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Formandens beretning for 2016 

Medlemsstatus: 

Medlemstal for 2016 viser, at i alt 59 blev tilmeldt, mens vi mistede 32, så tilgangen af medlemmer blev 27. 

Dette er den største tilgang af medlemmer, der er sket i denne bestyrelses levetid, så vi er yderst tilfredse. 

Vi har gjort et ekstraarbejde i forbindelse med tilmeldingerne. Torben Gunge har påtaget sig, at skrive ud 

til alle nye medlemmer, som har udfyldt spørgeskemaet omkring deres lidelse og medicinering ved 

indmeldelsen, men som ikke før telefonisk har været i kontakt med os, og give gode råd og opbakning til de 

nye medlemmer. 

Dette er blevet modtaget med megen taknemmelighed, og derfor fortsætter Torben dette arbejde. 

 

Fondstilskud samt donationer til Foreningen: 

Tips og Lottomidlerne støttede os i 2016 med kr. 70.000 fra Aktivitetspuljen samt godt 65.000 i 

Driftstilskud. Beløb vi selvsagt er yderst taknemmelige for, da det er de tilskud der gør, at vi kan udbrede 

kendskabet til Trigeminusneuralgi og hjælpe sygdomsramte, samt deres pårørende. Af disse tilskud yder vi 

samtidig hjælp til forskningen, som især foregår på Dansk Hovedpinecenter i Glostrup. 

Også private har hjulpet med ekstra indbetalinger i 2016. 

Bl.a. fik vi 2 gange kr. 10.000 fra et enkelt medlem, samt dette medlems arbejdsplads, det var virkelig en 

dejlig overraskelse, og disse penge er i stort omfang brugt til at hjælpe andre med TN. 

Tak til alle der på denne måde, samt ved at møde op til vore arrangementer viser, at de er glade for det 

arbejde, der gøres for medlemmerne. 

Sydbank donerede kr. 10.000 til vores event i Hovedpinesagen: ”Lad Hatten Vandre” 

Dette kom i stand, da et medlem af foreningen søgte sin gamle arbejdsplads om hjælp til dette formål. 

Netop fordi hun var hårdt ramt af sygdommen, forstod Sydbank hvor vigtigt det er at få udbredt 

kendskabet til TN. Tak også til Sydbank og dette medlem. 

 

Generalforsamlingen 2016 i Odense 

16. april 2016 blev der holdt generalforsamling i Odd Fellow Palæet Odense. 

36 medlemmer var mødt frem, heraf 13 ægtefællemedlemmer. I små foreninger som vores, er dette tal ret 

imponerende. Langt større foreninger sidder med 10-15 medlemmer inklusive bestyrelsen, så tak til alle 

der igen og igen støtter op om vores arbejde. 

Foredragsholder i 2016 var Overlæge og forsker Lars Bendtsen fra Dansk Hovedpinecenter. 
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Lars holdt et meget fint og informativt foredrag om symptomer, medicinering og forskning i TN. 

Spørgelysten var som altid stor, så snart man har en læge, der kan svare på vore egne problemstillinger. 

Selve generalforsamlingen løb af stabelen i god ro og orden som altid. 

 

Hovedpinesagen og eventen ”Lad Hatten Vandre” 

Eventen vi havde planlagt i samarbejdet i Hovedpinesagen, var nok det der fyldte mest i bestyrelsens 

kalender i foråret 2016. 

Det hele startede med en Happening på Axeltorv på den europæiske migrænedag allerede den 12. 

september 2015. Vi deltog også i Frivillig dag i Aarhus den 25. september 2015 og ved Åbent Hus i Glostrup 

den 21. november 2015, havde vi ligeledes en lille Happening, hvor vores folder blev omdelt. 

3. marts 2016 afholdt vi en foredragsaften på Odense Universitetshospital, med flere læger og forskere fra 

h.h.v. Dansk Hovedpinecenter samt OUH som foredragsholdere. 

Disse foredrag indeholdt oplysninger om flere former for hovedpiner, men under spørgetiden blev de 

fremmødte opdelt i grupper, så alle kunne komme med spørgsmål til netop deres lidelse. En fin og 

spændende aften med mange fremmødte (ca. 100.) 

Vandreturen på Hærvejen den 21. maj i Jelling, skulle være afslutningen på vores event. 

Det var første gang vi skulle prøve at lave et så stort arrangement, og alt taget i betragtning, forløb dagen 

til alles tilfredshed. De der mødte op for at gå for ”sagen” (ca. 70) var i godt humør, og langt flere end 

forventet gik alle 21 km. Der var arrangeret forplejning undervejs, og hjælperne ude på disse steder kom 

med meget positive tilbagemeldinger. 

Hjælpsomheden i Jelling var umådelig stor. Kroen, Super Brugsen og Handelsstandsforeningen var yders 

hjælpsomme, og var parat til at hjælpe igen i 2017, hvis der blev behov for det. 

Dog mente vi i Hovedpinesagen, at arbejdet ved dette arrangement var for stort, og udgifterne ligeledes, i 

forhold til hvad vi kunne forvente at få ud af at gentage et sådant arrangement. 

Derfor er der ikke planlagt en gentagelse af eventen. 

 

EHA (European Headache Alliance) 

24. februar 2016 var jeg til generalforsamling I EHA der blev holdt I Bruxelles. 

Igen i 2017 har vi været repræsenteret, denne gang i Sevilla og ved sekretær Torben Gunge, der ved at 

beherske både det Engelske sprog, samt det Spanske, får en del mere ud af disse generalforsamlinger. Det 

er ikke TN der bliver talt mest om ved disse møder, men ved Torbens deltagelse viser vi ansigt udadtil, og 

følger med i hvad der sker i de andre foreninger i Europa. 

 



 
170320 Formandens beretning for 2016  Side 3 af 5 

Medlemsmøder, samt Netværksmøder  

Medlemsmøderne i 2016 var arrangeret i byerne Silkeborg, Holbæk og København, og blev alle afholdt i 

løbet af oktober måned. 

Tilslutningen til disse møder var meget tilfredsstillende. Vi var op til 24 personer samlet, og spørgelysten er 

her meget stor. Bestyrelsen prøver at fortælle om de nye tiltag, der bliver gjort for TN ramte, og ved disse 

møder finder sygdomsramte også sammen og kan udveksle erfaringer, akkurat som de kan, når 

medlemmer selv holder netværksmøder. 

Medlemmernes egne netværksmøder er støttet af foreningen, og vi udsender indbydelser til de TN ramte i 

det område, hvor mødet skal foregå. De der er på facebook lægger invitationer ud der, og det har vist sig, 

at foreningen har fået flere medlemmer gennem disse netværk. 

Hvis nogen har lyst til at holde et sådant netværksmøde, hvor man blot kan invitere til en kop kaffe med 

kage, og få en snak omkring sin hverdag med TN, så kan I kontakte foreningen pr. mail eller telefon, så kan 

vi sammen aftale hvor mange indbydelser vi skal sende ud, og til hvilket område i landet. Foreningen 

støtter disse arrangementer med et beløb op til 50 kr. pr deltager, så udgifterne for hver enkelt behøver 

ikke være store. 

P.t. findes der netværk i København, Fyn, Trekantsområdet/Sønderjylland, Århus og Herning. 

Man kan altid på hjemmesiden se, hvor næste netværksmøde er planlagt. Vi kunne rigtig godt bruge et 

netværk i Nordjylland, så hvis nogen har lyst, så kom og tal med mig i løbet af dagen. 

Samarbejde med Tandlægeforeningen 

En del af de penge vi fik fra aktivitetspuljen var til samarbejde med tandlægerne, i et forsøg på at nå ud til 

alle tandlæger i Danmark med oplysninger om vores sygdom. 

Vi er stadig overbeviste om, at det er den vej vi skal gå, for at øge kendskabet til TN. Vores spørgsmål til 

medlemmerne tilbage i juni 2015 viste jo, at ca. 80% af alle medlemmer havde været hos tandlæge i 

forbindelse med deres TN smerter. 

Torben udarbejdede i samarbejde med DHC og Tandlægeforeningen en lille folder, specielt beregnet for 

tandlæger, der kunne få et nærmere indblik i sygdommen, og hvad de skal være opmærksomme på. 

Den blev, med Tandlægeforeningens hjælp, sendt ud som indstik i Tandlægebladet til 6.100 tandlæger, her 

sidst i februar 2017. 

Interessen har efterfølgende været utrolig stor, og da vi samtidigt havde en annonce i Tandlægebladet, 

(godt sponsoreret af bladet) som fortalte, at vi sender foldere ud om TN og også gerne kommer og 

fortæller grupper af tandlæger om, hvad vi som TN patienter kan finde på at komme og bede dem om, så 

har vi allerede oplevet mange bookninger på foredrag, og mange har bedt om folderen Ansigtssmerter. Vi 

prøver at gøre dem opmærksom på, at kan de ikke se noget galt med tænderne, så skal de videresende 

patienten til egen læge med mistanken om TN. Vi håber og tror, at dette store og lidt dyre tiltag vil hjælpe 

mange fremtidige TN ramte til at komme i hurtigere behandling. Senere på året har vi planlagt at udsende 

Tandlægefolderen samt vores egen lille Ansigtssmerte folder til landets 2000 tandlægeklinikker. 
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Andre tiltag til udbredelse af kendskabet til TN 

Foruden Lad Hatten Vandre og vores samarbejde med Tandlægeforeningen, har vi også haft en større 

artikel i et regionalt blad kaldet Sund i Syd. Dette blad ligger på alle sygehuse og på alle lægeklinikker i 

Regionen, og vi fik efterfølgende flere medlemmer, der havde læst artiklen. 

 

Samarbejde med Hospitaler og støtte til forskningen. 

Torben og jeg har lige for nyligt været til møde på DHC. Vi havde en del spørgsmål til lægerne der, som vi 

gerne ville have svar på, og efterfølgende mødtes vi med Rigmor Højland Jensen samt de andre 

hovedpineforeninger. 

Vi blev orienteret om, at det nye Hovedpinecenter der er under opførelse i Glostrup, skulle stå færdigt og 

klar til brug i slutningen af året. Rigmor Jensen fortalte også om den Masteruddannelse som hun har været 

primus motor i at oprette på Københavns Universitet, havde fået en flot tilmelding. Dette skulle gerne 

bevirke, at der kommer flere dygtige neurologer ud på hospitalerne, og som vil have et bedre kendskab og 

interesses i hovedpinesygdomme, deriblandt TN. 

Trigeminus Foreningen valgte i 2016 at yde et støttebeløb til denne masteruddannelse. 

Vi tilbød dem at donere i alt 10.000 euro, altså ca. 75.000 kr, fordelt på tre år. 

Første rate fik de i 2016, og derefter samme beløb i 2017 og 2018. 

Også i 2016 støttede vi forskningen på DHC/Glostrup. 

Tone Heinskou søgte af to omgange penge til deres forskning omkring skanninger, MVD operationerne, og 

opfølgning af resultaterne. Der samles i øjeblikket data ind fra 60 TN patienter, der er vurderet af 

uafhængige bedømmere før og op til et år efter indgrebet. 

Dette vil være den første beskrivelse i verden omkring effekten af MVD operationer som ikke er udført af 

en kirurgisk afdeling, der i sagens natur har en interesse i, at fortælle positivt om operationerne. 

Tone Heinskou forventer at kunne komme med resultaterne i efteråret 2017. 

I 2016 fortsatte vi vores arbejde med at kontakte de hospitaler der ifølge Sundhedsstyrelsens 

specialvejledning skal kunne tage sig at Tn patienter. Det drejer sig om i alt 8 hospitaler, og det er nu 

lykkedes at få tilbagemelding fra de 6. Hillerød Hospital og Ålborg Universitetshospital har trods 2 skriftlige 

såvel som tlf. kontakt ikke meldt tilbage. 

Derimod har vi for nyligt fået en ny kontakt til Aarhus Universitetshospital, hvor en ny kirurg er begyndt at 

operere for TN. Indtil nu har vi haft flere møder med AUH, men der er desværre aldrig været en 

efterfølgende opdatering fra deres side, trods Torbens utallige forsøg på at få de informationer, som de har 

lovet os. Vi håber nu at denne nye kontakt, og det møde Torben og jeg skal have med ham, vil føre til en 

bedre behandling af TN patienter på AUH. 
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Fremtidens arbejde i Foreningen  

Bestyrelsen er i de sidste år blevet klar over, at hvis vi skal blive ved med at hjælpe patienter og pårørende, 

samt udbrede kendskabet til sygdommen, så er vi piske nød til at have lidt mere hjælp. 

Vi håber derfor at kunne udvide bestyrelsen, dvs. få medlemmer eller pårørende til at hjælpe med en del af 

arbejdet. 

Vores planer i det kommende år er stadig at nå bredere ud til Tandlæger, måske få et bedre samarbejde 

med de andre sygehuse, der også skulle kunne hjælpe TN patienter, samt arbejde på, at pårørende 

kommer langt mere i fokus, da denne sygdom kan kræve store ofre af pårørende. 

Til dette arbejde fik vi igen midler fra Aktivitetspuljen til at lave nogle små smertehåndteringskurser, som I 

jo netop har oplevet det første af i dag. 

De næste 2 vil blive afholdt i Randers den 7. maj og i Roskilde den 9. maj. 

Vi håber at disse kurser kan give en forståelse, både hos den syge samt hos de nærmeste pårørende, 

omkring hvad smerter gør ved ens psyke og krop. 

 

Hvis vi får støtte igen i år fra Udlodningsmidlernes Aktivitetspulje vil: 

Medlemsmøderne  fortsætte. 

Netværksmøderne fortsætte,  

Smertehåndteringskurserne fortsætte. 

Udbredelse af kendskabet til TN gennem tandlægerne fortsætte, men alt dette kan I løbende følge med i, 

igennem medlemsbladet Lynet. 

 

 

 

 

 

 

 


