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Formanden har ordet! 

I dette nr. af Lynet er vi rigtig glade for at kunne bringe artikler om to meget vig-
tige emner. 

Det ene omhandler kombinationen af sclerose og TN, og hvilken hjælp der er at 
hente. Vi har nemlig en klar fornemmelse af, at alt for mange sclerosepatienter 
får en fejlagtig besked om, at de ikke kan hjælpes for deres TN. Læs de gribende 
artikler fra en patient med begge diagnoser samt fra hendes ægtefælle. 

Det andet emne omhandler TN og Atypiske ansigtssmerter.  
Rigtig mange føler sig ”ladt i stikken” hvis de ikke får diagnosen TN, men i stedet 
Atypiske Ansigtssmerter. Vi håber artiklerne på side 18 - 21 vil skabe lidt mere 
klarhed, og vi vil gerne påpege, at vi i Trigeminus Foreningen arbejder for alle 
med ansigtssmerter, uanset diagnosen. 

Vi bringer også en nyhed fra forskerne omkring en ny medicin for TN, som skulle 
give langt mindre bivirkninger end de mediciner vi i øjeblikket må bruge.  

På side 27 kan I læse om et kursus vi kommer ud med i løbet af april og maj må-
ned; ”Forstå og håndter din smerte”. Kurset er drejet lidt ind på TN og ansigts -
smerter, men alle smertepatienter samt pårørende til kroniske smertepatienter 
kan have glæde af det.  

Den 2. februar deltog Ulla Baggesgaard og jeg i et stort Pårørendemøde på Kø-
benhavns Rådhus. Netop her fokuserede man på, at 1 ikke skulle blive til 2. 
Altså, at hvis man som pårørende ikke får den hjælp, man har behov for, så ender 
man op med at stå med to sygdomsramte. Der var mødt ca. 200 op fra både 
kommuner, patientforeninger og behandlere samt ikke mindst af patienter og 
pårørende. Det at hjælpe de pårørende ligger også som et klart formål for os i 
Trigeminus Foreningen. Så vær aldrig bange for at kontakte os, hvis du som pårø-
rende har et spørgsmål, som vi måske kan besvare for dig. 

Generalforsamling 2017 står for døren. Vi håber, som altid, at se rigtig mange af 
jer til denne dag, som både er informativ og en dag, hvor vi gerne skulle hygge os 
lidt. Vi er tilbage i Odd Fellows dejlige lokaler i Odense, se mere inde i bladet, og 
på den separate indkaldelse. PÅ GENSYN 

Lonni U. Jensen 

 
PS. Kære medlem: HUSK kontingentindbetalingen for 2017. Mails og breve er ud-
sendt. Skulle I ikke have modtaget det, så ring på tlf. 6172 2111.  
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Symptomatisk trigeminusneuralgi 

Når trigeminusneuralgi skyldes sclerose eller en hjernesvulst. 

Om årsagerne til symptomatisk trigeminusneuralgi og hvordan det 

behandles. 

Af læge og ph.d. Stine Maarbjerg, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet – Glostrup 

En lille andel af patienter med trigeminusneuralgi 
har ”symptomatisk trigeminusneuralgi”, det vil sige, 
at smerterne er opstået på grund af en anden hjer-
nesygdom. I højt specialiserede centre, blandt andet 
Dansk Hovedpinecenter i Glostrup, udgør andelen af 
patienter med symptomatisk trigeminusneuralgi 
cirka 15%. I knapt så specialiserede centre, er det 
omkring 1% af alle patienter med trigeminusneural-
gi, der har en sekundær årsag. 

 

Årsager til symptomatisk trigeminusneuralgi 

Symptomatisk trigeminusneuralgi forårsages af hjernesygdomme, der påvirker 
trigeminusnerven, der hvor nerven træder ind i hjernestammen. Det kan dreje sig 
om karudposninger (aneurismer), forstørrede blodkar eller god- og ondartede 
svulster i eller udenfor hjernestammen. Symptomatisk trigeminusneuralgi kan 
også skyldes dissemineret sclerose, hvor en betændelsesreaktion rammer de 
fedtceller, der omslutter nervebanerne i hjernen, hjernestammen og rygmarven. 
Hvis betændelsen rammer trigeminusnerven lige omkring det sted, hvor nerven 
træder ind i hjernestammen, kan det medføre symptomatisk trigeminusneuralgi. 
Patienter med dissemineret sclerose har derfor en 20-fold øget risiko for at få 
trigeminusneuralgi sammenlignet med resten af befolkningen. 

Kendetegn ved symptomatisk trigeminusneuralgi 

Symptomatisk trigeminusneuralgi kendetegnes ved præcis den samme smerte 
som ved alle andre tilfælde af trigeminusneuralgi. Det vil sige smertejag, der va-
rer fra et split-sekund til op mod to minutter. Smertejagene viser sig i en eller 
flere af trigeminusnervens tre grene, der går til henholdsvis kæbe, kind og pande. 
Smertejagene kan opleves som lyn, knivstik eller elektriske stød, og typisk er 
hvert anfald enormt smertefuldt. Det er også meget typisk, at smerterne udløses 
af stimuli, der normalt ikke er smertefulde. Det kan være berøring, tygning, spis-
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ning, kold vind mod ansigtet, tandbørstning, rygning eller hårvask. En del patien-
ter har også baggrundssmerte. Alle disse kendetegn er således identiske med 
kendetegnene for klassisk trigeminusneuralgi. 

Hos nogle patienter med symptomatisk trigeminusneuralgi er der også kende-
tegn, som ikke deles med klassisk trigeminusneuralgi. Patienterne kan være en 
del yngre ved debut af smerter og kan oftere have smerter i begge sider af ansig-
tet. Der kan også være problemer fra andre nerver såsom høretab, øjenlammelse 
eller ansigtslammelse. Ved dissemineret sclerose kan der blandt andet ses syns- 
eller taleproblemer og føle- eller kraftforstyrrelser i resten af kroppen. Sådanne 
forstyrrelser kan komme og gå ved dissemineret sclerose. 

Diagnose 

Alle patienter med symptomer på trigeminusneuralgi bør få lavet en MR skanning 
af hjernen, hjernestammen og tilhørende blodkar som en del af den tidlige ud-
redning. En MR skanning er afgørende at få tidligt i sygdomsforløbet, da symp-
tomatisk og klassisk trigeminusneuralgi langt fra altid kan skelnes fra hinanden på 
baggrund af symptomerne alene. 

I forhold til at finde symptomatisk trigeminusneuralgi, er det ikke afgørende hvor 
kraftig magnetstyrken (1,5 eller 3,0 Tesla) på skanneren er. Hvis man en gang har 
fået besked om, at man har en normal MR skanning af hjernen, behøver man 
således ikke spekulere over, om man har symptomatisk trigeminusneuralgi. Ka-
rudposninger, svulster og dissemineret sclerose vil nemlig være synlige selv på 
1,5 Tesla skanninger.  

Derimod opfattes en neurovaskulær kontakt, som kan give anledning til klassisk 
trigeminusneuralgi, som en variant af den normale hjerneanatomi. En neurova-
skulær kontakt kan ofte kræve skanninger i høj opløsning (3.0 Tesla) for at kunne 
identificeres. 

En meget lille andel af patienter med klassisk trigeminusneuralgi vil på et senere 
tidspunkt udvikle symptomer på dissemineret sclerose. Hos disse patienter vil 
man så ændre diagnosen fra klassisk til symptomatisk trigeminusneuralgi, og tri-
geminusneuralgi tolkes som debutsymptomet på dissemineret sclerose. 

Behandling af symptomatisk trigeminusneuralgi 

Principperne for behandling af symptomatisk trigeminusneuralgi er de samme 
som for klassisk trigeminusneuralgi. Det vil sige, at behandlingen i første omgang 
er forebyggende antiepileptisk medicin, og at carbamazepin og oxcarbazepin er 
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de første mediciner, der bør afprøves. Hvis disse stoffer ikke virker eller giver for 
mange bivirkninger, kan man prøve et andet antiepileptisk eller antidepressivt 
stof i tillæg eller for sig selv. Stofferne er oprindelig udviklet til epilepsi og depres-
sion, men virker også mod nervesmerter. 

Hvis medicinsk behandling ikke virker eller giver for mange bivirkninger, vil man 
tilbyde operation. Hos patienter med dissemineret sclerose kan man tilbyde 
mikrovaskulær dekompression, hvis der er en neurovaskulær kontakt. Operatio-
nen udføres med samme teknik som ved klassisk trigeminusneuralgi. Under fuld 
bedøvelse åbnes kraniet bag øret og neurokirurgen finder vej til trigeminusner-
ven. Her fjernes de blodkar, der er i kontakt med nerven, enten ved at de løftes 
væk eller ved indsættelse af et lille stykke isolerende filt imellem nerve og blod-
kar. 

Til patienter der enten ikke er interesserede i mikrovaskulær dekompression eller 
ikke har en neurovaskulær kontakt, kan man tilbyde f.eks. glycerolblokade og 
ballonkompression. Her bruges røntgengennemlysning til hjælp, til at ramme 
trigeminusnerven med en nål, der sættes ind gennem kinden. Via nålen sprøjtes 
enten nogle få milliliter sukkerstof ind på nerven, eller en ballon pustes op og 
derved komprimerer nerven. Ved begge metoder ødelægges nervevævet delvist. 

Studier har vist, at mikrovaskulær dekompression og ballonkompression virker 
hos stort set samme andel af patienter med symptomatisk trigeminusneuralgi på 
grund af dissemineret sclerose som ved klassisk trigeminusneuralgi. 

En særlig gruppe blandt symptomatisk trigeminusneuralgi er patienter med en 
svulst eller et aneurisme i hjernen. Her er det en individuel vurdering, hvad be-
handlingen er, og patienten følges både hos en neurolog og en neurokirurg. Ofte 
er der god effekt af fjernelse af en svulst. 

Konklusion 

Symptomatisk trigeminusneuralgi udgør en lille andel af alle patienter med tri-
geminusneuralgi. Ved symptomatisk trigeminusneuralgi skyldes smerterne en 
anden hjernesygdom, der er påviselig ved MR skanning. Symptomerne på symp-
tomatisk trigeminusneuralgi er de samme som for klassisk trigeminusneuralgi. 
Nogle patienter har derudover også andre symptomer som høretab, øjenlammel-
se, ansigtslammelse eller føle- eller kraftforstyrrelser i arme eller ben. Behandlin-
gen af symptomatisk trigeminusneuralgi er generelt den samme for andre patien-
ter med trigeminusneuralgi. 
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Trigeminus og Sclerose 

Starten på min sclerose og min trigeminus 

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

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

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

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

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

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

Godt hjulpet af Apydan i 3 år 

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

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

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

Min operation 

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

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

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

Den psykiske reaktion (hos min mand) 

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

Min mand går stadig til psykolog, og det går 
efterhånden bedre. Når vi ser tilbage på  

 

hele forløbet, er vi glade for, at vi har fået fokus på problemet, så vi kan gøre no-
get ved det. 
     Den sclerose-ramte hustru, Susanne. 

  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBpa7NidTSAhWLCiwKHZ_VCCYQjRwIBw&url=http://clipart-library.com/tulips-clipart.html&psig=AFQjCNHbO2Cf3tqyqu6nBRJTjj8lv4emZg&ust=1489514913426363
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Livet med en trigeminus ramt  

Mit traume begynder 

Det jeg nok har klarest i erindringen - både fordi det stadig er forholdsvist tæt på, 
men også fordi det berørte mig så dybt - er det møde vi havde med kirurgen 11 
dage før min kone skulle opereres. 11 dage før den mikrovaskulære dekompres-
sion. Ikke at jeg kan huske så meget fra selve mødet, men da vi var færdige, følte 
jeg nærmest, at jeg var i chok. Det hele ligesom kørte på autopilot fra det møde 
og frem. Jeg tænkte, det var et chok eller et traume. Jeg har aldrig prøvet det før. 
At være så bange, og jeg havde ellers prøvet at være bange i lang tid.  

Bagefter fortalte kirurgen, at andre patienter havde fortalt, at de synes det var 
blevet sværere at være patient, fordi man skulle høre om alle de risici og farer, 
der er ved operationer. “Tidligere fik man jo ikke alt det at vide” sagde folk. “Nu 
skal man høre om alt, der kan gå galt. Man skal informeres. Det er blevet svært at 
være patient.”  

Det er også svært at være pårørende.  

Min kones sclerose begynder 

Det startede fem år før operationen. Faktisk startede det hele nok 12 år før, men 
det var først for fem år siden, at det rigtig begyndte. Det med at være bange.  

Jeg har aldrig haft det svært, tænker jeg. Som barn. Som voksen. Ikke i en grad 
som det her. Jeg er vokset op på landet, i rolige og trygge omgivelser. Beskyttet 
vil nogen måske sige. Mine forældre var der. Altid. Min mor gik hjemme med led-
degigt og når jeg kom hjem, var hun der. Trygt. Sikkert. Jeg har altid været tynd 
og spinkel. Nørdet vil nogen måske sige. Men jeg var hurtig. På fodboldbanen. Jeg 
tror, jeg har været sparet for meget grundet det med fodbolden.   

Jeg mødte Susanne på handelsskolen. Vi gik i samme klasse. Så fin og smuk hun 
var. Så fin og smuk hun er. Jeg forstår det stadig væk ikke - hvorfor det blev mig?   

Sclerosen kom nogle måneder efter Anna blev født. Lægerne sagde, at sclerose 
står stille, når man er gravid. Og så kommer den tilbage for fuld kraft bagefter. 
Jeg reagerede kun en enkelt gang, som jeg husker det. Da jeg ville ringe til min 
mor, siddende i bilen på parkeringspladsen ved Hillerød Sygehus. Lægen havde 
lige fortalt os det. “Vi mener, at det er sclerose” sagde hun, og så fik jeg pjecen i 
hånden. Pjecen med rygraden afbilledet og paragraffen om kørestolen. Jeg kan 
ikke huske hvad hun ellers fortalte. Lægen. Jeg spurgte om et eller andet. Jeg 
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kunne læse mere om det i pjecen, sagde hun. Pjecen med paragraffen om køre-
stolen.   

Telefonsamtalen med mine forældre 

Min stemme bævrede lidt, og det var lige ved, at det kom op. Men jeg holdt det 
tilbage. Kun den der let bævrende stemme. Min reaktion. Resten blev gemt væk. 
Min mor var helt rolig i telefonen. Min mor, der altid har været rolig, trods den 
leddegigt hun altid har haft. Jeg kan kun huske en enkelt gang, at den har påvirket 
mig som barn. Hun stod ved bordet i vores køkken. Og pludselig gispede hun og 
lænede sig ind over bordet. Jeg hørte det i hvert fald. Min far spørger hende om 
hun er OK? og da hun svarer, er hendes stemme anderledes. Forpint. ”Ja”, får 
hun sagt. Leddegigt ligner sclerose meget. Det er lidt af det samme. Kroppen an-
griber sig selv.  

Min far sagde engang - formentlig i et svagt øjeblik - at hans tante havde haft det. 
Leddegigt. Hun var endt forkrøblet og krumbøjet. Og min far var bange, tror jeg. 
Jeg kan ikke huske, om det var hans tante. Min far var aldrig bange for noget.   

Min mor, der altid er så rolig, sagde, at hun havde været bange for det. Som jeg 
sad der i bilen, med hende i telefonen. At det var sclerose. Jeg vidste intet om 
det. I mit hoved havde jeg et kort øjeblik forvekslet det med leukæmi. Og jeg var 
et kort øjeblik ramt af tanken om, at hun skulle dø. Susanne. Min mor var rolig og 
trøstende. Stærk. Som forældre skal være tænker jeg.  

Jeg ved ikke om det startede der. Siddende der i bilen på parkeringspladsen ud 
for sygehuset. Det føles ikke som noget definerende derfra og frem. Tingene har 
mere karakter af at gå på. Man fortsætter. Man kan ikke rigtig gøre andet. Man 
kan ikke kurere hende. Man kan ikke få tingene til at gå væk. Men man kan gøre, 
hvad man kan for at sikre, at hun har det så godt som muligt, mens tingene står 
på. Jeg selv - jeg gemmer det væk.  

Livet ændres med sclerosen 

Med tiden lærte vi at leve med det. Tingene tog karakter af at være normalt. Må-
ske endda godt. Vi solgte godt nok huset. Vi fik den kørestol fra pjecen. Susanne 
fik en krykke og en skammel til at sidde på i badet. Vi fik el-scooteren. Vi fik en 
handicapbil. Et stort monstrum af en bil med kran bagi til at løfte scooteren op, så 
vi “kunne komme rundt”, som sagsbehandleren udtrykte det. Passagersædet 
foran i monstrummet kunne køres ud og ned, så Susanne kunne komme ind og 
ud uden problemer. Jeg trykkede på knapperne, så sædet kunne køre ned og ud, 
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og op og ind. Susanne fik førtidspension, selv om det “var blevet svært at få”, 
som folk sagde.  

Jeg stod op om natten, når Anna græd. Jeg varmede flaskerne med erstatning og 
gav hende mad. Jeg stod op, og gjorde hende klar om morgenen og afleverede 
hende i børnehaven. Jeg står stadig op om morgenen og gør klar. Sclerose gør 
træt. Som sclerosepatient har man større behov for at sove og hvile. Og det skal 
der være plads til. Jeg kunne altid sove senere, tænkte jeg.  

Det gik så godt, at vi besluttede at få flere børn. Vi ville begge have flere børn. 
Børnene kunne også være der for hinanden. Julia kom og vi flyttede i ny lejlighed. 
Vores egen.  

 

Milla kom og det var 
hverdag.  

Vi ”jokede” med, at 
børnene havde vænnet 
sig til at kalde på mig, 
når de vågnede om 
natten, fordi mor sov 
tungt og intet hørte. 
Susanne havde det 
hårdere end mig, 
tænkte jeg.  
Tænker jeg!  

Jeg er på vagt, det er min opgave. Jeg lytter. Jeg vågner først og falder sidst i 
søvn. Jeg lytter, når hun går nogen steder. Jeg støtter hende, når vi går. Af og til 
råber børnene på mig, at “mor er faldet.”. Jeg underspiller det altid. Overfor bør-
nene. Mor har dårlige ben, siger jeg. Jeg gemmer det væk. 

Starten på trigeminus jagene  

Det var et par dage før jul, at det for alvor begyndte. Jeg husker ikke alting, men 
jeg husker brudstykker helt klart.   

Det første jeg husker er, at vi skal ud og fælde juletræ med børnene og skal ud af 
opgangsdøren. Jeg tror det er 22. december Et koldt vindpust rammer hende i 
ansigtet, og jeg kan se, hvor ondt det gør. Det gør så ondt, at hun næsten ikke 
kan holde udbruddet tilbage. Hun prøver febrilsk at skærme sig mod vinden med 
hendes hætte, men det er tydeligt for os begge to, at det ikke kommer til at gå. 
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Hun bliver hjemme, og det gør ondt på mig - ikke så ondt som det gør på hende, 
ved jeg. Jeg holder den gode mine. Børnene skal ikke vide noget, tænker jeg, ikke 
andet end at Mor har ondt. Der er voksenting, og der er barneting. De er vokset 
op med, at mor har de gode og de dårlige dage, men en del af mig ved godt, at de 
godt kan se forskel. Man kan bilde sig selv så meget ind. Vi får vores juletræ. Jeg 
gemmer det meste af mig og mit væk.   

Det andet jeg husker, er hvor hun ligger på gulvet i vores gang og hun græder af 
smerte. Foran hende ligger en vindrue, som hun har spyttet ud. Den har givet 
hende et jag, da hun tyggede i den.   

Julen 2011 

Jeg ringer til min svigerinde tidligt om morgenen, og beder hende om hun vil pas-
se børnene. Jeg ringer til mine forældre og spørger, om de vil hjælpe med lidt 
mere af forberedelserne. Det er den 24. december.  

Jeg sidder ved siden af hende på hospitalet. Hun ligger i sengen. Det er som et 
mareridt. Det ene jag afløser det andet, og jeg kan ikke gøre noget. Jeg beder 
lægerne, om de ikke kan gøre noget, et eller andet, hvad som helst, men medici-
nen skal have tid til at virke, siger de.  

Hver gang de kommer - jagene - skriger hun i smerte og trækker så vejret hurtigt 
ind. Det giver en hvislen, når hun trækker vejret ind gennem sammenbidte tæn-
der. Hun kniber øjnene hårdt sammen, og når hun har trukket vejret skarpt ind, 
holder hun det. Til det går væk. Hun græder meget. Som jeg husker det næsten 
hele tiden. Nogen gange kommer der kun et enkelt jag. Andre gange kommer der 
flere i hurtig rækkefølge. Jeg holder hendes hånd og hun klemmer hårdt til. Hun 
er stærkere end mig tænker jeg. Alt det hun skal igennem. Jeg gemmer mig og 
mit væk.   

Hun fortæller mig bagefter, at efter jeg var gået, var der to sygeplejersker der 
måtte holde hende, fordi hun havde så ondt. Den ene sygeplejerske var en ung 
pige, der var helt i chok over, hvor ondt Susanne havde det. Måske hun også var 
ramt af ikke at kunne stille noget op? Jeg tænker, at jeg skulle have været der.  

Jeg sidder derhjemme, og mine forældre og min yngste bror er der. Juleaften. 
Maden er ordnet. Pakkerne er pakket ud. Vi skriver til Susanne, at det går godt 
med børnene. Hun fortæller bagefter, at hun kun kunne drikke lidt suppe igen-
nem et sugerør. En sygeplejerske spørger hende uvidende, om hun vil have flæ-
skesteg, nu det er jul. Om natten ligger der en psykisk syg patient og råber efter 
personalet på afdelingen.  
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Susanne fortalte mig efterfølgende, at hun tænkte tanken, at gøre en ende på 
det, på den ene eller anden måde. Smerterne var så voldsomme og så altover-
skyggende, at den tanke var dukket op. Hun ville aldrig gøre det, sagde hun, men 
smerterne havde presset tanken frem. Et kort øjeblik havde den været der. Så 
plaget havde hun været, at den tanke om at gøre en ende på det havde vist sig. 
Omfanget af smerterne giver sig bedst til kende i det, at den tanke havde været 
der. At forstå, at det havde været så voldsomt, at den tanke kunne komme op fra 
der, hvor den slags gemmer sig. Det glemmer jeg aldrig. Jeg gemmer det dybt 
inde.  

I tiden efter julen går det bedre. Hun kommer hjem mellem jul og nytår. Der er 
ikke nogen jag. Medicinen virker tilsyneladende, men det sidder der hele tiden. 
Hver gang hun trækker vejret lidt hurtigere end normalt. Hvis hun pludselig træk-
ker vejret ind, stivner jeg i hele kroppen. Jeg er også bange for, at det skal komme 
igen. Men jeg gemmer det væk. Jeg skåner hende.  

Det er 5 år siden.  

Den oversete patient 

Nu bagefter kan jeg godt se, hvor anspændt jeg havde været. I de 5 år, fra den jul. 
Det har hele tiden siddet der i kroppen, og jeg har hele tiden været parat, an-
spændt. Den jul sidder der, som det absolut værste, jeg nogensinde har oplevet. 
Det er svært at sætte ord på den magtesløshed, jeg følte. Hende jeg elsker, hen-
de jeg deler alting med, hende som er en næsten lige så stor del af mig, som jeg 
selv er, hende der er mor til vores tre børn, så plaget af smerter at hun i et kort, 
plaget øjeblik har tænkt den yderste tanke; at gøre en ende på det. Så smerte-
fuldt og så ulideligt. Og jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan kun være der. Jeg kan 
kun være en støtte bagefter. Jeg kan ikke stå vagt på borgmuren, og forhindre 
smerterne i at trænge ind. Jeg kan ikke arbejde 80 timer om ugen for så at kom-
me med en løsning, og jeg kan slå nok så hårdt i puden, men det vil aldrig være i 
andet end fortvivlet afmagt.  

Det split der var imellem at være der for hende og at være der for børnene. Det, 
konstant at prøve at være der for alle, og så føle ikke at have været der for nogen 
når dagen var omme. Jeg vil gerne løse problemer. Jeg vil gerne gøre en indsats 
for at få hjulpet tingene på plads. Jeg vil gerne kunne lægge to og to sammen og 
få en løsning. Jeg vil have et facit.  “Det er nok at du bare er der”, kan jeg huske 
Susanne ofte har sagt; men det er ikke nok. Ikke for mig. Det føles ikke som nok.   

Det var hele tiden til stede, tanken om at smerterne pludselig kunne komme.  
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At de uden varsel kunne sætte ind. Vi aflyste mange ting. Invitation til fester. 
Fødselsdage. Spiseaftaler. Vi kunne ikke rigtig overskue det. Jeg var på den ene 
side ked af de ting, vi måtte sige fra til, men samtidig var det også en lettelse. Når 
vi var ude, var der børnene, der skulle holdes øje med, og der var Susanne jeg 
skulle holde øje med. Jeg kunne ikke lade være med at være på vagt hele tiden. 
Jeg holdt øje med hende og hvis hun lavede en hurtig bevægelse eller trak vejret 
hurtigt ind (det har altid været det værste, den lyd, den hvislen, hun lavede, når 
smerterne kom), så stivnede hele min krop. Jeg pressede ofte på for at komme 
før hjem, også når det gik godt. Jeg oplevede det som et stort pres at være til 
noget, at være sammen med andre mennesker. Af en eller anden grund vil man 
helst holde den slags inde på livet. Man er lidt bange for at dele det med andre. 
Man vil hellere gemme væk.  

Og midt i det hele blev jeg overset af alle - mig selv inklusive. Jeg var der altid, der 
på sidelinjen, som den evige støtte. Jeg klarede mig, sagde jeg til mig selv. Folk 
spurgte, hvordan det gik med Susanne. Der var ikke nogen der spurgte til mig. 
Eller det var der? Men jeg affægtede dem altid med, at det gik godt. Hvordan 
skulle de også vide, hvordan det var? Igen vidste hvordan det var, andre end mig 
selv. Det største problem var, at jeg ikke selv var klar, over hvordan jeg havde 
det. Jeg oplevede det ikke som et problem fra dag til dag. Jeg kunne godt bære 
det - og det var jo Susanne, der havde det værst. Det var hende, det gik ud over.  

Trigeminussmerterne forværres 

Et halvt år før operationen kom smerterne kraftigt igen. I flere år havde Susanne 
taget Apydan, og det virkede for hende. På et tidspunkt stoppede tilskudsordnin-
gen til dette, og hun skulle have noget andet. Det var det samme præparat, sagde 
lægerne, bare med et nyt navn, Trileptal, men noget var anderledes, for smerter-
ne begyndte at komme igen. Små jag. Små stik, men hver af dem satte os tilbage 
igen. Man forsøger hele tiden at kæmpe sig videre. Man forsøger at lægge bag 
sig, at komme videre. Men hver gang hun fik et af de jag, så røg vi tilbage til start. 
Jeg prøvede ikke at tænke på det. En del af mig vidste jo godt, at det ikke gik no-
gen steder, men man håber hele tiden. Man håber, det går væk. Man håber, det 
forbliver i ro. Man kan ikke gøre så meget andet - End at håbe - Og gemme væk.  

Selvfølgelig kunne jeg gøre andet, men første skridt i den slags ting er som oftest 
at konstatere, der er et problem. Jeg følte ikke, jeg havde et problem. Jeg kunne 
bære det, troede jeg.  

Men jeg kunne ikke bære det.  
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Den oversete patient 2 

Når jeg kom hjem fra arbejde og satte nøglen i døren, var jeg altid nervøs. Ikke at 
jeg som sådan mærkede det den gang, men jeg kan mærke det nu. Jeg var nervøs 
for, hvad der var sket. Om det havde været en god eller en dårlig dag. Og jeg var 
aldrig i tvivl, når jeg så hende. Hun kunne ikke skjule det. Ikke for mig. Jeg kunne 
med det samme se, om der havde været smerter. Hun havde et forpint udtryk, og 
jeg vidste, at vi var tilbage til start igen. Start er ikke det rette ord - det får det til 
at lyde som en begyndelse på noget. I virkeligheden var vi nede igen. Nede og 
skulle prøve at komme op igen. Den jul lige under fødderne på os.  

Mange forskellige kombinationer af præparater var i spil. Intet af det virkede helt. 
Der var små jag. Store jag. Noget virkede lidt, og noget slet ikke. Da der endelig 
kom en kombination, der kunne tage det, var bagsiden at hun var noget nær be-
døvet i det meste af dagen. Medicinen gjorde hende endnu mere udmattet og 
sløv. “Det er ikke noget liv” sagde hun, og jeg var tilbøjelig til at give hende ret.  

“Hvordan går det?” er det klassiske spørgsmål. “Det går fint”, er det klassiske 
svar. Jeg tænker lidt, om folk egentlig gerne vil have det rigtige svar. Afhængig af 
hvem der spurgte, gav jeg ofte det rigtige svar. At det ikke gik så godt, men det 
var altid med udgangspunkt i Susanne. Det slog mig aldrig, at folk måske spurgte 
til mig. Selv om det måske var mig, de spurgte til, så spurgte de aldrig dybere end 
til mig. Og hvis de gjorde, så gav jeg det klassiske svar.  

Tilbuddet om operation 

Alt imens gik tingene sin gang. Lægerne analyserede, scannede, testede. Der var 
en konflikt, sagde de. En blodåre der trykkede på et nervecenter, og selv om man 
normalt ikke indstillede sclerosepatienter til en operation, så ville de gerne prøve 
med Susanne.   

Mødet var på Riget - i midlertidige lokaler. Susanne har en god veninde, der er 
sygeplejerske. Faktisk er hun så meget mere end det - en god veninde. Hun er en 
klippe. Hendes vurdering betyder meget for os - for mig. Hun var med inde til 
mødet med kirurgen og talte med os efter mødet. “Han skal sige alle de ting. Det 
får alle at vide. Det er de risici der er, når man får foretaget et indgreb.” Hun var 
lettet og beroliget.  

Jeg var i chok!  

Når man ser tilbage på tingene, så prøver man at hitte rede i dem. Jeg har forsøgt 
at prøve at få det hele til at passe ind i belejlige små bokse. At få det hele til at 
give mening. At finde en årsag. Jeg tror ikke så meget, chokket var en direkte 
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konsekvens af, hvad lægen havde fortalt os, så meget som at det var den navn-
kundige dråbe, der fik bægeret til at flyde over, eller det, der fik væggene til mit 
gemmested til at styrte sammen.  

Lægen fortalte at han med et - for ham - simpelt indgreb, kunne lægge en bloke-
ring ind mellem en blodåre og et nervecenter og dermed med al sandsynlighed, 
kunne stoppe smerterne fuldstændig – kunne kurere Susanne. Men det kunne jeg 
ikke fokusere på.  
Han fortalte også, at der var risici forbundet med det. At der kunne ske det ene, 
det andet, det tredje, det fjerde, det femte. Listen synes lang, og jeg fangede ikke 
det hele.  

Operationen og den oversete patient 3 

Vi var heldige. Der gik kun 11 dage fra mødet til operationen. Jeg kan dårlig huske 
noget af den tid. Andet end at alt hvad jeg havde gemt på, alt hvad jeg ubevidst 
havde skubbet til side, alt hvad jeg havde holdt nede, begyndte at komme op.  

Det der slog mig allermest var, at følelsen af ikke at kunne gøre noget - den blev 
pludselig ganget op med 10. Med 100. Der var en følelse af, at “nu gjaldt det - det 
er nu det sker”. Jeg kunne ikke gemme noget mere. Der var ikke mere plads.  

Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg drak mig ro til. Det var det eneste, jeg kendte til, 
der kunne hjælpe - det eneste, der kunne lægge en ro på. Jeg var rædselsslagen. 
Jeg var så bange for, at der skulle ske noget. At bare én af de risici, kirurgen hav-
de nævnt, ville gøre sig gældende. At der ville ske noget. Susanne sagde, at hun 
gerne ville bytte sine bivirkninger, hvis hun kunne slippe for smerterne. Som hun 
havde tænkt at gøre en ende på det dengang, oplevede jeg mig selv tænke, hvor-
dan alting vil se ud, hvis hun var borte. Tanker fra dybt nede som kommer op i de 
svære øjeblikke.  

De 11 dage er ingenting. Vi havde levet med smerterne i 5 år i den ene eller an-
den form. 11 dage er ingenting, men alligevel var det de længste 11 dage, jeg har 
oplevet i mit liv. Dagene gik, og jeg følte mig som en ren statist. Jeg sagde ting, 
jeg gjorde ting, men det var næsten pr. refleks. Min krop sagde og gjorde, men 
jeg var der ikke rigtig.  

Min søster tog med på Riget på selve dagen. Vi mødtes, og hun skulle egentlig 
bare være der. Det er en stor hjælp, når nogen bare er der.  

Jeg gik med ind på operationsstuen, og alle var professionelle og venlige. Ingen af 
dem gav indtryk af, at det der skulle ske, ville være noget livsændrende. Det er 
ren rutine sagde de. Vi har prøvet det før. Da Susanne sov, gik jeg ud og ventede.  
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Alt var ren rutine. Operationen gik som den skulle. Ingen fejltrin. Ingen uventede 
bivirkninger. Susanne er stærk. Hun kom hjem fredag middag, som operationen 
var blevet udført onsdag. Smerterne er væk. Hun er kureret. Sagde lægerne.  

Tiden efter operationen  

Og jeg havde ikke skænket tiden efter operationen en tanke. En del af mig havde 
nok forventet noget nær lykke. En glæde over at tingene var overstået.   

Men lykken indfandt sig ikke rigtig. Frygten var der stadig. Kirurgen havde stålsat 
fortalt, at hvis smerterne ikke var til stede lige efter operationen, så kom de ikke. 
Så ville hun være kureret. Man kan argumentere med sit hoved, men ikke med 
sin mave. Og frygten sad stadig i maven. Han kunne jo også tage fejl.  

Fra hver dag efter operationen, fik Susanne det bedre, og jeg fik det værre. Jeg 
sænkede paraderne, og alt det gemte kom frem. Min krop reagerede på det hele. 
Jeg fik hjertebanken og blev svimmel flere gange om dagen. Følte mig fysisk syg.  

Jeg har haft svært ved at fordøje det hele. Det traume, som operationen og tiden 
op til har været for mig, har samtidig også gjort mig i stand til at se lidt mere nu-
anceret på tingene - at se mere på min egen rolle i det hele. 

Susanne er ikke det eneste offer for trigeminus og sclerosen. Jeg har aldrig givet 
mig selv lov til at erkende det før - det krævede, at min krop sagde stop - men jeg 
er lige så meget et offer som Susanne er det. Jeg er også ramt af sygdommen. Jeg 
er også ramt af følgerne af sygdommen. Jeg er også påvirket af de smerter der 
kommer. Jeg er også selv ramt af smerter. Mine smerter er bare ikke i ansigtet 
eller i kroppen. Det er ikke nemmere at være pårørende, end det er at være syg. 
Det er ikke nemt at stå ved siden af, og se tingene udfolde sig. Den syge kan 
mærke på sin krop, kan arbejde med sin krop, kan reagere på sin krop. Den pårø-
rende kan se, men kan ikke mærke, og uvisheden er en tung byrde at bære. En 
følelse af ikke at kunne udrette noget, ikke at kunne hjælpe.  

Man er nødt til at erkende, at man også er ramt af sygdommen. Man er nødt til at 
erkende, at der er grænser for hvad man kan bære. Man er nødt til at forstå, at 
man også er underlagt følgerne af sygdommen. Hvad man kan tage på sig. Hvad 
man kan gemme væk.  

Jeg ved ikke om jeg selv helt har erkendt eller forstået 
det endnu. 
 
 Martin 
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Ansigtssmerter kan have mange former 

Fra Stine Maarbjerg, læge og ph.d., Neurologisk Klinik, Rigshospitalet – Glostrup, 
har vi modtaget følgende skematiske diagram, der illustrerer klassifikationen af 
forskellige former for Ansigtssmerter: 

 

 
Foruden ovennævnte opdeling skal noteres, at trigeminusneuralgi yderligere har 
2 former: TN og TN2: Her er TN den karakteristiske trigeminus med smertejag, 
mens smertejagene ved TN-2 normalt er lidt mindre udtalte, hvorimod lidelsen 
yderligere er karakteriseret ved baggrundssmerter. 

Nedenfor en beskrivelse af persisterende idiopatiske ansigtssmerter, også kaldet 
”atypiske ansigtssmerter” 
 

Persisterende idiopatiske ansigtssmerter 

Af læge og ph.d. Stine Maarbjerg, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet – Glostrup 

Persisterende idiopatiske ansigtssmerter, tidligere kaldet atypiske ansigtssmerter, 
kendetegnes ved en vedvarende borende eller murrende smerte i ansigtet. Hyp-
pigheden af persisterende idiopatiske ansigtssmerter er ikke så godt undersøgt, 
men sygdommen er formentlig lige så sjælden som trigeminusneuralgi. Denne 
artikel beskriver udredning og behandling af persisterende idiopatiske ansigts-
smerter, og giver også en beskrivelse af, hvordan ansigtssmerte-sygdomme opde-
les. 

Ansigtssmerter 

Trigeminusneuralgi 

Klassisk 
trigeminusneuralgi 

Symptomatisk 
trigeminusneuralgi 
(f.eks. sklerose eller 

knude i hjernen) 

Persisterende idiopatiske 
ansigtssmerter (atypiske 

ansigtssmerter) 

Smertefuld posttraumatisk 
trigeminal neuropati (efter 

nerveskade, f.eks. 
tandudtrækning) 
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At stille diagnosen 

De diagnostiske kriterier for persisterende idiopatiske ansigtssmerter beskriver, 
at sygdommen giver daglige ansigtssmerter, der varer mere end to timer. Smer-
ten kan være dårligt lokaliseret, det vil sige, at det kan være vanskeligt nøjagtigt 
at angive, hvor smerten sidder. Smertekvaliteten er knugende, borende eller 
murrende og den fysiske undersøgelse er normal. For at stille diagnosen persiste-
rende idiopatiske ansigtssmerter skal det være udelukket, at ansigtssmerten kan 
være forårsaget af en tandsygdom.  

Diagnosen persisterende idiopatiske ansigtssmerter er en udelukkelsesdiagnose. 
Det vil sige, at lægen skal udelukke, at det ikke drejer sig om f.eks. trigeminus-
neuralgi eller smerter efter et traume mod ansigtet, f.eks. en tandudtrækning. 
Andre mulige sygdomme udelukkes primært ved en grundig samtale med patien-
ten omkring smertens varighed, lokalisation og eventuelle andre symptomer. 
Diagrammer ovenfor viser opdelingen af de omtalte ansigtssmertesygdomme. 
Som en del af udredningen bør der laves en MR-skanning, for at udelukke f.eks. 
en knude i hjernen eller dissemineret sclerose. Det er ikke afgørende, om det er 
en 1,5 eller 3,0 Tesla MR skanner. 

Behandling af persisterende idiopatiske ansigtssmerter 

Der er meget sparsom videnskabelig evidens for en bestemt medicinsk behand-
ling ved persisterende idiopatiske ansigtssmerter. Behandlingen følger princip-
perne for behandling af andre neuropatiske smerter, det vil sige nervesmerter. 
Antiepileptisk og antidepressiv medicin blev oprindeligt udviklet til at behandle 
epilepsi og depression, men i dag er der overbevisende evidens for, at stofferne 
virker på neuropatiske smerter. Valg af behandling kan variere imellem klinikker, 
men på Dansk Hovedpinecenter afprøves typisk først præparaterne amitriptylin 
eller gabapentin. Lyrica kan også overvejes. I sjældne tilfælde afprøves også Car-
bamazepin og Oxcarbazepin.  

Operationer, som dem der udføres for trigeminusneuralgi, er generelt ikke et 
tilbud til persisterende idiopatiske ansigtssmerter. Det skyldes, at der er findes 
videnskabeligt belæg for, at persisterende idiopatiske ansigtssmerter ikke er for-
årsaget af en neurovaskulær kontakt. Fra den kliniske hverdag er der heller ikke 
erfaring for, at operation virker ved persisterende idiopatiske ansigtssmerter. 

Gråzonen  

Hos enkelte patienter med ansigtssmerter kan det være meget svært at være 
sikker på den rigtige diagnose. Det kan være patienter med primært vedvarende 
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murrende smerte, men også af og til jagende smerter udløst af de klassiske trig-
gerfaktorer kendt til trigeminusneuralgi.  

Nedenstående tabel sammenligner kliniske karakteristika og neuroanatomiske 
MR-fund ved henholdsvis persisterende idiopatiske ansigtssmerter og klassisk 
trigeminusneuralgi. Af tabellen fremgår, at der er væsentlige forskelle på de to 
sygdomme. 
 

Forskelle og ligheder mellem patienter med 
persisterende idiopatiske ansigtssmerter og 
med klassisk trigeminusneuralgi 

Persisterende 
idiopatiske 

ansigtssmerter 

Klassisk  
trigeminus-

neuralgi 

Antal patienter 53 158 

Gennemsnitlig alder ved debut, år 44 53 

Andel af kvinder 75% 60% 

Andel af patienter med jagende kortvarige 
smerter 

40% 100% 

Andel af patienter med vedvarende murrende 
eller borende smerter 

 
100% 

 
49% 

Andel af patienter med jagende kortvarige 
smerter udløst ved sensoriske stimuli, f.eks. 
berøring, tygning eller kold vind 

 
 

6% 

 
 

91% 

Andel af højresidige smerter 38% 56% 

Andel af dobbeltsidige smerter 13% 3% 

Andel af patienter med nuværende eller tidlige-
re depression 

 
30% 

 
15% 

Andel af patienter med effekt af carbamazepin 
eller oxcarbazepin 

 
41% 

 
89% 

Andel af neurovaskulære kontakter på hen-
holdsvis den smertefulde og den smertefrie side 

 
78% / 72% 

 
89% / 78% 

Andel af neurovaskulære kontakter med displa-
cering eller afsmalning af trigeminusnerven på 
henholdsvis den smertefulde og den smertefrie 
side 

 
 

3% / 13% 

 
 

53% / 13% 
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Der er også en gråzone med patienter, som har fået lavet en minimalt invasiv 
tandbehandling før smerten startede, for eksempel fået repareret et mindre hul i 
en tand. Her er det et spørgsmål, om det er et sammenfald af to uafhængige be-
givenheder, om tandbehandlingen have udløst persisterende idiopatiske ansigts-
smerter, eller om der faktisk er sket en skade eller irritation på en nerve under 
behandlingen, så det drejer sig om posttraumatiske ansigtssmerter? 

Konklusion 

Persisterende idiopatiske ansigtssmerter er en tilstand med vedvarende borende 
eller murrende smerter i ansigtet. Det er en udelukkelsesdiagnose, hvor man ved 
interview og skanning sikrer, at det ikke drejer sig om andre sygdomme. Persiste-
rende idiopatiske ansigtssmerter behandles med forebyggende antiepileptisk og 
antidepressiv medicin. Der er ikke nogen operative tilbud, da der er videnskabe-
ligt belæg for, at der ikke er nogen sammenhæng mellem neurovaskulær kontakt 
og persisterende idiopatiske ansigtssmerter. 

Stine Maarbjerg 

 

Møde i European Headache Alliance 25 - 26. Feb. 

European Headache Alliance (EHA), som Trigeminus Foreningen er medlem af, 
holdt sin årlige generalforsamling i Sevilla, Spanien, den 25. – 26 februar. 

Vi er den eneste selvstændige forening for trigeminus patienter, der er medlem 
af EHA. I mange af de andre lande er trigeminus dækket af landets ”migrænefor-
ening”, og udgør typisk en væsentlig undergruppe i foreningen, fordi TN-
patienter (ligesom klyngehovedpinepatienter) har større behov for støtte end 
den almindelige migræne patient. 

Nogle af landene havde flere deltagende foreninger, og i alt var der 17 deltagere. 

Orienterende foredrag 

Eftermiddagen den første dag havde en række forskellige indlæg, hvoraf det vig-
tigste var et indlæg fra en forsker fra Universitetet i Seville / Hospitalet Viamed 
Sor Angela de la Cruz, som omhandlede migræne og følgesygdomme/pa-
rallelsygdomme til migræne og deres behandling. Foredraget var imidlertid lagt 
på et (for højt) fagligt niveau - bl.a. med sammenhængen mellem ”Nervesyste-
met, Immunsystemet og det Endokrine system (Indre sekretion)” - så de færreste 
forstod ret meget. Det var derfor beroligende, da det i foredragets anden del det 
kom frem, at de behandlinger, de især arbejdede med, var at identificere patien-
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ternes mulige overfølsomhed overfor forskellige mad- og drikkevarer, og herefter 
at indrette behandlingen derefter. 

 

Deltagerne omkring mødebordet ved EHA-mødet i Sevilla. 

Endvidere blev der holdt foredrag af et par repræsentanter fra medicinalindustri-
en, som gerne ville ”male deres hoser grønne” fordi det forventes, at der snart 
(ca. 1 år) vil blive lanceret en ny type produkt til behandling af migræne. 

Endelig præsenterede firmaet Curelator deres nye App, hvor migrænepatienter 
dagligt kan rapportere en række informationer om deres madvaner, aktiviteter 
og hovedpine. App’en skulle på bagrund heraf være et stærkt værktøj til at identi-
ficere de faktorer, der kan udløse migræne hos den enkelte. App’en har allerede 
vist lovende resultater, men er fortsat under udvikling. I anledning af mødet til-
bød Curelator, at 2 personer fra hvert deltagerland kunne få lov til at bruge App’ 
en gratis, forudsat, at de ville forpligte sig til at bruge den i mindst 3 måneder.  

Den daglige rapportering skulle med lidt øvelse kunne klares på i alt ca. 5 minut-
ter. App’en er ind til videre kun frigivet til at køre på Iphone, men er du interesse-
ret, så henvend dig til undertegnede. 

Forsøg på indflydelse gennem EU-parlamentet 

EHA’s virke er i høj grad at deltage i forskellige internationale patientorganisatio-
ner, og forsøge at tydeligøre hovedpiner som en væsentlig lidelse, hvor man imid-
lertid ofte kan hjælpe patienten. 

Anden dags formiddag omfattede således bl.a. en præsentation omkring Horton 
Hovedpine, idet EHA afholder et møde i EU-parlamentet den 21. marts om dette 
emne. De forskellige deltagere blev således opfordret til at skrive til deres lands 
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EU-parlamentsmedlemmer, og invitere dem til at deltage (selv om der dog kun 
forventes begrænset deltagelse). 

Ligeledes var der en præsentation af EFNA, en tværfaglig patientorganisation for 
neurologiske lidelser, og deres arbejde med at påvirke EU-organisationen, herun-
der også nogle af de arbejdsgrupper, som EU parlamentet nedsætter.  

Beretning fra de deltagende foreninger 

De deltagende foreninger havde før mødet haft mulighed for at indsende deres 
beretninger, og enkelte præsenterede særlige temaer. 

”Lad Hatten Vandre” temaet, som vi i Danmark (gennem Hovedpinesagen) lavede 
arrangementet i Jelling under, har i de øvrige lande især været brugt til at støtte 
den af EHA lancerede Facebook og Twitter kampagne, hvor hovedpineramte 
kunne skrive om deres lidelse. Se: https://www.facebook.com/EHAUndertheHat/ 
og https://twitter.com/EHAUnderTheHat.  

Den italienske patientforening har lavet en undersøgelse af de indlæg, der blev 
”slået op”, og konkluderer, at de fleste indlæg beskrev den dramatiske indflydel-
se, som hovedpinen havde haft på deltagernes arbejdsliv og deres private liv. 

Typisk beskrevne følelser var vrede, manglende glæde og resignation, ligesom 
historierne rapporterede om manglende empati fra kolleger og omgangskreds. 

Konklusion: De opslåede historier opfyldte kampanens mål, og repræsenterede 
et stærkt vidnesbyrd omkring indvirkningen af hovedpinelidelser. Derimod var 
manglen på håb i historierne misvisende, idet de efterlod det indtryk, at hoved-
pinelidelser var invaliderende og ikke kunne behandles. 

Selve EHA Generalforsamlingen 

Programmet blev afsluttet med den årlige Generalforsamling i EHA. I forhold til 
sidste år er at notere, at EHA har formået at opnå en del støtte fra forskellige 
medicinalfirmaer, og at den dårlige økonomi ved indgangen til 2016 er blevet 
saneret, og at også 2017 forventes at bidrage med et overskud. 

Torben Gunge 
 

Møde med Dansk Hovedpinecenter, Glostrup, 28.02.2017 

Lonni U. Jensen (formanden) og undertegnede havde i slutningen af februar et 
møde med Lars Bendtsen og Tone Heinskou fra Dansk Hovedpinecenter (DHC) i 

https://www.facebook.com/EHAUndertheHat/
https://twitter.com/EHAUnderTheHat
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Glostrup, hvor vi blev opdateret omkring en række forhold af betydning for tri-
geminus patienter. Et par punkter refereres nedenfor: 

Behandlingssteder for Trigeminus patienter 

DHC finder, at flere af de patienter, de får henvist, ikke har diagnosen trigeminus 
neuralgi, selv om det fremgår af henvisningen. DHC håber derfor at henvisninger i 
fremtiden kan blive mere præcise, så de bedre kan prioritere patienter med TN. 

Fra Sundhedsstyrelsen er der udarbejdet nye retningslinjer, der specificerer, at 
patienterne indledningsvis skal udredes i deres egen region. Endvidere skal pati-
enter fra region Hovedstaden alt efter bopæl udredes på den neurologiske afde-
ling på det relevante hospital: Hillerød, Herlev, Bispebjerg eller DHC.  

Vi fik udleveret DHC’s-udgave af disse retningslinjer, som specificer, at man kan 
blive henvist til DHC for behandling på ”Regionsniveau” hvis: 

a) Man bor i Region Hovedstaden og har en lidelse, som bør behandles på 
Regionsniveau 

b) Man bor uden for Region Hovedstaden og har en lidelse, som bør be-
handles på Regionsniveau, og får en henvisning til DHC og selv er villig til 
at betale transportomkostningerne. 

c) Man bor i Region Sjælland, er visiteret på Roskilde Sygehus, og videre-
henvist til DHC. I dette tilfælde kan man få dækket transportudgiften.  

Man kan blive henvist til DHC (inkl. af egen læge) med ”en højt specialiseret pro-
blemstilling” og få dækket transportudgifterne hvis: 

d) Man er behandlet minimum 6 måneder i egen region, eller  

e) Der er en specifik henvisning fra den ledende overlæge på det aktuelle 
behandlingssted, godkendt af den pågældende region.  

Punkt b) ovenfor er opløftende for trigeminuspatienter. 
Derimod kan punkt d) og de ventetider, der kan følge heraf, vise sig uacceptable 
for trigeminus patienter, hvis den ”ledende overlæge” eller ”den pågældende 
region” er tilbageholdende med at viderehenvise trigeminus patienter til et af de 
højt specialiserede behandlingssteder (Glostrup eller Århus).  

En forsinket viderehenvisning kan også føre til en uacceptabel ventetid, før man 
får mulighed for at blive udredt med henblik på eventuel operation. 

Sidste Nyt: Det forlyder her medio marts, at kravet om, at patienten skal følges et 
halvt år egen region, lempes, og at ”de højt specialiserede funktioner” (DHC og 
Aarhus) styrkes. Vi vender tilbage herom, så snart specifik information foreligger. 
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Kommende fase 3 forsøg med ny medicin for TN-patienter 

DHC oplyste, at de ”fase 2 – forsøg”, der var blevet udført med en mulig ny medi-
cin til trigeminus patienter var gået godt, og at der var forventning om, at fase 3 
forsøg ville blive startet op til sommer. 

Det forventes at de patienter, der deltager i forsøgene, vil skulle trappe ned i de-
res aktuelle medicin i 2 uger, hvoraf de i den sidste vil trappe op i den ny medicin. 

Efter en periode vil der for en del af patienterne blive skiftet til placebo, men pa-
tienter, der i denne fase ikke føler sig hjulpet, vil umiddelbart kunne overgå til 
deres tidligere medicin.  Således skulle de patienter, der deltager i forsøget, kun 
have risiko for en kort periode med reduceret medicinering. 

DHC vil vende tilbage med mere specifikke oplysninger, når der er ønske om 
hjælp til at skaffe patienter til at deltage i forsøgene. 

Vil der blive gjort forsøg med cannabisolie til TN patienter fra 2018? 

DHC her ingen forventning om, at cannabisolie virker specielt godt for trigeminus 
smerter, i bedste fald måske som andre rusmidler. Under alle omstændigheder vil 
de meget begrænsede midler (efter det oplyste 26 mio. DKK), der står til rådighed 
for forsøg med cannabis, ikke give mulighed for, at trigeminus bliver inkluderet i 
forsøget. 

Feedback fra de patienter, der måtte vælge at gøre forsøg med cannabis, kan 
være interessante, men vil være behæftet med stor usikkerhed, bl.a. fordi, der 
ikke er kontrol med resultaterne. 

Torben Gunge 
 

Møde med de øvrige patientforeninger hos DHC 

Den 28. februar havde Rigmor Jensen fra DHC indkaldt til møde med de 4 Patient-
foreninger, Migrænikerforbundet, Migræne og Hovedpineforeningen, Horton 
foreningen og Trigeminus Foreningen. 

Orientering fra patientforeningerne 

Migræneforeningerne kunne bl.a. fortælle, at muligheden for at kunne få imi-
gran-indsprøjtninger for migræne var blevet trukket tilbage, og at man nu kun 
kunne få disse indsprøjtninger, hvis der blev søgt specifikt til den enkelte patient. 
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Der var også utilfredshed med, at hvis en migrænepatient blev nød til at ændre 
sin tid på et af højtspecialiserede behandlingssteder, blev den ny tid, de fik til-
budt, sat som om, de netop var blevet henvist, dvs. de fik måske først en erstat-
ningstid 9 måneder senere!!! 
Rigmor foreslog i forbindelse hermed, at patienten kunne forsøge at få en tid 
gennem afdelingens afbudsliste. 

Migræne og Hovedpineforeningen fandt at antallet af børn og unge med migræ-
ne var voldsomt stigende. Kan årsagen eventuelt være det voldsomme tidsfor-
brug med ”tablets” (og den reducerede motion)?  

Migræne og Hovedpineforeningen uddelte kopi af deres folder til patienter med 
medicinoverforbrugshovedpine. 

Såvel Horton som Migræne og Hovedpineforeningen er vokset, og førstnævnte 
oplyste, at de er blevet mere end 1000 medlemmer. De planlægger således nu at 
ansætte deltidsmedarbejder nr. 2. Trigeminus foreningen er også vokset, men på 
et lavere niveau (fra 200 til 300 medlemmer de sidste år). 

Trigeminus foreningen fortalte om sine aktiviteter, herunder om samarbejdet 
med Tandlægeforeningen og den netop udsendte folder, som forhåbentlig skulle 
gøre tandlæger mere opmærksomme på TN og dermed undgå overflødig tand-
behandling. Med dette tiltag håber vi, at patienter bliver henvist til egen læge 
med mistanke om, at det kunne være trigeminusneuralgi de lider af. 

Endvidere omtalte vi vore Medlemsmøder og Netværksgruppemøder, vores 
spørgeskema, som udsendes til nye medlemmer, og som er baggrund for mulig 
tilbagemelding og råd til disse omkring deres medicinering og behandling. 

Orientering fra DHC 

DHC fortalte om deres kampagne omkring medicinoverforbrugshovedpine iværk-
sat på baggrund af tildelte fondsmidler.  

De har bl.a. en kampagne på Facebook, hvor de har nået ca. 500.000 ”hits”. 

Til efteråret bliver igangsat en kampagne omkring Horton Hovedpine. 

Rigmor Jensen kunne berette, at Glostrup pt er udfordret af at indarbejde et nyt 
IT-system – som successivt skal udbredes til hele landets sygehusvæsen. Dette 
sammen med den belastning, der i øvrigt er på afdelingen, kan meget vel føre til 
en yderligere forværring af ventetiden for patienterne. 
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Ligeledes blev berettet, at den ny masteruddannelse kører fint. Der havde været 
23 ansøgninger, hvoraf 19 blev optaget, og nu kører deres 2-årige forløb før næ-
ste hold skal optages.  

Torben Gunge 

 

Smertekurset ”Forstå og Håndter din smerte”  

Inspireret af det kursus som Smertecenter Syd på Odense Universitetshospital 
tilbyder til personer med kronisk smerte, har vi som omtalt i sidste nr. af Lynet 
fået en aftale med læge Laila Bendix omkring afholdelse af dette kursus specielt 
for trigeminus patienter og deres pårørende.  

Læs evt. artiklen i sidste nr. af Lynet, hvor kurset er nærmere beskrevet. Her kan I 
også læse om et medlem, der har haft glæde af at være på netop dette kursus. 

Sted og tidspunkt for afholdelse af dette kursus er nu blevet faslagt, jf. nedenfor: 

Kursus nr. 1:  I tilknytning til generalforsamlingen den 22. april, se side 28. 

Kursus nr. 2: Randers – d. 7. maj 2017, kl. 11:00 til 14:00  
Fritidscenteret, Vestergade 15, 8900 Randers C:  
Kurset er åbent for alle, men tilmelding påkrævet, se nedenfor. 

Kursus nr. 3: Roskilde – d. 9.maj 2017, kl. 17:30 – 20:30 
Byens Hus, Stendertorvet 1, 4000 Roskilde 
Kurset er åbent for alle, men tilmelding påkrævet, se nedenfor. 

Kurserne er gratis for medlemmer af Trigeminus Foreningen. 
For andre deltagere er prisen kr. 100.-. 

Inkl. i prisen vil være en blød sandwich, øl/vand, kaffe og kage. 

Tilmelding til kursus nr. 1 sammen med tilmeldingen til generalforsamlingen.  

Tilmelding til kursus nr. 2 eller 3 via mail til tn@trigeminus.dk eller via tele-
fon/SMS til 6172 2111 med navn og antal personer senest en uge før kursusdato. 

Indbetaling af gebyr for deltagere, der ikke er medlemmer af Trigeminus Forenin-
gen skal med samme frist ske til konto i Nordea 2640 0751 444 443, eller via Mo-
bilePay på 6172 2111 med navn på deltager samt det aktuelle kursus nr.  

Lonni.U.Jensen  

mailto:tn@trigeminus.dk
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Serviceaftale med Falck – Psykologisk Hotline (7110 2012) 

Som bekendt har Trigeminus Foreningen siden begyndelsen af 2016 har haft en 
abonnementsaftale med Falck, som giver adgang til deres psykologiske 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 om I føler, I har fået en fornuftig hjælp. 

Torben Gunge 

 

Orientering om Generalforsamlingen d. 22. april i Odense 

Lørdag den 22. april holder Trigeminus Foreningen sin årlige Generalforsamling i 
Odd Fellow Palæet, Nonnebakken 1, 5000 Odense.  

Dagsorden udsendes separat, men dagens program kan resumeres som følger: 

11:00 – 11:30  Ankomst af deltagere 

11:30 – 12:30  Frokost 

12:30 – 14:45  Foredrag/Smertekursus ”Forstå og Håndter din smerte” 
(Se separat artikel herom side 27) 

14:45 – 15:00  Pause (inkl. servering af kaffe + kage) 

 15:00 – 16:30 (ca.)  Generalforsamling 

 Tilmelding senest mandag den 10. april.  

 Torben Gunge 
 

  

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
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