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Generalforsamling i Trigeminus Foreningen  2015 

Formandens beretning 

 

Lonni har i forlængelse af generalforsamlingen fremsendt følgende manuskript for hendes redegø-

relse under dagsordenens punk 4, Formandens beretning: 

Medlemstal 

Ved årets begyndelse var vi 242 medlemmer i foreningen. Ved årets slutning var vi 263, altså en 

stigning på 21 medlemmer.  

Dette er ikke et tegn på, at kun 21 har meldt sig ind i foreningen i 2014, men et tegn på, at nogle 

medlemmer er afgået ved døden, nogle har meldt sig ud af forskellige årsager; som at de alligevel 

ikke havde TN, at de var blevet opereret og raske, så de nu ikke behøvede os mere, eller slet og ret, 

at nogle var blevet folkepensionister eller på anden måde ikke længere syntes, de havde råd til et 

medlemskab. 

Sådanne frafald må vi nok bare acceptere, og vi ved, at alle små foreninger oplever det samme som 

vi. En fremgang i medlemstallet hvert år, stort eller lille, skal vi være taknemmelige for. 

Men helt sikkert er det, at jo flere medlemmer vi er i foreningen, jo nemmere er det at blive hørt, 

når vi kontakter de offentlige instanser. Vi har derfor i Lynet opfordret vore medlemmer til at skaffe 

støttemedlemmer. Enkelte har vi fået, men vi kunne bruge mange flere, så fortæl alle I kender, at 

man sagtens kan være medlem uden at have denne forfærdelige sygdom.  

Fondsmidler 

Vi har i 2014 modtaget støtte fra Tips og Lotto Aktivitetspulje til støtte for vores medlemsblad, ge-

neralforsamling med foredrag, forskning samt patientforeningsdagen på EHMTIC. Vi modtog i alt 

kr. 40.000. 

Ligeledes har vi modtaget støtte fra Tips og Lottopuljen til Drift, kr. 56.491. 

Vores store vision i 2014 var, at søge penge til oplysning omkring TN overfor tandlæger. Vi skulle 

bruge ca. 65.000,- og søgte Danske Bank Fond, Jascha Fonden, A. P. Møller Fonden samt Aktivi-

tetspuljen til dette projekt. 

Desværre fik vi ingen penge fra nogen af disse steder, trods det at vi havde fået Stine Maarbjerg til 

at skrive et følgebrev omkring, hvor mange TN patienter der har været fejlbehandlet hos tandlæger 

enten med tandudtræk eller rodbehandlinger, inden de får stillet diagnosen TN. 

Andre muligheder for at rejse penge? 

Vi prøvede så at gå lidt utraditionelt til værks, da vi var blevet opfordret af flere medlemmer til at 

finde en ting, der kunne synliggøre at vi var TN patienter. 

Mange ting blev vendt.: 

- Små sløjfer i en bestemt farve,  

- vedhæng til mobiltelefoner med vort logo, 
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- klistermærker til at sætte på breve,  

- Muleposer med tryk, 

- Kuglepenne  

Ideer var der mange af. Det viste sig dog hurtigt, at det meste af dette ville koste alt for mange pen-

ge i forhold til, hvad vi kunne få hjem igen i overskud. 

Vi endte derfor på nøgleringen, som jeg tror alle har set. Den var billig, og vi kunne fortælle vores 

medlemmer og andre, at de kunne støtte foreningens projekt, ved at tage en nøglering og lægge 20,-

kr i bøssen. Et overkommeligt beløb syntes vi, men desværre er der ikke ret mange, der har syntes, 

dette var et godt initiativ. 

Jeg tror ikke engang vi har fået pengene hjem, som vi har givet ud til disse nøgleringe, så vi tror 

måske ikke helt på, at man kan finde en ting, som kan give de midler vi søger. 

Vi har dog ikke undladt at lægge nøgleringene frem igen og stillet bøssen frem, så er der nogen her i 

dag, der vil støtte op om projektet, skal I være så hjertelig velkomne. 

Da vi ligger inde med rigtig mange af disse nøgleringe, har vi til jer der er mødt op her i dag beslut-

tet, at lægge én ved hver kuvert, men afhold jer alligevel ikke fra, at støtte formålet ved at tage et 

par stk. ekstra med hjem, som I kan give til familie og venner, så også de lærer os at kende. 

Tandlægeprojekter – de tre tandlægestuderende 

Vores kasserer Kirsten Frausing var til tjek hos sin tandlæge i efteråret 2014, og klagede sin nød 

omkring, hvor svært det var at få fat i tandlægerne. Kirstens tandlæge gav os et super godt tip, og 

når jeg senere skal fortælle lidt om, hvad vi i det nye år har gang i, så vil I høre hvad dette går ud 

på.  

Først skal jeg dog fortælle yderligere en ”tandlægehistorie”: 

Vi blev i november måned kontaktet af tre tandlægestuderende, der skulle lave en opgave efter 5. 

semester, og de havde valgt at skrive om TN.  

Det faldt jo i god jord hos mig, og jeg har holdt adskillelige møder med disse tre unge mennesker. 

De havde brug for at tale med, og for at undersøge et vist antal TN patienter. 

Jeg skrev ud til en del af jer, som jeg vidste, havde været ude for unødvendige tandlægebehandlin-

ger. Jeg var bare så glad for at konstatere, at alle jeg henvendte mig til havde lyst til at hjælpe. Vi 

havde tilbudt at betale op til 100,- kr. til transport ind til tandlægehøjskolen, men ikke én af jer har 

bedt om disse penge, men gjort det for at hjælpe med til, at tandlægerne kan få en større viden om 

TN. 

Disse tre unge mennesker havde den ide, at de ville lave en form for tjekliste til tandlæger, så de 

lettere kunne fange de specielle symptomer, som vi TN patienter kommer med. 

Den Tjekliste de er kommet frem til, kan jeg ikke opremse, da de ord de bruger, for mig er uforståe-

lige. Jeg håber imidlertid, at det står helt klart for tandlæger, hvad de skal være opmærksomme på. 

Jeg kan dog komme med nogle enkelte ting, som jeg ved, de har skrevet sig bag øret. 

- Hjælper almindelig smertestillende medicin så som Pamol/Ipren penicillin? 

- Er smerterne af sekunders varighed med høj intensitet? 

- Er smerterne som elektriske stød, lynende jagende eller skarpe? 
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- Kommer smerterne pludseligt og uden grund? 

- Oplever du en vedvarende smerter, ømhed, murrende, borende, trykkende smerter? 

Jeg har for 14 dage siden haft et afsluttende møde med dem, hvor de bad mig hilse alle, der havde 

hjulpet dem, og fortælle, at det havde været en uvurderlig hjælp for dem i deres projekt - og at de 

havde fået topkarakterer for det. 

 

Samarbejdet med de forskellige behandlingssteder for Trigeminus neuralgi 

Vi har i løbet af 2014 holdt adskillelige møder med læger, både på Aarhus Universitets Hospital 

samt på Dansk Hovedpinecenter i Glostrup. Disse møder er vigtige for bestyrelsens fortsatte arbej-

de. Her får vi en viden, som vi kan bruge, når vi har kontakt med jer som medlemmer. 

De fleste af lægerne svarer meget hurtigt på vores forespørgsler, andre skal vi trække et svar ud af. 

Desværre er det sådan, men vi vil fortsat arbejde på, at få det bedst mulige samarbejde med alle de 

steder der behandler TN patienter. 

Supplerende kan jeg fortælle, at vi sammen med Hovedpinesagen har sendt 2 breve til Sundhedssty-

relsen, samt et til Sundhedsministeren omkring behandlingssteder og Behandlingskapacitet for tri-

geminuspatienter. Vi har desværre ikke modtaget svar på disse henvendelser. 

I Sundhedsstyrelsens nye Specialeplan skriver de, at trigeminuspatienter skal henvises til special-

funktioner på Regionsniveau nemlig Glostrup hospital, Hillerød Hospital, Odense Universitetsho-

spital, Esbjerg Sygehus, RH Viborg, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital og 

privathospitalet Valdemar. 

Ved vanskeligt behandlelige tilfælde af trigeminusneuralgi, skal man behandles på de højt speciali-

serede funktioner, Aarhus universitetshospital og Dansk Hovedpine Center i Glostrup. 

Det er foreningens klare opfattelse, at alle trigeminus patienter burde udredes på et af de to højt spe-

cialiserede funktioner, hvorefter man kan henvise til videre behandling på  regionsniveau eller neu-

rolog. Dette for, at alle har fået mulighed for at få den allerbedste skanning, hvilket kun gives på 

disse to steder. 

AUH og DHC tager mod patienter fra hele landet, og egen læge kan henvise hertil. 

Mål om en ny masteruddannelse om hovedpinelidelser 

For at ventetiderne for hovedpinepatienter ikke skal blive for lange, har vi støttet Rigmor Højland 

Jensen i hendes ønske om, at få oprettet en Masteruddannelse på Københavns Universitet, for alle-

rede uddannede læger. En international uddannelse på højt niveau omkring hovedpinesygdomme. 

Dette ville måske give flere læger lyst og viden til at blive højtspecialiserede læger indenfor dette 

område, hvor der er mangel på kvalificerede læger. 

Uddannelsen som Rigmor Jensen har opfordret Undervisningsministeriet til at oprette, vil samtidig 

tiltrække udenlandske studerende, som skulle studere her i landet i 1 år, og undervisningen vil fore-

gå på engelsk. Uddannelsen skulle indeholde 4 praktik uger på Dansk hovedpinecenter eller på et af 

de andre Hovedpinecentre i Europa. 

Lærerkræfterne til denne uddannelse skulle komme fra Dansk Hovedpinecenter, Universitetet i 

Trondheim i Norge, Universitetet i Hamburg, Tyskland, Universitetet i Pavia, Italien, Oxford Uni-

versitet i England samt Leiden Universitet i Holland 
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Vi som TN patienter kan jo kun håbe på, at denne uddannelse vil blive en realitet, og brevet vi har 

skrevet til Dansk Hovedpinecenter og Rigmor Jensen kan læses på hjemmesidens medlemsdel, un-

der Informationer fra bestyrelsen. Til de der ikke arbejder på computer, har jeg lagt en stak af bre-

vene på bordet, som I er velkomne til at tage med hjem og læse. 

Nyt psykologforløb på dansk Hovedpinecenter 

I forbindelse med et af møderne med læger fra Glostrup, kom vi pludselig igennem med et længe 

ønsket tilbud til TN patienter. De forstod på dette møde, at TN patienter måske kunne få hjælp af at 

deltage i et psykologforløb på Dansk Hovedpinecenter. Ikke til at mildne smerterne, men til at bear-

bejde den angst vi alle lever med, omkring hvornår næste voldsomme anfald vil komme. 

Vi fik et møde med stedets psykolog Trine Zimmer, som her i foråret 2015 har gennemført det før-

ste forløb med en gruppe TN patienter. Vi har endnu ikke fået nogen tilbagemelding om, hvordan 

det er gået, men har bedt medlemmer der har deltaget, om at skrive eller ringe til os, så vi kan skrive 

om deres oplevelser i en udgave af Lynet. Trine Zimmer vil ikke være i stand til at vurdere effekten, 

før hun har haft flere hold, og det er forståeligt nok. 

Jeg mener at vide, at det første hold netop skulle være færdige her i slutningen af april måned. 

Generalforsamlingen 2014 på Aarhus Universitets Hospital 

Sidste års generalforsamling blev afhold i Aarhus på AUH. Inden generalforsamlingen havde Ho-

vedpinesagen i samarbejde med Hovedpine og Smerteklinikken på AUH fået arrangeret et foredrag 

med lægerne fra AUH, der til hverdag beskæftiger sig med Migræne, Hortons Hovedpine samt TN. 

Det blev et fint og spændende foredrag, og for én gang skyld var det Jyderne, der ikke skulle køre 

så langt.  

Tina Obbekjær fra neurologisk afdeling fortalte om operationerne på AUH heriblandt termokoagu-

lationen, som flere patienter havde fået tilbudt, og som hun mente havde en god effekt. 

EHMTIC - International Kongres om Hovedpinesygdomme 

I september måned var Dansk Hovepinecenter i Glostrup vært ved en International Kongres om 

Hovedpinesygdomme, kaldet EHMTIC. Vi blev i den forbindelse tilbudt at arrangere en patientfor-

eningsdag, hvilket vi gjorde søndag den 21. september i Hovedpinesagens navn. Her kunne vi høre 

om de nye tiltag, som var kommet frem under lægernes netop afsluttede kongres. 

En del af vores medlemmer deltog denne dag i Bella Centeret og vi fik kun positive tilbagemeldin-

ger om dagen.  

Peter Qvortrup Geisling var manden der styrede spørgsmålene til det panel af læger, som havde 

indvilliget i at danne panel. Dette blev gjort på en god og humoristisk måde, og der kom mange 

spørgsmål fra publikum. 

Vi ved godt, at I disse sammenhænge, hvor vi arbejder i Hovedpinesagens navn, fylder Migræne 

meget. Her skal vi så huske på, at der er mange flere mennesker, der er ramt af denne form for ho-

vedsmerter end vi måske lige ved af. Alligevel har vi i dette samarbejde og ved disse foredrag og 

møder gjort vores til, at mange flere mennesker i dag ved, hvad TN er, og hvordan også vi lider. 
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Møde med de andre nordiske patienteforeinger 

Torben Gunge deltog i et Nordisk møde den 21.09, lige inden patientforeningernes foredrag starte-

de. Her var det kun Migræneforeningen fra Sverige der deltog, da den Norske forening havde meldt 

fra i sidste øjeblik. Den Svenske forening varetager samtidig Hortons Hovedpine. Der findes ikke 

en Trigeminus Forening i Sverige, men en Facebook gruppe, der muligvis varetager patienternes 

interesser på lige plan med det vi gør. 

Et sådant Nordisk møde skulle gerne arrangeres hvert år, og den Svenske forening har allerede vars-

let et møde den 12. september i år, da det er hovedpinedag i hele Europa. 

Disse møder mellem patientforeninger bliver støttet økonomisk af Nordisk råd, så de giver ikke 

udgifter for foreningerne, men er en fin mulighed for at udveksle erfaringer. 

Internationalt samarbejde 

Foreningen blev i 2013 medlem af EFNA (Europæisk forening for neurologiske sygdomme).  

Vi valgte i begyndelsen af året 2014 i stedet for at være medlem her, at blive medlem af EHA (Eu-

ropæisk forening for Hovedpinelidelser). Denne organisation passede mere til en forening som vo-

res. 

Den 19-20. februar Deltog Torben Gunge i EHA’s generalforsamling i Bruxelles, og ved samme 

lejlighed deltog Torben i en reception og et foredrag hvor EHA havde inviteret parlamentsmed-

lemmer. Der var dog ikke mange af disse, der kom til dette foredrag, men vi kan håbe, at invitatio-

nen har gjort sit til, at medlemmerne husker på Hovedpinesygdommene når behandlingen af disse 

diskuteres. 

Én af talerne ved dette foredrag var Rigmor Højland Jensen fra Dansk Hovedpinecenter. 

Audrey Craven, som er formand for EHA, fortalte om en indsamling der var blevet kørt over hele 

USA, hvor målet var, at indsamle 36 millioner US $ svarende til 1$ pr hovedpineramt amerikaner. 

Målet blev overgået med 10 millioner $ så de i alt fik indsamlet 46 millioner $ 

Audrey’s ide var, at vi i Europa kunne lave en lignende indsamling. Dette har været diskuteret i 

Hovedpinesagen som vi er medlem af, og i et senere punkt på dagsordenen vil vi høre mere om det-

te tiltag. 

Bestyrelsen søger at dygtiggøre sig 

I løbet af året har flere i bestyrelsen deltaget i forskellige kurser. De har handlet om patient interes-

sevaretagelse, brugen af de nye medier, fondssøgning og planlægning af budgetter. 

Flere af disse kurser får vi tilbudt gratis gennem vores medlemskab af frivilligforeninger, andre 

kurser betaler vi for, men håber ved at deltage, at kunne blive bedre klædt på til at varetage jeres 

interesser. 

Medlemsmøder og Netværksgruppemøder 

Efteråret sluttede med 6 medlemsmøder rundt om i landet. Vi havde planlagt 8 af disse møder, hvor 

repræsentanter fra bestyrelsen deltager, men i to byer måtte vi aflyse, da der ikke var tilslutning 

nok. De 6 møder blev holdt i København, Ringsted, Odense, Aarhus, Holstebro samt Aalborg. 

Det blev 6 rigtig hyggelige dage, hvor vi mødte jer som medlemmer i en dejlig afslappet atmosfære. 
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Er man skeptisk inden man kommer, så er den hurtigt væk, for snakken kommer meget hurtigt til at 

gå, og man kan hjælpe hinanden og os i bestyrelsen med at fortælle, hvordan man bliver behandlet i 

systemet, netop der hvor man bor. Jeg kan som oftest fortælle, hvad der rører sig i forskningen, og 

det er jo altid interessant at lytte til.  

Vi havde måske overvejet lidt, at disse medlemsmøder skulle slutte i 2014, fordi der nu er opstået 

netværksgrupper flere steder i landet. Vi tænkte, at disse netværksgrupper måske udfyldte behovet 

for at møde andre med sygdommen. 

Men efter vi havde været rundt på disse møder, blev vi alligevel enige om i bestyrelsen at fortsætte. 

Netværksmøderne er trods alt mere sociale, og de er blevet et virkeligt godt tiltag. Men oplysnin-

gerne vi i bestyrelsen kan komme med, tror vi ikke medlemmerne vil undvære. Derfor har vi beslut-

tet fremover, at afholde et medlemsmøde hvert andet år i København, og derforuden 2 andre møder, 

andre steder i landet hvert år. På den måde vil det også for os, blive lidt mere overskueligt, og vi vil 

prøve at fordele disse møder, så alle medlemmer igennem nogle år, vil kunne få mulighed for at 

deltage. 

Som jeg sagde før, er netværksgrupperne kommet godt fra start. Vi mangler dog stadig at få gang i 

et par af stederne, men det skal nok lykkes. Jeg ved, at der er medlemmer, der gerne vil hjælpe med 

at få dem i gang. 

Lige nu er der netværk i København, Herning, Trekantsområdet og en gruppe under overvejelse i 

Odense og Aarhus. Man kan altid se på hjemmesiden hvornår næste møde finder sted, og man vil i 

god til få tilsendt en e-mail eller et brev angående mødet, hvis det foregår i det område, hvor man 

selv bor. Normalt vil vi også sende en reminder ud, ca. 10 dage før mødet, dette sker dog kun til de 

der har e-mail 

Forskning i Trigeminus neuralgi 

Angående forskningen i TN fik vi i årets løb en redegørelse fra Stine Maarbjerg omkring TN og 

baggrundssmerter. En af de ting hun havde undersøgt igennem de seneste års forskning. Det viste 

sig, at 50 % af de undersøgte patienter havde baggrundsmerten. Heraf var 60 % kvinder og 40 % 

mænd. Stik imod hvad man før havde troet om denne baggrundssmerte, var den der fra starten hos 

18 %, hvor resten havde fået den oveni de stikkende smerter indenfor de første 1½ år af sygdom-

men. Man forsker videre i årsagen til dette. 

Stine Maarbjerg er nu trådt lidt i baggrunden i denne forskning, da hun i øjeblikket er på barsel. 

Hun vender dog tilbage, for at gøre nogle ting færdige, sammen med Tone Bruvik Heinskou, der nu 

er i gang med at forske i sammenhænge mellem mutationer i gener, der koder for saltkanaler i ner-

vecellerne og trigeminusneuralgi.  

Tone har i den anledning skrevet i Lynet, at hun søger patienter, der har haft TN i familien. Her er 

der tale om både nulevende og afdøde familiemedlemmer, så er I en af dem, så henvend jer gerne til 

Tone eller mig, så skaber jeg kontakten til Tone. 

Tone Bruvik Heinskou søgte om penge til den forskning hos os i december, hvor vi støttede dette 

projekt med kr. 20.000,- 

Det var lidt om hvad der skete i 2014. 
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Om de planlagte aktiviteter i 2015 

For lige at give en forsmag på hvad der sker og skal ske i 2015 , kan jeg fortælle følgende. 

Foreningen har dags dato 272 medlemmer, men da vores kasserer og næstformand ikke er færdige 

med at rykke for kontingent 2015, ved vi igen i år vil miste nogle af disse. 

Vi skal altså virkelig ud og hente medlemmer, og må lægge hovederne i blød for at finde ud af hvad 

vi bedst gør. Vi er så småt begyndt at sætte annoncer i nogle blade. Ofte er det i samarbejde med 

Migræne og Hovedpineforeningen, og det er i blade, som mange gange ligger i konsultationer eller 

på apoteker.  

Den 22-23. februar var Torben Gunge i London til EHA’s generalforsamling, hvor man samtidig 

fremlagde planerne for en stor indsamling i Europa til støtte for Hovedpinesygdomme. Torben kom 

hjem med mange gode ideer, som vi siden har talt om i Hovedpinesagen, og nu er i gang med at 

finde ud af at kunne deltage i. Mere om det under punkt 8. 

Den Engelske Trigeminus Forening har inviteret til en studiedag i juni, men vi har endnu ikke afkla-

ret, om der er nogen fra bestyrelsen, der vil være i stand til at deltage. 

Den kontakt som Kirsten Frausing’s tandlæge satte os i kontakt med i Tandlægeforeningen, har 

betydet, at vi i Tandlægeforeningens medlemsblad i april har fået en længere artikel i bladet, om TN 

og behandlinger hos tandlægen.  

Vi fik en gratis ½ sides annonce i samme blad, hvor vi kunne opfordre tandlæger til at skrive efter 

vores folder, eller kontakte os, hvis de mente de havde brug for vores hjælp. Der ligger 5 blade på 

bordet, men det er desværre ikke nogen vi kan tilbyde I kan tage med hjem, da det er bestyrelsens 

eksemplarer. Man kan dog gå ind på Tandlægeforeningens hjemmeside og læse bladet der.  

Samtidig blev der optaget en video af mig, hvor jeg fortæller om min egen situation som Trigemi-

nus patient og hvad jeg mener tandlægerne skal være opmærksomme på, hvis de ikke kan finde 

årsagen til en patients tandpine. Denne video kan man høre ved at aflæse en QR kode i bladet, eller 

via et link på hjemmesiden. 

Vi har på Trigeminus Foreningens åbne hjemmeside lagt denne video ind, samt artiklen, som ligger 

under medlemsdelen på hjemmesiden. Igen til de der ikke har computer, ligger artiklen på bordet, 

og I er velkomne til at tage den med hjem. Vi vil om muligt prøve at få tid til at afspille videoen her 

i dag. 

Da vi ved, at Tandlægebladet bliver flittigt læst af tandlægerne, er det vores store håb, at vi kan 

undgå fejlbehandlinger hos tandlæger i fremtiden. Om dette nu har løst vores problem med at finde 

penge til synliggørelse af TN overfor tandlæger ved vi selvfølgelig ikke, men vi tor på, at vi er 

kommet et godt stykke hen af vejen. 

Vi er ikke i tvivl om, at vi er i gang med et travlt år i foreningen, og er der nogen der sidder med 

kompetencer som I tænker vi kan få nytte og glæde af, så er I altid velkomne til kontakte os og til-

byde jeres hjælp. 

Med disse ord vil jeg slutte årets beretning. 

 

Lonni U. Jensen 
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