo fra Dansk Hovedpinecenter der var foredragsholder. Her var der mødt rigtig mange tri-

geminuspatienter op, som jeg ved den lejlighed fik vekslet nogle erfaringer med. 

Sundhedsmesse i Nykøbing Falster.  

Den 20. april tog jeg til Nykøbing Falster for at deltage i en sundhedsmesse. Igen var menin-

gen, at vi skulle tale med patienter og uddele foldere om sygdommen. Det var Frivilligcenter 

Nykøbing Falster der stod for arrangementet, men der var virkelig få, der lagde deres vej 

forbi denne messe, så fremover vil vi ikke deltage her. Vi fik dog vores folder anbragt hos 

Frivilligcenter Nykøbing, så vi nu er blevet synlige også her. 

Indlæg i Politiken. Den 13.maj fik vi sammen med Migræne & Hovedpineforeningen skre-

vet et indlæg i et tillæg til Politikken, ”Mens Vi Lever”. Navnet på indlægget fik titlen: ”Når 

hovedet gør ondt”. I samme tillæg havde vi ofret en lille annonce, som fortalte lidt om hvilke 

smerter man skal være opmærksom på, hvis man tror man lider af trigeminusneuralgi. 

I august havde Politiken er andet tillæg til Politiken ” Sundhed og Helse”. Her havde vi igen 

sat en lille annonce i bladet. 

Trigeminus Foreningens 25 års jubilæum. 

Ved generalforsamlingen den 25. maj 2013 som blev afholdt på Kragsbjerggård i Odense, 

fejrede vi samtidig foreningens 25 års jubilæum. Vi havde den store glæde, at en af stifterne 

bag Foreningen for trigeminusramte af 1988, som foreningen dengang blev kaldt, Uschi 

Langberg Ovesens mand var mødt op, og vi havde forinden fået tilsendt en del materiale 

omkring oprettelsen af foreningen. Oven i købet fik foreningen en donation på kr. 400,- den-

ne dag af Erik Langberg Ovesen. 

Foredragsholderen ved denne generalforsamling var Stine Maarbjerg, som er ph.d studeren-

de ved Dansk Hovedpinecenter, og foredraget havde titlen: ” Trigeminusneuralgi - behand-

lingsprincipper og nyheder fra forskningen”. Et foredrag, som vore medlemmer der var mødt 

op, var ganske begejstrede for. Mange fik efterfølgende lejlighed til at tale med Stine, og ge-

neralforsamlingen vedtog efterfølgende, at foreningen hvert år skulle afsætte et beløb i bud-

gettet, til at støtte forskningen.  

Denne beslutning førte til, at vi i december måned ydede Stine tilskud på kr. 20.000, til et 

forskningsprogram der har titlen: ” Trigeminusneuralgi - kliniske karakteristika, neuroana-

tomiske forandringer og deres sammenhæng med effekt af medicinsk behandling”. 

”Sommertræf” for patientforeninger på Glostrup. 18. juni var vi inviteret til sommertræf 

på Glostrup hospital. Her var alle patientforeninger indkaldt til at høre om de nye patientfor-

løb Glostrup havde på de forskellige sygdomsområder. Her deltog Torben og jeg. 

RASK - Magasin til patienter, pårørende og personale. Efter sommerferien blev jeg rin-

get op af en redaktør for et magasin ved navn RASK. Hun fortalte, at de i hver udgave tilbød 

en gratis omtale af en frivillig patientforening, og den sygdom de repræsenterede. Hun var 

stødt på vores sygdom, og ville tilbyde at skrive et indlæg i september udgaven af magasinet. 

I samarbejde med Rigmor Jensen fra Dansk Hovedpinecenter, fik vi skrevet en artikel, som 

fyldte to sider. Dejligt når noget er gratis, og hvor omtalen af sygdommen kommer bredt ud. 

Magasinet Rask er et blad, som ligger i mange venteværelser og i hospitalers venterum. 

Årligt orienteringsmøde på Dansk Hovedpinecenter. 17.september var vi indkaldt til ori-

enteringsmøde på Dansk Hovedpinecenter. Et møde mellem alle hovedpineforeningerne, 
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hvor vi hver især fortæller hvad nyt der sker i foreningerne og hvor Rigmor Jensen fortæller 

om Centerets fremtidige planer. Torben og jeg selv deltog i dette møde. 

Netværksgruppe for trigeminus patienter i København. Først i september startede Ulla 

Baggesgaard fra vores bestyrelse en netværksgruppe. Ulla sendte indbydelse ud til medlem-

mer i Storkøbenhavn, og flere meldte positivt tilbage. Disse netværksmøder skulle give vore 

medlemmer og pårørende samt andre, der hører om dem, en mulighed for at tale sammen i 

private rammer. Deltagerne kan udveksle erfaringer, have lov til at være ked af det, fortælle 

om den hverdag, der er blevet svær at leve, eller måske videregive nogle positive erfaringer, 

hvem der måtte sidde inde med sådanne. 

Ulla fortsætter disse netværksmøder, så længe der er interesserede medlemmer. Bor man på 

Sjælland, og gerne vil deltage, så kan man altid ringe til Ulla for at høre, hvornår næste møde 

er, og hvem der afholder det, eller skrive en mail til os, så skal jeg nok give besked til Ulla. 

EFNA og EHA. EFNA, som er en tværeuropæisk patientforening indenfor det neurologiske 

område, inviterede til generalforsamling i Wien den 21. september. Mødet var koordineret 

med en lægefaglig kongres: Verdens kongres for neurologi, som blev afholdt fra den 21. til 

26. september. EFNA havde opstillet en stand, hvor de forskellige foreninger kunne uddele 

brochurer og foldere til interesserede besøgende. Torben Gunge var inviteret til at deltage i 

denne generalforsamling og til at hjælpe på standen. Dette for at finde ud af, om det var en 

forening vi burde være medlem af. Torben vurderede, at vi nok ville drukne i alle de neuro-

logiske sygdomme som EFNA var paraply for, og fandt at et medlemskab af EHA som er 

den Europæiske Forening for Migræne, Spændingshovedpiner, Horton og Trigeminus, nok 

var mere rigtig for os. Derfor har vi besluttet, at det er EHA vi vil være medlem af fremover. 

Foredrag i Roskilde. Den 24. september afholdt vi i samarbejdet med Hovedpinesagen en 

foredragsaften i Roskilde. Denne gang havde vi tre foredragsholdere, alle tre ph.d studerende 

fra Dansk Hovedpinecenter. Igen var det Stine Maarbjerg, der havde sagt ja til at komme og 

fortælle om Trigeminusneuralgi. For Migræne og Hovedpine kom Song Guo og for Hortons 

Hovedpine kom Nunu Lund. 

Det blev for alle en meget fin aften, og der var mødt 130 op til dette foredrag på Østervangs-

skolen i Roskilde. Efter de tre havde holdt deres foredrag, gik vi i tre grupper, hver med sin 

forsker. Her kunne man så stille specifikke spørgsmål til netop den sygdom, man gerne ville 

høre mere om. Vi var overraskede over, hvor mange trigeminus interesserede der var denne 

aften, og håber på, at det er lykkedes at udbrede kendskabet til vores sygdom, ved de tiltag 

der er blevet gjort. 

Vi havde hos alle tandlæger i Roskilde hængt en lille plakat op, som reklame for foredragsaf-

tenen og I samme uge deltog vi igennem Frivilligcenter Roskilde i et arrangement der hed: 

”Vindue for en forening”. Her kunne vi ønske os en forretning, som så ville stille plads til 

rådighed for os og vores materiale i en hel uge. Vi ønskede os Svaneapoteket i Roskilde, og 

havde her en stor kurv med bolsjer stående midt i lokalet. I kurven havde vi lagt plastikposer, 

hvorpå der var en tekst som lød: ”Ta’ et bolsje, lindrer ikke smerten, men find hjælp i 

posen”. I posen kunne man finde brochurer og foldere fra Hovedpinesagens foreninger, samt 

en flyer som omtalte foredragsaftenen i Roskilde.   

Åbent Hus på Glostrup Hospital. Den 16.november indkaldte Dansk Hovedpinecenter til 

årets Åbent Hus. Det blev virkelig godt besøgt i år, og vi måtte hurtigt hjælpe med at få flere 

stole sat rundt, så alle kunne være der. Titlen var i år: ”Forebyggelse af hovedpine og an-

sigtssmerter, er det muligt?” 
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Her hørte vi blandt andet om den psykologiske behandling som Glostrup kan tilbyde, og en 

Trigeminus Patient rejste sig og fortalte, hvor meget netop dette havde hjulpet hende i hver-

dagen. Vi hørte også om de aktuelle Ph.d. projekter, der foregår på Glostrup, og om hvor 

vigtigt det er at føre hovedpine/smertekalendere, inden man kommer til Dansk Hovedpine-

center første gang. 

Om indhold i ”Lynet”. Som medlem af Trigeminus Foreningen kan man måske føle, at vi 

har skrevet rigeligt om andre hovedpiner i vores medlemsblade i år. Det er selvfølgelig på 

grund af det samarbejde, vi nu har i Hovedpinesagen, og selv om man lider af trigeminus-

neuralgi, er der jo ingen der siger, at man slipper for en af de andre sygdomme oveni. Vi hø-

rer til stadighed om Trigeminuspatienter, der også lider af migræne, ligesom der også er en-

kelte, der lider af Horton hovedpine. Sclerosepatienter bliver også ofte ramt af Trigeminus-

neuralgi, så også dem har vi i tankerne, og har også her flere medlemmer. 

I et par medlemsblade har vi opfordret til, at man fortæller om foreningen og at man kan 

støtte foreningen uden at være syg. Støttemedlemmer betyder flere penge til forskning og 

flere penge til udbredelse af kendskabet til Trigeminusneuralgi. Vi søger fonde, og har da 

nogen held til at skaffe penge, men dette er et stort arbejde, og penge man ikke kan regne 

med kommer hvert år. Medlemskontingent er en mere stabil indkomst. Vi kan allerede nu 

takke for de støttemedlemmer, der har meldt sig ind. 

Om støttemidler modtaget i 2013. I 2013 har vi modtaget støtte fra Tips og Lotto Aktivi-

tetspuljen kr. 30.000,-. Fra Tips og Lotto Driftspuljen modtog vi 39.998. Endvidere har vi fra 

Mads Clausens Fond (Danfoss) modtaget kr. 5.000,- til hjælp for renovering af vores hjem-

meside. Derudover har vi fra private, der ønskede at støtte foreningen, modtaget 3.400,- kr. 

Uden disse penge havde vi slet ikke nogen mulighed for at udføre et fornuftigt arbejde i Tri-

geminus. Foreningen, så vi siger tak for hver en krone. 

 

Fremadrettet kan jeg berette følgende:  

Hovedpinesagen i 2014. I januar, netop et år efter oprettelsen af Hovedpinesagen, meddelte 

Horton Hovedpineforening, at de ikke mere ønskede at være aktive medlemmer af paraplyen 

med gerne fortsatte som passive medlemmer. Lidt ærgerligt, da der var store forventninger 

til det samarbejde, der var startet op, og som Dansk Hovedpinecenter har gjort meget for at 

støtte op om. Horton foreningen havde valgt at gå ud med egne fondsansøgninger til potenti-

elle tilskudsgivere, som vi i Hovedpinesagen skulle være gået sammen ud til, for at hente 

fælles penge hjem til udbredelse af kendskabet til sygdommene og til fremtidig forskning. I 

kraft af de midler de har opnået, har de oprettet et sekretariat, hvor deres medlemmer kan 

hente hjælp om Hortons hovedpine. Lokalet har de lejet i Handikaporganisationernes hus i 

Høje Taastrup.  

I princippet var det at få et fælles sekretariat på Hovedpinesagens ønskeliste, men omvendt 

føler vi, at antallet af trigeminus patienter er så begrænset, at bestyrelsen kan give den øn-

skede rådgivning til de, der søger kontakt. Den bedste rådgivning man kan få omkring trige-

minusneuralgi er vel også den, som kan gives af mennesker, der selv lider af sygdommen. 

Kun de kender til smerten vi lever med. 

Horton Hovedpineforening vil som passivt medlem fortsætte med at betale samme kontin-

gent som vi andre, men ikke deltage i det daglige arbejde i foreningen. Det vil sige, at får vi 

penge fra fonde, søgt til et specielt arrangement som Horton også deltager i, så vil Horton 
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formelt blive skyldig overfor Hovedpinesagen, og de vil blive mødt med forventning om at 

udrede en større del af omkostningerne til et senere arrangement. 

Hovedpinesagen har således fortsat sin berettigelse, både som arrangør af aktiviteter for 

medlemmerne, og som talerør overfor offentligheden, når dette er påkrævet, men vil dog 

næppe have ”kræfter” til helt det samme aktivitetsniveau. Alle udgifter til foredrag og events 

skal være søgt hjem, inden der bliver brugt penge på disse ting. Kun de meget snævre faste 

udgifter, vil kontingentet fra de tre foreninger til Hovedpinesagen kunne dække. 

Måske vi med tiden kan finde andre foreninger, der kan matche ind i Hovedpinesagen. 

Andre aktiviteter.  

I februar måned deltog Torben Gunge i EHA’s (Den Europæiske sammenslutning af migræ-

ne, spændingshovedpine, Hortons og trigeminuspatienter) generalforsamling i Bruxelles. 

Ligeledes i februar, deltog jeg selv i et kursus om public affairs, et kursus hvor man blev lidt 

klogere på hvordan og hvem, der sidder på de offentlige pengekasser, og hvorfra man bedst 

kan søge hjælp. 

Torben og Ulla skal her i maj på kursus omkring digitale medier; hvordan bruger man dem 

bedst. 

Patientdag på EHMTIC-kongressen 21/9-2014.  

I september afholdes der en stor international kongres i Bellacenteret, som Dansk Hoved-

pinecenter er arrangør af. Kongressen strækker sig over fire dage, hvor den sidste dag, søn-

dag den 21. sept. vil være åbent for alle der har lyst til at komme og høre om forskningen i 

Europa. Der vil senere blive udsendt formel indbydelse, men det foreløbige program, kan ses 

på vores hjemmeside.  

Medlemsmøder for trigeminus patienter.  

Den sidste weekend i september begynder vi så vores medlemsmøder rundt i landet. I løbet 

af tre weekender vil vi komme til 8 byer nemlig København, Hillerød, Ringsted, Kolding, 

Odense Århus, Holstebro og Ålborg. Her håber vi på hyggelige timer sammen med med-

lemmer og pårørende.  

Hos Tips og Lotto aktivitetspulje har vi søgt midler, med henblik på støtte til de relevante udgif-

ter der er forbundet med disse møder 

Oplysning om trigeminus neuralgi overfor tandlæger.  

Hos Jascha fonden har vi søgt penge til oplysning om trigeminusneuralgi overfor tandlæger. 

Som nogen nok husker, havde vi også i 2011 et projekt omkring dette. Vi havde og har haft 

positive tilbagemeldinger fra tandlæger, samt medlemmer der har hørt om os gennem tand-

læger. Men der er lang vej endnu, og på opfordring fra Rigmor Jensen går vi i gang igen. 

Som vi også har læst i det sidst udkomne medlemsblad, er der stor forskel på hvor meget 

tandlæger ved om vores sygdom. 

Vores ønske er, at kunne have en stand på tandlægemessen i 2015 hvor vi kan få mange 

tandlæger i tale over en weekend. Samtidig har vi fået tilbud på, at få sendt en af vores folde-

re med ud til alle tandlæger, der er medlemmer at Praktiserende Tandlægers Organisation. 

Dette projekt kan dog kun udføres, hvis vi får penge hentet hjem til det. 
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5 Årsrapport til godkendelse 

Kasseren, Kirsten Frausing, fremlagde foreningens Årsrapport for 2013 (vedlagt indkaldel-

sen til generalforsamlingen). 

Årsrapporten blev godkendt. 

6 Budgetforslag til godkendelse 

Lonni forelagde forslag til budget for 2014 (kopi vedlagt nærværende referat).  

Budgetter er selvsagt usikkert med hensyn til hvilke tilskud, der kan opnås, og udgifterne til 

foredrag, mm., vil blive søgt tilpasset de opnåede indtægter. 

Budgettet blev vedtaget. 

7 Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet blev fastsat uændret til: 

Kr 200/år for enkeltmedlemmer, kr 250 for par, kr 500 for virksomheder. 

8 Eventuelt indkomne forslag 

Eventuel oprettelse af Facebook hjemmeside som supplement til eller erstatning af 

http://www.trigeminus.dk/forum/indeks 

Ulla Baggesgaard fra bestyrelsen orienterede om erfaringerne med det aktuelle debatforum: 

konklusionen var, at der i perioder var en god debat, mens forumsiden i andre perioder lå 

meget stille. 

Med hensyn til facebook, har Trigeminus Foreningen hidtil henvist til en svensk Facebook-

side. Nu har et af vore medlemmer, Marianne Mai Rasmussen, oprettet en dansk Facebook-

side (med navnet: https://www.facebook.com/groups/145292082348434/?fref=ts). Marian-

nes oplyste, at hendes facebookside i princippet var lukket for skrivning for andre, end dem 

hun selv har inviteret. Hun var parat til at åbne siden for alle medlemmer af Trigeminus For-

eningen, som henvender sig til hende. Endvidere vil hun forsøgsvis åbne adgang for, at de 

personer, der er meldt ind på siden, selv kan godkende yderligere deltagere. Der forventes 

opbakning til, at sådan åbning begrænses til personer, som selv har eller som har tilknytning 

til trigeminus patienter. Forventningen er, at vores område et så lille og så specielt, at gene-

rende ”spam” på siden kan undgås. 

Der var fuld opbakning til Mariannes initiativ. 

Der vil herefter blive lavet et link på hjemmesiden, der fortæller om adgangen, ligesom 

hjemmesiden vil blive annonceret i næste udgave af Lynet. 

9 Valg af bestyrelsesformand: 

 Lonni Uttenthal Jensen blev valgt foråret 2013 for en 2-årig periode (og var ikke på valg).  

10 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen består (foruden af formanden) pt. af Helene Larsen (næstformand), Kirsten Frausing 

(kasserer), Torben Gunge (sekretær), samt Ulla Baggesgaard (Forum-debatside).  

mailto:tn@trigeminus.dk
http://www.trigeminus.dk/
http://www.trigeminus.dk/forum/indeks
https://www.facebook.com/groups/145292082348434/?fref=ts
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Kirsteir Frausing og LJlla Baggesgaard er @ valg. Begge acceperer genvalg.

Kirsten og Ullablev valgt.

Yalg af bestyrelsessuppleanter (i alt 2).

Bestyrelsessuppleanter vælges for en 2-ångperiode.

Ole Bjørn Nielsen (valgt i2012) blev genvalgt.

Endvidere blev Jonna Sørensen (Brande) valgt.

Valg af kritisk revisor
Vivi Høxbroe blev genvalgt som kritisk revisor.

Valg af kritisk revisorsuppleant

Arne Lind blev valgt som kritisk revisor suppleant.

Næste generalforsamling (sted for)

Generalforsamlingen i 2015 blev fastlagt til den 25. apnl. Forventet sted: Odense.

Eventuelt

Botox behandling

Arne Lind fortalte, et han som forsøg havde fået Botox-injektioner i ansigtet, og at det af-

hjalp hans trigeminus smerter i 4-5 måneder. Foreløbigt var dette et forsøg, som blev lavet i
sanarbejde med Hovedpineklinikken i Glostrup. Han havde fret behandlingen nogle få gan-

go, og dår blev giort forsøg med hvilke steder injektionerne skulle lægges, for at give den

ønskede effekt med minimum af lammelse af ansigtet-

Men konklusionen var klar for Arne - injektionerne var en god hjælp.

Bestyrelsen vil tage spøgsmålet op med Glostrup, for at høre mere om erfaringerne og tan-

keme herom.

Medlemmernes effekt af operation for trigeminus

Ved simpel handsoprækning blev det noteret, at der blandt de fremmødte alene var med-

lemmer, der havde fået foretaget operation af typen mikrovaskulær dekompression.

I alt 8 svarede bekræftende herpå. Heraf var de 5 i dag smertefrie og en havde opnået en væ-

sentlig reduktion i smerterne, mens 2 fandt, at operationen ikke havde hjulpet

-o

Referent, Torben Gunge
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