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Formanden har ordet! 

Så er året 2016 ved gå på hæld, og vi kan i bestyrelsen se tilbage på et år, hvor 
rigtig mange af vore tiltag er lykkedes. 

Medlemstallet er vokset støt og roligt igennem året. Vi fornemmer, at vore folde-
re, der ligger på flere og flere tandklinikker samt på Dansk Hovedpinecenter og 
Aarhus Universitetshospital, bliver set. Ligeledes har vi fået nye medlemmer som 
henviser til en artikel om trigeminus, som har været i Regionsbladet ”Sund i Syd”. 

Med vandringen på Hærvejen fik vi afholdt en fin event i Hovedpinesagens navn i 
Jelling den 21.maj. Endvidere har vi her i efteråret været i Brønshøj, Holbæk og 
Silkeborg med vores små medlems-/informationsmøder. Foruden den erfarings-
udveksling disse møder bidrager til, får I gennem disse møder sat ansigt på os, og 
vi på jer.  For mit vedkommende kan jeg kun sige, at jeg synes det har været nog-
le gode og hyggelige møder, og jeg har fået mange tilbagemeldinger fra med-
lemmer, der deltog, som heldigvis synes det samme. 

2016 har været et travlt år, og når vi ser på de ting vi har planlagt at gennemføre i 
2017, så bliver det ikke et mindre travlt år. Derfor kan jeg kun endnu engang op-
fordre jer til, at være med til at give foreningen en håndsrækning. Så derfor, HVIS 
I ligger inde med nogle kompetencer, som vi måske kunne drage nytte af, eller 
hvis I har et familiemedlem, som gerne ville hjælpe lidt til, så ring eller skriv til os.  
Opgaverne er mange og meget forskellige, og man kan jo selv sige fra, hvis ikke 
de opgaver man får, lige ligger i ens interessefelt. Bl.a. kunne det være nyttigt 
med en, der er fortrolig med at opbygge og vedligeholde materiale på Facebook – 
såvel formmæssigt som indholdsmæssigt, såvel som en, der er god til at bruge 
Excel. 

Året 2017 bliver forhåbentligt det år, hvor Dansk Hovedpinecenter kan tage deres 
nye hus i brug. Ventetiderne for trigeminus patienter er ofte for lange, og vi hå-
ber og tror på, at disse nye arbejdsbetingelser vil skabe en større interesse hos 
neurologer for at søge jobs i denne afdeling. 

Vi håber også, at det tiltag Professor Rigmor H. Jensen har gjort ved at få oprettet 
en masteruddannelse på Københavns Universitet, vil gøre, at der vil komme flere 
kompetente læger til alle neurologiske afdelinger, der har med vores sygdom at 
gøre. Vi har med nogle af de midler, vi nu er i besiddelse af, støttet dette projekt. 

RIGTIG GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL ALLE VORE MEDLEMMER 

Lonni U. Jensen  
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Historien om en succesfuld genoperation 

Virkede den første mikrovaskulære dekompression ikke, så tøv ikke med at få fo-
retaget den anden, for måske virker den!!!  

Starten på min trigeminus 

Min historie er den, at jeg for 17 år siden fik trigeminus neuralgi. Jeg var da 49 år. 
Jeg anede ikke, hvad jeg fejlede, men gik til min læge, som ikke mente at jeg fej-
lede noget og sendte mig til scanning af spytkirtlen. Det viste ikke noget.  

Jeg var ved tandlægen, som heller ikke kunne fortælle mig, hvad der var i vejen 
med mig. Jeg gik til lægen igen, men uden resultat. 

Derefter prøvede jeg alle mulige alternative behandlere, herunder akupunktur 1 - 
2 gange pr uge i halvandet år, alt sammen uden resultat. 

På et tidspunkt blev jeg henvist til tandlægehøjskolen. Her mente tandlægen, at 
det kunne være roden på en speciel tand, der var noget i vejen med. Han anbefa-
lede mig at få roden behandlet eller at få trukket tanden ud. Da jeg på det tids-
punkt var så smerteplaget, valgte jeg med det samme at få den tand fjernet. Men 
ak, smerterne forsvandt ikke. 

3 gange blev jeg scannet i spytkirtlen, og den 3. gang var der en udenlandsk læge, 
som sagde til mig: ”Jeg tror du har en Trigeminus Neuralgi”. Jeg kunne have kys-
set ham, for bare det at få et bud på, hvad jeg måske fejlede, var en stor lettelse.  

Jeg gik så til min egen læge og bad om en henvisning til en neurolog. Hans kom-
mentar til mig var meget spids ”Hvem har stillet den diagnose?”.  
Herefter skiftede jeg læge og kom aldrig til denne læge igen.  

Hos neurologen kom jeg så i medicinsk behandling, og det var en fantastisk lettel-
se.  

Mulighed for operation 

I 2004 fik jeg tilfældigt at vide, at man kunne operere for denne frygtelige syg-
dom. Neurologen vidste ikke, hvordan en sådan operation foregik, men ville ger-
ne skrive en henvisning til mig og gerne høre i detaljer, hvordan operationen fo-
regik.  

I januar 2005 blev jeg opereret (mikrovaskulær dekompression), og fra 1. dag 
begyndte jeg nedtrapning af medicin. Så fantastisk! 
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Smerterne kom igen og jeg prøver en ultralydsbehandling 

Desværre kom lidelsen tilbage igen efter 1½ år, og jeg måtte på den igen med 
medicin, osv.  

Jeg vidste ikke på det tidspunkt, at man kunne operere igen – og måske med bed-
re resultat. Det fik jeg at vide ved en amerikansk specialist, som jeg konsulterede 
under et besøg i Amerika. Han rådede mig til at få operationen gentaget. 

Jeg fik mere og mere ondt og måtte opgive mit job, fordi jeg ikke kunne tale. Jeg 
fik anfald, når jeg talte, og da mit arbejde bestod i at rådgive klienter, kunne det 
ikke nytte, at jeg ikke kunne tale frit med dem. Jeg prøvede hele tiden at sige så 
lidt som muligt, men det var ikke holdbart på den lange bane. Jeg kunne heller 
ikke spise, vaske mig i ansigtet, børste tænder, tåle kolde ting i munden, osv.  

Min svigerdatter havde på det tidspunkt fundet en klinik i South Carolina, hvor de 
reklamerede med, at de kunne helbrede trigeminusneuralgi med en speciel form 
for ultralyd. Jeg tog et ophold der i 3 uger, men det hjalp desværre ikke. 

Fornyet operation 

Tiden gik og i 2015 august var jeg oppe på at få 12 stk. Gabapentin og et antal 
Trimonil hver dag, og jeg var så medicinpåvirket, at jeg var ligeglad med eventuel-
le bivirkninger ved en ny operation. Jeg kunne ikke mere, jeg ville opereres igen. 

I september sidste år fik jeg så en ny mikro-
vaskulær dekompression på Riget og kunne 
trappe ud af medicinen. Det er nu godt et år 
siden, og jeg har det så godt. Jeg er lidt fø-
lelsesløs i højre side af ansigtet, men jeg har 
ingen smerter. Jeg krydser fingre for, at 
denne operation varer resten af mine dage, 
men gør den ikke, så har jeg fået en pause i 
smerterne, og det er jeg rigtig taknemlig for. 
Det havde jeg så meget brug for. Jeg tager 
gerne en 3. operation, hvis det skulle blive 
nødvendigt, for det er så dejligt at få energi 
og ro, og føle at man er sig selv igen.  

 

Min familie er den mest tålmodige i hele verden, og har støttet mig igennem hele 
forløbet. Det er deres fortjeneste, at jeg er her i dag og har det godt. 

Winnie Søndergaard  
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Modtagne støttebeløb og anvendelse heraf. 

Trigeminus Foreningen har i 2016 fået et særligt stort beløb på kr. 70.000 fra 
”Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse”, det der i gamle dage blev kaldt ”tips-
midlerne”. Samtidigt har vi i år modtaget flere donationer fra medlemmer. Tak til 
alle jer der har ydet en ekstra støtte. Et enkelt medlem og hans hustru, har done-
ret kr. 10.000,- af deres private midler og har samtidig sikret os kr. 10.000,- via 
den virksomhed, han deltager i. 

Disse penge skal nu ud at arbejde for, at trigeminusneuralgi bliver bedre kendt 
blandt befolkningen samt blandt de behandlere, trigeminus patienter kommer i 
kontakt med. Vi skal hjælpe dem, der stadig må kæmpe med smerterne såvel 
som deres pårørende, der må stå og se til uden at kunne hjælpe.  

Således vil vi med de modtagne støttebeløb bruge midler til: 

Folder til tandlægerne 

Vi har nu i flere år haft et projekt i gang omkring udbredelse af kendskabet til TN 
blandt tandlæger. Dette projekt vil nu blive intensiveret ved, at vi vil udgive en 
særlig folder skrevet for tandlæger, som vi vil sende til alle landets tandlægekli-
nikker.  

Målet med denne folder er, at tandlægerne skal blive bedre rustet til at ”spotte” 
en TN ramt, så unødvendige tandbehandlinger undgås, og så patienten kan blive 
videresendt til den rigtige behandling. Folderen er under udarbejdelse. 

Nyt kursus for trigeminusramte og deres pårørende 

Med hjælp fra Laila Bendix fra Smertecenteret på OUH, Odense, vil vi få forberedt 
en særlig udgave af det kursus i smertehåndtering, som Smertecenteret tilbyder 
til personer, der lider af kroniske smerter.  

Kurset vil få temaet (og titlen) ”Forstå og håndter din smerte” og vil blive specielt 
målrettet TN patienter og deres pårørende. Trigeminus Foreningen planlægger at 
tilbyde kurset 3 steder i landet i foråret 2017. Læs også det separate indlæg fra 
Laila Bendix om dette foredrag/kursus. 

Vi forventer, at det første kursus kan blive afholdt sammen med årets generalfor-
samling (i Odense den 22. april 2017), og de to efterfølgende kurser vil efter pla-
nen blive tilbudt i Randers respektive Roskilde. Tidspunkter og nærmere informa-
tion vil komme i Lynet nr. 1 2017. 
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Jeg har selv overværet det omtalte kursus på OUH og kan varmt anbefale det. Det 
var også dette kursus, som forfatteren af artiklen ”God hjælp via Smertecenteret 
på OUH og i egen kommune” og hendes mand deltog i (på Smertecenteret i 
Odense). Se side 10. 

I øvrigt kan man på hjemmesiden www.trigeminus.dk under ”Aktiviteter” se, 
hvornår der afholdes kurser, møder og netværksmøder. 

Støttebeløb til Forskning 

Trigeminus Foreningen har de sidste år ydet et beløb til støtte for forskningen i 
trigeminus neuralgi, og en sådan støtte planlægges også i år. 

Lonni U. Jensen 

 

Kommende foredrag: ”Forstå og håndter din smerte” 

Smerte er kroppens advarselssignal om, at der er ved at ske skade på vores krop. 
Den passer på os, så vi ikke lader hånden ligge på kogepladen. Men når smerten 
bliver kronisk, f.eks. ved trigeminus neuralgi, har smerten ikke længere denne 
funktion.  Men hjernen er psykologisk set stadig i beredskab.  

Når smerten varer ved og hjernen konstant er i beredskab, kan der tilstøde andre 
udfordringer såsom hukommelsesbesvær, angst og isolationstrang. Smerterne 
fylder i forholdet til familien, venskabskredsen og arbejdsevnen. 

Ved at få en øget forståelse for smertens natur og en indsigt i tankemønstre og 
hjernens farereaktioner kan man lære at håndtere sine smerter mere hensigts-
mæssigt. På foredraget ”Forstå og håndter din smerte” vil du derfor få viden om 
smertens funktion og biologi, en introduktion til en psykologisk forståelse af 
smerte og tips og tricks til at håndtere livet med smerter.  

Det kan være svært at være pårørende til en patient med trigeminus neuralgi. For 
de pårørende er viden om smerte, og de følger der kan tilstøde vigtig. Derfor er 
foredraget også henvendt til dem, der lever med en smerteramt. 

Laila Bendix 

Foredragsholderen, Laila Bendix, er læge, forsker og kognitiv terapeut. Laila ar-
bejder på Smertecenter Syd på Odense Universitetshospital hvor hun til dagligt 
underviser i smertehåndtering. Derudover er Laila aktiv i patientforeningsarbejdet 
(Migræne & Hovedpineforeningen og Hovedpinesagen), noget hun brændte for, 
idet hun selv har levet med migræne i over 25 år. 

http://www.trigeminus.dk/
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Recepter, medicinpriser og ”delekærv”  

Redaktionen har modtaget et lille tip fra et medlem som skriver: 

Undertegnede vil gerne gøre opmærksom på den store prisforskel, der kan være 
på en given medicinmængde, f.eks. Oxcarbazepin i henholdsvis 150 mg eller i 300 
mg størrelse, hvor prisforskellen for en pakning på 100 tabletter er ca. 10 kr eller 
under 10 %. 

I snart 7 år har jeg i overensstemmelse med min recept fra lægen fået udleveret 
medicinen i 150 mg størrelse. Fornyligt, da jeg for første gang skulle have medici-
nen udskrevet via Dansk Hovedpinecenter i Glostrup siger sygeplejersken, at 300 
mg tabletten er forsynet med ”delekærv”, og at jeg på grund af den ringe prisfor-
skel lige så godt kan få udskrevet ”den store udgave”. Det havde jeg aldrig hørt 
før. 

Hverken apoteker, læge, privatpraktiserende neurolog, m. fl. har tidligere gjort 
opmærksom på dette, og med flere daglige doser af 150 mg kan løsningen betyde 
meget for den enkeltes pengepung. 

 

Erfaringer fra Medlemsmøderne, efteråret 2016 

Årets medlemsmøder, hvor medlemmer med deres pårørende inviteres til møde, 
for udveksling af erfaringer omkring den enkeltes trigeminus neuralgi, og hvor et 
par medlemmer fra bestyrelsen står til rådighed med deres erfaringer, blev afvik-
let i løbet af oktober måned i år i byerne København, Holbæk og Silkeborg. 

Et problem, som flere af medlemmerne rapporterede, var, at den anvendte me-
dicin (Apydan) forstyrrede deres saltbalance, og at de måtte have separat medi-
cin (salttabletter), for at bringe saltbalancen op på det relevante niveau. 

En anden bemærkning, gentaget af et par af deltagerne, var, at gymnastik/mo-
tion, syntes at hjælpe på smerterne. Det kunne være svært at begynde gymna 
stikken, fordi det udløste smerteanfald. Men, fortalte de, når først ”pulsen var 
kommet op”, forsvandt smerterne. De vendte dog tilbage efter endt træning. 
Alligevel var gymnastikken noget, som de pågældende patienter anbefalede. 

Et medlem fortalte, at han havde haft vanskeligheder med at blive henvist til 
Dansk Hovedpinecenter i Glostrup for udredning af sin trigeminus. 

Under omstændighederne valgte han at tage til en specialklinik i Tyskland for at 
blive udredt. Her blev han skannet og fik under samme konsultation besked om, 
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at der var en 
tydelig konflikt 
mellem trigemi-
nusnerven og et 
blodkar. Samti-
digt fik han til-
budt mulighed 
for operation 1 
måned senere. 

Med denne vi-
den og Trige-
minus forenin-
gens hjælp, fik 
han en hurtig  

tid hos Dansk Hovedpine-
center, hvorfra han blev 
henvist til neurokirurgisk 
afdeling på Rigshospitalet. 
Her blev han et par uger 
senere opereret med godt 
resultat.  

Medlemmet havde i øvrigt 
arrangeret, at konsultatio-
nen i Tyskland skete med 
baggrund i en henvisning 
fra egen læge med henblik 
på at få en ”second opini-
on”. Dermed kunne en væ- 

 
Billeder fra mødet i Silkeborg d. 29. oktober 

sentlig del af udgifterne refunderes af det danske sundhedsvæsen (dog ikke rej-
seomkostningerne).  [ Om vilkårene for refusion af behandling i udlandet, se: 
http://stps.dk/da/borgere/internationalsygesikring/]nationaltkontaktpunktfor-
behandling-i-eueoes/tilskudtilbehandlingkoebt-i-udlandet ] 

Endelig var der et medlem, der fortalte, at han, når næste smerteperiode kom, 
ville gøre forsøg med canabis. Se også indlægget på side 19. 

Torben Gunge  

http://stps.dk/da/borgere/internationalsygesikring/%5dnationaltkontaktpunktfor-behandling-i-eueoes/tilskudtilbehandlingkoebt-i-udlandet
http://stps.dk/da/borgere/internationalsygesikring/%5dnationaltkontaktpunktfor-behandling-i-eueoes/tilskudtilbehandlingkoebt-i-udlandet
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Mine ansigtssmerter (digt af Aise Bayrak) 

Når man kæmper med helvedessmerterne, har man igen tidsfornemmelse… 

Man lever ikke, hverdagen er en kamp. 

Du bor ikke hjemme, du bor i dine smerter… 

Der er ingen der kan forstå eller se dine smerter… som borer  
med en boremaskine ind i hjernen. 

Jeg græd og skreg efter hjælp, men der er ingen der kan hjælpe -  
ej heller lægerne…  

Lægerne har mange diagnoser, når de ikke kan se/røre og føle ens  
borende og jagende smerter.  

Man får ikke ret meget hjælp… 

Man kan blive erklæret ”sindssyg” eller ”man har foretaget sig alt for meget i livet 
og fået en depression” eller ”du kan lære at leve med smerterne”. 

Ja, der er mange diagnoser man kan få, når lægerne ikke har ret meget viden  
indenfor dette område. 

Bare man selv ved, hvor smerterne kommer fra – og kan beskrive dem. 

Man ved bedst, hvor ondt det kan gøre. 

Intet kan beskrive disse smerter. 

Håbet forsvinder…  

Er lægerne bare ”mennesker”, som ikke har nok kendskab til  
vores smerter i ansigtet. 

Hvem skal man så stole på? 

Er der virkelig ikke viden nok indenfor dette felt i Danmark? 

Hvad skal man gøre; hvor skal man søge hjælp? 

Jeg har lært en ting i dette forløb: man er sin egen læge… 

Husk, at lade være med at give op. 

De helvedessmerter har ikke taget mit liv. 

Jeg holdt ud, min familie holdt ud, min børn holdt ud…  

Vi er ikke psykisk syge… 

Det er smerterne, der søger for, at man kan blive psykisk syg og ende i  
depression og angst. 

Ja, angsten for, at smerterne kommer tilbage, vil altid sidde dybt i mit hjerte. 

I dag er jeg smertefri, men jeg kæmper med resterne af smerterne - dvs. angsten. 

Husk at lade være med at give op!  
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God hjælp via Smertecenteret på OUH og i egen kommune 

Min debut med Trigeminus neuralgi ligner sikkert til forveksling alle andre TN-
historier. Men du får historien om min sygdom for at komme til slutningen:  
At jeg fik en rigtig god behandling i systemet.  

Hjælp fra en kørestolsbruger! 

Det startede i 2008 (da jeg var 52 år) med sporadiske anfald i venstre side af an-
sigtet, som ramte mig med måneder til ugers mellemrum. Jeg tolkede det som 
tandsmerter, og fik min tandlæge til at skifte en fyldning i venstre kindtand for-
oven. Efter en måned tandlæge igen. Nu peger jeg på en kindtand forneden i 
munden, men jeg er ikke helt sikker på hvilken. Min tandlæge skiftede fyldningen 
og erklærede: ”Nu må du stoppe, der er intet i vejen med dine tænder”. 

Det svært at gå til læge med smerteanfald, der pludselig kommer og lige så plud-
seligt forsvinder igen, men der var et mønster med blæst/gåture og smerter, når 
jeg kom ind. Vi er nu i sidst i 2011. Jeg arbejder som lægesekretær i en lægeklinik 
i Region Syddanmark. En dag bad en kørestolsbruger mig om at pakke hendes 
ansigt godt ind, da blæsten provokerede hendes trigeminus smerter.  
Bingo, der var den! Jeg læste om TN på nettet. Der var alle symptomerne. Nu var 
der også symptomer fra højre side.  

”Sludder, trigeminusneuralgi kan du ikke have!” 

Jeg søgte i foråret 2012 min egen læge og valgte den korteste vej: ”Jeg tror, jeg 
har trigeminus neuralgi. Det er meget udtalt i venstre side og er også begyndt i 
højre!”. Min læge sagde: ”Sludder, det kan du ikke have”. 

Jeg ventede yderligere nogle måneder. Det kneb efterhånden at spise. Jeg kunne 
kun indtage findelt mad, som kunne sluges. Jeg tabte mig, det føltes som om ven-
stre side af mundhulen var et åbent sår, tandbørstning var umuligt, venstre side 
af tungen føltes underlig og påvirkede talen. Jeg var dødtræt. Jeg trak mig socialt 
fra foreningsbestyrelser, hvor jeg indtil da havde været aktiv som fitness instruk-
tør og instruktør for et stort gymnastikhold. Jeg kunne ikke længere gå tur med 
min veninde eller deltage i sociale arrangementer. Jeg fik smerter ved al brug af 
mimik, ved at smile, synge eller tale i længere tid.  Mit liv blev begrænset til at 
sove og at arbejde.  

Jeg får diagnosen og en medicin – men alligevel… 

Jeg bestilte en tid hos en anden læge i lægehuset. Her valgte jeg en anden taktik 
og fortalte om alle symptomerne. Han stillede hurtigt diagnosen: Trigeminus neu-
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ralgi. Jeg startede på medicin, som hjalp i starten. Jeg blev samtidig henvist til 
neurologerne i Vejle. Der var 7 måneders ventetid!  

Jeg brugte min sundhedsforsikring og kom til undersøgelse på Mølholm. Der fik 
jeg kort efter skannet hjernen: Der var ganske rigtig kontakt mellem pulsåre og 
trigeminus nerven i hjernestammen på venstre side og også kontakt på højre 
side. Mølholm startede en anden medicin op, som hjalp i starten.  

I maj 2013 var de 7 måneder endelig gået, og jeg blev indkaldt til neurologerne i 
Vejle. Ny afprøvning af medicin. Noget af det med så mange bivirkninger, at jeg 
følte mig som en zombie, men alligevel hjalp det dårligt på smerterne. Til sidst 
ramte de en medicin, som jeg stadig har på mit medicinskema. 

Jeg fik serier af anfald som typisk kom i perioder af 20 min. til 2 timers varighed. 
De bølgende op og ned, og nu havde jeg også fået baggrundssmerter. Energien 
var på nulpunktet, og jeg kunne dårligt tåle at sidde med headset og briller på 
arbejde. Min arbejdstid blev sat ned til 33 timer, og jeg fik så attraktive arbejdsti-
der, som arbejdsstedet kunne tilbyde.  

Jeg var meget, meget presset og græd tit. Min mand trak sig også fra sine aktivi-
teter - jeg blev nu mandsopdækket. Jeg blev intenst overvåget på arbejde, og 
lægerne, som mine arbejdsgivere jo også er, rådede mig til at søge min egen læ-
ge, da de mente, at jeg havde det, man nu kalder Kronisk Komplekse Smerter. 

Hjælp fra Smertecenteret i Odense 

Jeg blev uden problemer henvist til Smertecenteret ved Odense Universitetsho-
spital, som er specialister på dette felt. Min mand og jeg fik hurtigt plads på et 
halvdagskurssus i smerteforståelse, et kursus der især henvendte sig til de pårø-
rende. Det viser sig, at de problemer, som jeg tumler med, er præcis de samme, 
som de andre på holdet kæmper med: Dårlig hukommelse, søvnproblemer, at 
man trækker sig fra sociale sammenhænge og mange andre sammenfald. Det gik 
op for mig, at min mand troede, at jeg var ved at blive dement. Det er jeg heldig-
vis ikke. Det var en stor lettelse for min mand at få indsigt i, hvad Kronisk Kom-
plekse Smerter er. 

Smertecenteret består af et stort tværfagligt team af læger, sygeplejersker, psy-
kologer og socialrådgivere, alle med uddannelse som terapeuter. Man får tilknyt-
tet en læge og en smertesygeplejerske. Ved visitationsundersøgelsen blev jeg 
spurgt, hvad jeg forventede af besøget, da de ikke kunne fjerne min smerte, men 
kun tilbyde tillæg af anden medicin, som måske kunne mindske smerterne. 



 Side 13 16-3 Lynet Lynet 14-2 

Jeg fik defineret, at mit største ønske i det øjeblik var, at de kunne hjælpe med at 
holde smerterne stangen indtil jeg kunne gå på efterløn 4½ år senere. Udsigten til 
at skulle arbejde over 4 år mere syntes som meget lang tid. Jeg gik derfra med 
yderligere medicin som test, og med en tid til samtale hos en socialrådgiver.  

 

Jeg fik skitseret mine muligheder:  

- En ”§ 56” (under sygedagpengeloven), med baggrund i hvilken min 
arbejdsgiver kunne få refunderet sygedagpenge fra 1. sygedag, og at jeg 
kunne få hjælpemidler, måske en personlig hjælper  
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- at jeg endvidere kunne opnå en såkaldt flexydelse til erstatning for efterløn, 
som jeg hidtil havde indbetalt til.  

Jeg fik endvidere information om, at der findes jobfastholdelseskonsulenter på 
kommunen. Endelig fik jeg tid til at deltage i et grundkursus i smerteforståelse og 
håndtering af smerter.  

Henvendelse til egen kommune 

Jeg gik den tunge gang til min egen kommune og bestilte en tid hos jobfasthol-
delses konsulenten. Jeg var bevæbnet til tænderne med materiale som under-
støttelse til at forklare om min sygdom, hvilket jeg synes er enormt vanskeligt at 
gøre overfor udenforstående, fordi det er en ret sjælden lidelse.  

De altid frygtelige historier i pressen om sagsbehandlinger i kommunerne blev 
gjort til skamme. Jeg blev mødt meget professionelt, og vi enedes om ”§ 56”, og 
at kommunen skulle stille hjælpemiddel til rådighed i form af ”head-set”, der ikke 
berører ansigt og hovedbund. Der blev aftalt en tid, hvor konsulenten skulle del-
tage i trekantsmøde med mine arbejdsgivere. Min mand var med som bisidder. 
Det blev efterhånden klart, at de timer, jeg arbejdede, generelt var alt, alt for 
mange. Jeg havde svært ved at melde mig syg, og konsulenten udstak niveauet 
for, hvor mange timer jeg måtte arbejde, hvilket gradvist blev sat ned til 9 timer 
pr. uge, og jeg blev delvist sygemeldt. Det var svært for mig at acceptere. 

Der var en god kontakt mellem min arbejdsgiver, kommunen og mig. Det stod 
snart klart, at jeg aldrig kunne komme til at udfylde min normale jobfunktion. Der 
blev taget initiativ til at søge om fleksjob, og min arbejdsplads åbnede mulighe-
den for, at det kunne blive i fastholdelses-fleksjob. Selv om min kommunale kon-
takt pludselig fik arbejde et andet sted, gjorde hun sig stor umage med at finde 
ud af, hvem der skulle overtage min ansøgning hos kommunen, og overgav sa-
gen. Jeg frygtede rundbordssamtalen med temmelig mange personer, der skulle 
afgøre min ”skæbne”. Det blev et meget positivt møde, med interesse for at høre 
om, hvordan jeg oplevede sygdommens symptomer, og hvilke begrænsninger jeg 
havde i min hverdag, f.eks. hvordan jeg klarer tandlægebesøg (først på dagen, 
men først efter at medicinen har fået lov at virke, tandbørstning kan nu klares 
med el-tandbørste). 

 

Jeg blev bevilget fleksjob, og det blev fastsat til 9 timer ugentlig med 11 fremmø-
detimer, fordelt på 3 arbejdsdage, startende 01.05.2015. Oven i købet bad mine 
arbejdsgivere mig definere, hvilke arbejdsopgaver jeg helst ville have. 
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På Smertecenteret i Odense fortsatte jeg på et andet kursusforløb, hvor afspæn-
ding var formlen. Dette praktiserer jeg stadig hver dag over middag, før jeg tager 
min halve times middagssøvn. Også hvis det kniber med at sove, eller jeg vågner 
midt om natten, kommer høretelefonerne på, og jeg bliver guidet til at slappe af. 
Afspænding kan ikke umiddelbart hjælpe på de ”smertepeak” trigeminus neural-
gien giver mig, men den hjælper mig til at sove bedre og dermed få mere over-
skud.  

Mit nye liv 

Det går fint med at arbejde. Jeg har nu været i fleksjob i 18 måneder og jeg glæ-
der mig til arbejdsdagene. Det er ikke længere smerterne, der skal bestemme, 
hvornår jeg skal stoppe på arbejdsmarkedet. Hjemme prøver jeg at finde en 
hverdag med indhold. Jeg tager en gang imellem en instruktionstime i fitnesscen-
tret, prøver at genopdyrke mine kreative sider og klarer det meste huslige arbej-
de. 

Min mand er tilbage på sofaen, når han er hjemme, og min familie kan godt for-
nemme, hvornår de skal lade mig være. 

Blæsende udevejr sætter dog tit en begrænsning for, om jeg tør gå en tur, og det 
kan nogen gange føles som om, vores hjem er et fængsel. Jeg deltager nu i Yoga i 
stedet for Power-fitness, da jeg får smerteanfald, hvis jeg får pulsen op. Vi delta-
ger igen i fester og sociale arrangementer, dog med den forskel, at jeg skal forbe-
rede mig ved at sove middagssøvn, spise blød mad og blive indenfor. Tit må vi 
tage hjem, før festen slutter. Dagen efter kan også være en prøvelse med smer-
ter, men jeg er nu indstillet på, at det kan være en pris, jeg må betale. Jeg er nu i 
den situation, at et godt grin skal planlægges, og jeg er nødt til at være mere næ-
rig med smilene, og at overholde at tage medicinen regelmæssigt. 

Som fysisk beskyttelse mod blæsten har jeg altid, sommer som vinter: et rør af 
uld eller andet materiale i lommen eller tasken. Jeg har dem i mange farver, så 
det kan matche mit overtøj. Jeg har endog været på skiferie med familien i år 
med nogenlunde succes; med et par timers ski og derefter strikketøj i en restau-
rant med dyr kaffe og lidt ekstra medicin. 

Jeg vil råde enhver med trigeminus-lidelse til i en periode (ca. 3 mdr.) at føre mi-
nutiøs dagbog over i hvilken situation, på hvilket tidspunkt og hvilken længde 
anfaldene har, og registrere, om der er baggrundssmerter. Registreringen skal 
foretages både på arbejde og i fritiden. Det er et vigtigt redskab som dokumenta-
tion i forhold til kommunen. Husk at sagsbehandlerne gerne vil hjælpe, hvis de 
kan. Jeg fik også selv en fornemmelse af, hvor meget trigeminus neuralgien fylder 
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i mit liv og opdagede, at smerteanfaldene på venstre og højre side ikke altid er 
sammenfaldende, og at de er af forskellig karakter.  

En anden vigtig betragtning er, at den ramte, hurtigst muligt efter at diagnosen er 
stillet, skal have hjælp af en smerteklinik, så der kan blive taget hånd om alle de 
aspekter, der kendetegner en af os med TN. 

Smerteklinikken har haft stor betydning for sammensætningen af min medicin, 
min egen og min mands forståelse for min sygdom og for hjælp i situationen med 
tacklingen af tilknytningen til arbejdsmarkedet 

Jeg føler, at tilknytningen til arbejdslivet er meget vigtig for mig. Jeg kan ikke ud-
fylde alle de opgaver jeg havde før, men dagen er designet til mig og min situati-
on, og der kan jeg arbejde på almindelige vilkår i forhold til kvalitet og hastighed. 

Aktuelt har det været en rigtig dårlig sommersæson med kraftig forværring i TN-
smerterne pga. den megen blæst. Jeg har fået mere medicin og må hvile mere, 
men jeg klarer min hverdag, og det er vigtigt for mig. 

Med venlig hilsen,  
Et anonymt menneske med trigeminusneuralgi. - Medlem af TN-foreningen. 
 

Hun var mor, og til jul fik hun en meget lækker rynkecreme af sin datter. 

"Det er vel nok en flot gave!" sagde en af vennerne, 
"Hvad har hun givet dig de andre år?" 

"Rynkerne!" svarede moderen. 

 
 

Forebyggelse af Medicinoverforbrugshovedpine 

Medicinoverforbrugshovedpine (MOH) er en lidelse, som er blandt de sværeste 
at behandle, primært fordi behandlingen går på tværs af forventningen om, 
hvordan man bruger smertestillende medicin. Vi tror, at hvis en smertemedicin 
ikke fungerer, som det skal, så skal doseringen øges, indtagelsen skal være hyppi-
gere, eller man skal skifte til noget stærkere. Det giver mening for de fleste for-
mer for smerte, men ikke for kronisk hovedpine.  

Vi kan se MOH som en form for bivirkning af langtidsbrug af smertestillende me-
dicin. Medicinen ændrer smertetærsklen, og for nogle mennesker fører dette til 
en øget følsomhed for smerte efter nogle måneder eller år med hyppig forbrug af  
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smertestillende medicin.  

For mange er det svært at acceptere, at behandlingen handler om at sætte for-
bruget ned. I et studie hvor Svenske forskere interviewede 14 personer med 
MOH grundigt, fandt de ud af, at medicinen blev set som ”uundværlig”. Dem med 
MOH syntes, at medicinen var det eneste, som kunne hjælpe dem, og som kunne 
forhindre, at de mistede, hvad der var det vigtigste i deres liv – f.eks. at passe 
familien og arbejdet, eller at deltage i sociale aktiviteter. De havde en tendens til 
at ”glemme”, hvor meget medicin de tog hver dag.  

Når jeg rådgiver patienter, som er i risiko for at komme til at lide af MOH, siger 
jeg, at jeg intet har imod smertestillende mediciner. De er en vigtig form for be-
handling, som har hjulpet mange til at fungere bedre i dagligdagen, og medicinen 
kan meget vel hjælpe til med at øge livskvaliteten blandt dem med kroniske 
smerter. Men der er mange måder at håndtere smerter på, og hvis ens krop er 
særlig følsom overfor medicinbivirkninger, så er det vigtigt at være mere fornuftig 
og tilbageholdende med sit forbrug af medicin. 

Det første trin er at anerkende, at kroppen har naturlige mekanismer til at hånd-
terer smerter. Det handler om hvile, søvn, sund kost, og moderat fysisk aktivitet. 
Derudover kommer de psykiske faktorer: rolige omgivelser, mindre stress, delta-
gelse i lystbetonede aktiviteter, og socialt samvær. Jeg siger til patienter, at inden 
vi taler om at skrue op for medicin dosis, skal vi tale om, hvordan de bedre kan 
sikre disse grundlæggende faktorer for sundhed.  

For mange er det bare nemmere at tage en ekstra medicinpille end at starte med 
et program for sund livsstils ændring. Det kræver støtte og motivation, men det 
er den meste holdbare løsning til kroniske sygdomme, generelt set. 

Det næste trin er at finde ud af, hvordan man mindsker forbruget af smertestil-
lende medicin til den lavest mulige dosis. Vi anbefaler, at man ikke tager alminde-
lig håndkøbsmedicin (som paracetamol og ibuprofen) mere end tre gange om 
ugen; og ikke mere end to gange om ugen for triptaner, opioider, og kombinati-
onsmediciner, der har flere end en type præparat i en tablet.  

Med højere forbrug (flere end 15 dage hver måned for paracetamol og ibuprofen, 
eller flere end 10 dage hver måned for de andre) er der en forhøjet risiko for at 
udvikle MOH.  

Det er også vigtigt at overveje forebyggende medicin, specielt for dem, der har 
migræne. Hvis anfaldene er hyppige, er der grund for at starte med forebyggende 
medicin, som er med til at forhindre udviklingen af hovedpiner.  
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Jeg synes, at det er svært at behandle personer med MOH, som også har en ræk-
ke andre kroniske sygdomme – specielt smerter andre steder i kroppen (f.eks. 
slidgigt, diskusprolaps, artritis) eller psykiske lidelser, som medfører en øget op-
fattelse af smerte (bl.a. depression, angst, posttraumatisk stress). Alle andre syg-
domme, som en person har samtidig med MOH, skal være så velbehandlet som 
muligt. Det kræver indsats fra patienten, ligesom patientens egen læge har en 
stor rolle som tovholder.  

De sociale problematikker er muligvis de sværeste at ændre på kort sigt. Her taler 
vi om arbejdsløshed, vanskelige økonomiske problemer, kort uddannelse, og til-
stande, der fører til førtidspension. Vi fandt ud af, at forekomsten af MOH er hø-
jere blandt personer med lav socioøkonomisk status. Det er vigtigt at forstå at for 
en lang række af kroniske sygdomme (bl.a. hjertesygdomme og kræft), har per-
soner, som har en lav socioøkonomiske position, højere risiko for at være syg og 
har mindre ressourcer til at håndtere sygdomme på langt sigt. Det er det samme 
mønster med kronisk hovedpine, samt MOH. 

Der er en tæt sammenhæng mellem stress og hovedpine. I vores befolkningsun-
dersøgelse fandt vi ud af, at de fleste mennesker med MOH har et højere niveau 
af stress end resten af befolkningen. Vi ved ikke om stress medvirker til MOH, 
eller om MOH kan være årsag til øget stress. Hvad ”stress” og ”stress håndtering” 
betyder, er forskelligt for hver enkel person, men det er vigtigt, at håndteringen 
ikke handler om at tage smertestillende medicin som en ”hurtig” løsning for lan-
gevarige problemer.  

Det er vigtig for personer med hyppig hovedpine, at drøfte medicinforbrug med 
sin egen læge, og diskutere strategier for behandling. Husk at behandlingsstrate-
gien skal være omfattende og have sund livsstil (ikke smertestillende medicin) 
som fundament. 

Artikel fra Migræne og Hovedpineforeningen 

Redaktørens bemærkninger: Fordi man lider af trigeminus neuralgi, kan man 
meget vel også lide af migræne eller anden hovedpine, hvor man kan komme ud i 
problemer ved vedvarende brug af hovedpinemedicin.  

Heldigvis for os giver den almindelige medicin for trigeminus (forskellige epilepsi-
præparater så som carbamazepin, oxcarbazepin, m.fl.) normalt ikke anledning til 
medicinoverforbrugshovedpine ved vedvarende brug. 

Torben Gunge   
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Medicinsk Cannabis 

Mange medlemmer af foreningen spørger, om de kan blive hjulpet af medicinsk 
Cannabis mod deres smerter? Andre fortæller, at de har gavn af det. 

Her på det seneste har nyhedsmedierne desuden bragt flere nyheder om, at nu 
åbnes der for ordination af medicinen til flere. Dette fordi der i det såkaldte Sats-
puljeforlig for 2017, der er indgået af de fleste partier i Folketinget, er sat midler 
af til et forsøg med udbredelse af medicinsk Cannabis til andre patientgrupper 
end mennesker med Multipel Sclerose. Der foreligger dog endnu ikke en konkret 
fortolkning af, hvornår og hvorledes dette vil blive implementeret. 

I bestyrelsen oplever vi, at ikke alle journalister sætter sig grundigt nok ind i for-
holdene, inden en artikel skrives, og vi vil derfor anbefale jer at søge og læse svar 
på jeres spørgsmål på lægemiddelstyrelsens officielle hjemmeside på 
www.laegemiddelstyrelsen.dk 

Der er bl.a. udarbejdet et aktuelt notat med fakta om medicinsk Cannabis på sty-
relsens hjemmeside.  
Dette kan læses på http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/spoergsmaalsvar-
om-cannabis-til-medicinsk-brug. Alternativt kan man gå ind på hjemmesiden og 
vælge menupunktet ”Nyheder” og søge på ordet ”Cannabis”; så vil du kunne fin-
de det. 

I dag er medicinsk Cannabis som nævnt alene godkendt til sclerosepatienter på 
grund af påvist effekt mod kramper, og Sativex (mundhulespray med stoffer fra 
cannabis) kan ordineres af speciallæger i neurologi og neuromedicin til disse pa-
tienter, hvis anden medicin ikke virker. 

Der har været forsøg med anvendelse af Cannabis mod nervesmerter, men resul-
tater foreligger endnu ikke. 

En neurolog kan dog som nævnt i særlige tilfælde ordinere Sativex til andre pati-
enter. Så hvis du gerne vil forsøge midlet mod smerter, må du tale med en neuro-
log. 

Der findes 2 andre lægemidler indeholdende Cannabis (Merinol og Nabilone), 
men da de ikke er godkendt i Danmark, skal der søges om tilladelse for hver en-
kelt patient i Lægemiddelstyrelsen. Dette via en neurolog. 

Det nye år vil vise, om der sker noget nyt om medicinsk Cannabis for patienter 
med Trigeminusneuralgi. 

Ulla Baggesgaard 

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/
http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/spoergsmaalsvar-om-cannabis-til-medicinsk-brug
http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/spoergsmaalsvar-om-cannabis-til-medicinsk-brug
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Serviceaftale med Falck – Psykologisk Hotline (7110 2012) 

Vi skal hermed erindre om, at Trigeminus Foreningen siden begyndelsen af 2016 
har haft en abonnementsaftale med Falck, som giver adgang til deres psykologi-
ske hotline. 

Hvis du eller en af dine pårørende føler behov for psykologisk hjælp, kan I døgnet 
rundt ringe på ovennævnte telefonnummer og bede om at komme til at tale med 
en psykolog. Fortæl dem, at I er medlem af Trigeminus foreningen, så vil de sørge 
for, at I bliver ringet op af en psykolog, der vil forsøge at hjælpe jer. 

Hvis I gør brug af tilbuddet, hører vi gerne fra Jer (eventuelt anonymt), så vi kan 
få indtryk af, at tilbuddet bliver brugt, og en tilbagemelding om, I føler, I har fået 
en fornuftig hjælp. Du kan henvende dig til et vilkårligt af bestyrelsens medlem-
mer, jævnfør oversigten på side 2. 

Torben Gunge 

 

Sagde den ene juleklokke til den anden; Hvis du savner mig, så kan du bare ringe! 

 

Kære medlemmer! 

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at som medlem af foreningen er I til enhver tid 
velkomne til at ringe til en af os i bestyrelsen, hvis I har spørgsmål eller problemer 
med sygdommen, hvis I er kede af det, eller hvis I bare har lyst til at snakke. 

Alternativt kan I skrive til os på foreningens email: tn@trigeminus.dk.  

Ingen problemer er for små! 

 

 

mailto:tn@trigeminus.dk

