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Formanden har ordet! 

Generalforsamlingen 2017 i april måned, blev en rigtig dejlig dag.  
Mere end 50 medlemmer og ægtefæller mødte op. Efter at have spist den sæd-
vanlige frokost, holdt læge og kursusleder, Laila Bendix fra OUH smertecenter, 
foredraget: Forstå og håndter din smerte. Læs mere i bladet. 

Ved den efterfølgende generalforsamling fik vi fortaget nogle ændringer i for-
eningens vedtægter, der gjorde, at endnu et medlem blev valgt ind i bestyrelsen. 
Vi fik også valgt to suppleanter, som begge er interesserede i at hjælpe med nog-
le af de opgaver, som vi andre en gang imellem har for mange af. Bestyrelsen 
hilser disse tre nye velkomne i samarbejdet. 

I foråret sendte jeg en nyhedsmail ud omkring den nye medicin for TN. Desværre 
fik vi kort tid efter besked om, at tredje og sidste etape i denne afprøvning af 
medicinen, var udskudt til foråret 2018. Frustrerende for alle, der i øjeblikket 
lider af mange bivirkninger af den gængse medicin, som vi stadig må ty til for at 
kunne leve med smerten. Overlæge og forsker Lars Bendtsen fra Dansk Hoved-
pinecenter har lovet at informere os, så snart forsøget igen bliver startet op. 

Kampagnen overfor tandlæger, der skal resultere i mere viden omkring TN, må 
siges at have været en succes. Mere lydhørt publikum skal man lede længe efter. 
Foreningen har fået rigtig mange nye medlemmer i første halvdel af dette år. Det 
skyldes bl.a. at tandlæger er opmærksomme og uddeler vores brochure ”Ansigts-
smerter”. Også den lukkede facebookgruppe, som foreningen ikke selv er ansvar-
lig for, har gjort TN ramte interesseret i at være medlem af foreningen.  

Vi fortsætter tandlægekampagnen lidt endnu, hvis vi kan få midler hjem fra Tips 
og Lotto. De er dog forsinket, i år, men vi håber snart at modtage besked fra dem. 

Husk at sætte x i kalenderen på de datoer, vi har medlemsmøder. Læs om disse 
på side 19. Jeg håber at mange vil møde op, både for at høre mere om trigemi-
nusneuralgi og for at I kan lære os at kende og vi jer. Jeg taler med mange af jer i 
telefonen, så det er rart at kunne sætte ansigt på.  

Vi har jo nu i mere end et år arbejdet på at drage pårørende mere med ind i for-
eningen, så vi også kan yde dem en støtte. Så har jeres ægtefæller eller børn lyst 
til at deltage i møder og foredrag, er det en fordel, at de er medlemmer. Prisen er 
jo stadig kun de kr. 200,- om året plus 50 kr for ægtefæller/samlevere. 

Lonni U. Jensen   
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Trigeminus Foreningens Generalforsamling - 22.04.2017 

Trigeminus foreningens generalforsamling blev afholdt den 24. april i Odense.  

Medlemmer kan finde kopi af referatet, af formandens beretning samt af Regn-
skab og Budget på hjemmesiden under: http://www.trigeminus.dk/medlem/ 

I forbindelse med Generalforsamlingen blev vedtægterne justeret, bl.a. med det 
formål, at antallet af bestyrelsesmedlemmer kunne forøges, samt at bestyrelen 
konstituerer sig selv. De nye vedtægter kan også findes på hjemmesiden under 
ovennævnte underpunkt. 

 

Smertekursus/Foredrag – Forstå og håndter din smerte 

I forbindelse med generalforsamlingen - samt ved yderligere arrangementer for 
trigeminusramte i respektive i Randers og Roskilde - har Trigeminus foreningen 
afholdt et foredrag med titlen ”Forstå og håndter din smerte”  

Kurset af læge og foredragsholder Laila Bendix fra Smertecenter Syd, Odense 
Universitetshospital (OUH), blev alle tre steder rigtig godt modtaget, og nedenfor 
skal vi forsøge at illustrere/resumere et par af hovedpunkterne: 

  

Smerten er kroppens advarselssignal, men når man lever med en kronisk smerte-
sygdom som trigeminusneuralgi eller atypiske ansigtssmerter, har smerten ikke 
længere denne funktion. Men hjernen er psykologisk set stadigt i beredskab. 

Smerte kan moduleres  

Smerte kan moduleres, således at der kan skrues op eller ned for styrken af de 
smertesignaler, der sendes til hjernen. 

Man taler om en smertebremse, der har til formål at skrue ned for styrken af de 
afsendte smertesignaler til hjernen. Når mennesket bliver presset eller udsat for 

http://www.trigeminus.dk/medlem/
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kraftig påvirkning, f.eks. en voldsom eller akut skade, slår smertebremsen til. 
Smertebremsen er så effektiv, at den helt kan blokere for signalerne fra vævet, så 
de ikke når hjernen. 

Der findes også en smertespeeder, der kan resulterer i øget aktivitet i smertesy-
stemet, så smerten opleves kraftigere. Smertespeederen kan bl.a. aktiveres af 
stress, øget opmærksomhed, angst, depression, negative forventninger, mm. 

Se også nedenstående smertekurve (hvor man skal forsøge at bevæge sig op af 
den højre gren). 

 

Smertens Psykologi 

Det er vigtigt at erkende, at smerteoplevelsen består både af en sensorisk del og 
en følelsesmæssig fortolkning. Smerten opleves således forskelligt afhængigt af, 
hvordan vi tænker om den. Sportsudøveren tænker anderledes om samme ni-
veau af smerte, der opstår ved hård træning, i forhold til et vrid i knæet. 

Der er en gensidig påvirkning mellem smerten og vores måde at tænke om den 
på; hvordan vi reagerer følelsesmæssigt, og hvilken adfærd vi har i forhold til 
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smerten. Ved at få en øget forståelse for smertens natur og en indsigt i tanke-
mønstre og hjernens farereaktioner, kan man lære at håndtere sine smerter me-
re hensigtsmæssigt. 

Opmærksomhedspunkter til dig der lever med kronisk smerte 

- Forstå smertens funktion 

- Vid - hvad du fejler 

- Drop jagten på behandlinger 

- Din smerte er en kronisk sygdom – tag dig godt af den 

- Bliv opmærksom på dine tanke- og reaktionsmønstre 

- Lær afspændings-, åndedræts- eller meditationsteknikker 

- Kommuniker om din sygdom 

- Tilpas dine aktiviteter – gør også det, der gør dig glad. 

At leve med trigeminus neuralgi og atypiske ansigtssmerter 

Vi skal tænke anderledes om kroniske end akutte smerter, og vi skal anvende 
andre strategier til at håndtere dem. Ved at få en forståelse for smertens funkti-
on og psykologi, åbner vi op for nye måder at håndtere kroniske smerter. 

Over tid kan kroniske smerter medføre flere følgevirkninger, der kan være svære 
at håndtere. Det er vigtigt at kende disse, og tilegne sig strategier til at håndtere 
dem. 

Du kan få hjælp på Hovedpine- og Smertecentre rundt om i landet eller på kom-
munale kurser i smertehåndtering. Trigeminus Foreningen tilbyder akut psyko-
loghjælp gennem Falck Hotline, ligesom der kan være en mulighed at opsøge 
privat praktiserende psykologer eller tage kurser i mindfulness eller afspænding. 

Sørg altid for, at din behandler er autoriseret og spørg ind til, om han har viden 
om og erfaring med at arbejde med kroniske smerter. 

Afsluttende bemærkninger: 

Ovenstående er et resume af Lailas foredrag udarbejdet af foreningens sekretær. 
Det fulde og korrekte udbytte af kurset, kan kun opnås ved at deltage deri. 

Foreningen søger om midler til at kunne gentage kurset forskellige steder i landet. 

Nedenfor et par indlæg fra medlemmer, der har deltaget i det omtalte Smertekur-
sus. 

Torben Gunge 
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Et strå blev til et guldkorn 

Fra en af deltagerne i forårets smertekursus ”Forstå og Håndter din Smerte”, har 
vi fået nedenstående indlæg:   
(Kursusdeltagerene blev i øvrigt utilsigtet og gentagne gange forstyrret af stedets 
tyveri-alarmsystem, men som det fremgår, kunne det ikke ødelægge foredraget.) 

Jeg har været kastebold i sygehusvæsenet - du kender det sikkert. 

Jeg er medlem af flere foreninger, jeg rækker ud efter en løsning - du har sikkert 
selv prøvet det. 

Du vil have en løsning, men den er ikke fundet og findes måske ikke? 

Så kom en invitation til et lille foredrag gennem foreningen. Lad mig prøve, jeg er 
i en god periode (må køre bil). 

Den gode periode er blevet endnu bedre: Foredraget blev givet af en læ-
ge/forsker, der fortalte, at de IKKE har løsningen. 

Hvordan hænger det nu sammen?  

Jeg lærte, at lidelsen er en konstant - mere eller mindre - og løsningen ligger i mig 
selv. 

Jeg har ikke fået så godt et indblik i mig selv af sundhedsvæsenet, som hun gav 
mig - og det endda uden en recept! 

Skåret ind til benet: Ja, du er syg, men du lever stadig.  

Du kan måske ikke arbejde på fuld tid eller arbejde overhovedet. Men du og kun 
du kan få noget godt ud af de mellemliggende perioder. Det hjælper ikke at søge 
efter 100 % helbredelse, den ville du sikkert allerede have fået, hvis det var mu-
ligt. Men husk at leve livet så godt du kan, mens du kan. Du kan ikke gøre det om! 

Vi fik så oveni købet demonstreret smerte/reaktioner med et nervøst anlagt tyve-
rialarm... Men solen skinnede! 

Søren Sinding 
 

Smertehåndteringskurset - Et arrangement med dobbelt 
bonus. 

Trigeminusforeningen afholdt den 9. maj i Roskilde et arrangement som inklude-
rede et kursus om smertehåndtering.  
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Jeg er nybegynder indenfor trigeminus verdenen og havde på dette tidspunkt 
ikke fået min endelige diagnose, men jeg ville gerne møde andre med trigeminus 
neuralgi (TN), høre dem fortælle om deres liv med TN, og måske også høre om 
nogle fif og gode råd.  

I forvejen havde jeg haft kontakt til Trigeminus foreningens formand samt dens 
sekretær og nydt godt af deres viden og egne erfaringer, som de var så flinke at 
dele med mig.  

Jeg kom den 9. maj til Roskilde og fik en varm velkomst af Lonni, så jeg følte mig 
meget velkommen. Snakken gik også med andre fremmødte, og jeg sugede en 
masse ny viden til mig. Blandt andet fortalte Lonni mig, at der findes forskellige 
MR-skanninger, nemlig med 1.5 Tesla og 3.0 Tesla, noget jeg aldrig før havde hørt 
om, men den viden blev jeg senere i mit eget forløb meget taknemligt for.  

Læge Laila Bendix fra Odense holdt et meget spændende kursus med titlen ”For-
stå og håndter din smerte”. Hun formåede at formidle sin viden på en måde, så vi 
alle kunne forstå det. Jeg blev så meget klogere på det med nervesmerter, og på 
hvordan min hjerne reagerer på netop disse smerter. Jeg fik virkelig en ”Aha op-
levelse”, og for mig faldt lige pludselig mange brikker på plads. 

 

Efter at have deltaget i dette udmærkede arrangement følte jeg, at jeg kunne 
forstå min egen situation langt bedre end før. Jeg følte mig også rustet til at stille 
nogle konkrete og relevante spørgsmål til neurologen på sygehuset på grund af 
min nye viden. 

I mellemtiden fik jeg diagnosen TN, ikke mindst takket en ny MR skanning.  

Også det at vide, at råd og vejledning fra Trigeminus foreningen aldrig er længere 
væk end en mail eller et telefonopkald, gør mig tryg i forhold til at se alle de nye 
udfordringer med TN i møde. 

Mit håb er, at der vil komme flere af disse arrangementer og kurser, fordi de er så 
givende for os med TN, og det er så vigtigt at kunne mødes med ligestillede. 

Renate Kauschwitz  
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Osteoporose (knogleskørhed) og medicin for trigeminus? 

Nedenstående artikel har vi lånt fra Trigeminusforeningen i Storbritanniens blad: 

Det har været kendt i flere årtier, at der er en øget risiko for nedsat knoglemine-
raldensitet, der fører til osteoporose (svage knogler) hos personer, der tager an-
tikonvulsive lægemidler som carbamazepin og oxcarbazepin til langsigtet kontrol 
af epilepsi. 

Betyder det, at antikonvulsiver forårsager osteoporose?  

Personer med epilepsi er mere tilbøjelige til at falde og få knoglebrud af flere 
årsager så som ukontrollerede anfald og af medicin, der fører til døsighed eller 
svækket koordinering.  

I visse undersøgelser af personer behandlet for epilepsi har man fundet en reduk-
tion i knogledensiteten samt en forøgelse af den hastighed, hvormed knoglerne 
nedbrydes og genopbygges (den normale proces for knogleomsætning). Det ser 
således ud til, at nogle antikonvulsive lægemidler har en direkte og skadelig virk-
ning på knoglerne. 

Gælder denne risiko for personer, der tager antikonvulsiver for TN? 

Efter forfatterens viden er der endnu ikke lavet nogen formelle undersøgelser 
omkring osteoporose hos personer, der tager antikonvulsive midler for neuropa-
tisk smerte, som f.eks. TN. De studier, der er lavet, omhandler alene personer 
behandlet for epilepsi.  

Da epilepsi ofte udvikler sig tidligt i livet, har deltagerne i undersøgelserne gene-
relt taget medicinen i lang tid, muligvis længere end folk, der tager dem for TN. 

Dette kan betyde, at de, der tager antikonvulsiver for TN, har en lavere risiko for 
at udvikle osteoporose. Men nogle undersøgelser syntes at vise, at skaden på 
knoglerne er større hos ældre mennesker, som TN patienter netop ofte er.  

Får jeg så osteoporose, fordi jeg tager carbamazepin for min TN? 

Som omtalt, er det ikke kendt, om risikoen for at udvikle osteoporose kun er for-
bundet med langvarig brug af antikonvulsive stoffer, og hvor lang tid det tager at 
ændre knoglerne.  

Skadelige ændringer i knoglerne er set så tidligt som efter 12 måneder med anti-
konvulsiv anvendelse. Men i dokumenterede rapporter havde de med epilepsi, 
der udviklede osteoporose, taget stofferne i 14-34 år. Den stærkeste kobling mel-
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lem knogleskørhed og brug af antikonvulsive midler ses efter 12 eller flere års 
forbrug. 

Der er også en række andre risikofaktorer for udvikling af osteoporose, såsom:  

- at være over overgangsalderen for kvinder, 

- ved langvarig brug af systemiske steroider (tabletter eller inhalatorer), 

- dårlig kost, tung rygning og indtag af alhohol,  

- arvelig forekomst af osteoporose samt  

- medicinske tilstande som Crohns sygdom, Reumatoid arthritis, kronisk 
obstruktiv luftvejssygdom samt og sygdomme i f.eks. skjoldbruskkirtlen. 

Så du er måske allerede i fare for at udvikle osteoporose? 

Endvidere tager personer med epilepsi ofte mere end et antikonvulsiv middel, og 
risikoen for at udvikle osteoporose antages at øge, jo flere af disse lægemidler, 
der tages. 

Kan jeg gøre noget for at reducere risikoen? 

Ja, det anbefales, at du træffer normale standardforanstaltninger for at reducere 
din generelle risiko for osteoporose.  

Disse omfatter: 

- Få masser af solskin (med solcreme, når det er nødvendigt, selvfølgelig!) 

- Spis en god afbalanceret kost, herunder fødevarer med højt indhold af 
calcium og D-vitamin, såsom mejeriprodukter  

- Dyrk motion regelmæssigt 

- Indstil rygning 

- Drik kun moderat 

 
  

Hvad med tilskud af calcium? 

Tal med din læge, før du køber eller tager noget calciumtilskud. 

Dette skyldes, at det at dosere calciumtilskud er ret komplekst, da du skal have 
tilstrækkelig D-vitaminindhold til at absorbere calcium, og fordi nogle mennesker 
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vil have brug for en højere koncentration end andre. Derfor bør du spørge din 
læge til råds omkring det at ordinere et eventuelt calciumtilskud til dig. 

Gælder risikoen for osteoporose for alle antikonvulsive midler?  

Det vides endnu ikke, om risikoen primært gælder for de ældre antikonvulsive 
stoffer som carbamazepin eller er en effekt af alle antikonvulsive midler. 

Skal jeg stoppe med at tage carbamazepin?  

Nej, hvis du er bekymret, skal du diskutere det med din læge eller specialist. Han 
vil rådgive, om du skal stoppe med eller have ændret din medicinering.  

At tage stoffet et par uger eller måneder mere vil ikke gøre meget forskel på risi-
koen for udvikling af osteoporose. Men hvis du ikke har smerter i øjeblikket eller 
kun lejlighedsvis smerte, kan det være en god idé at tage en pause fra stofferne 
alligevel. 

Hvad kan lægerne gøre ved risikoen?  

Din læge vil være den bedste til at vurdere, om fordelene ved de stoffer, du ta-
ger, opvejer risikoniveauet, et risikoniveau som varierer fra menneske til menne-
sker afhængigt af hvilke andre risikofaktorer, de har.  

Lægen kan også få udført en blodprøve for at se, om dit calciumniveau er lavt og 
udgør en risiko for, at du kan udvikle osteoporose. Hvis du vurderes at være i 
risikogruppen, kan du blive sendt til en knoglescanning for at måle dine knoglers 
mineralske densitet (tæthed). Hvis den er lav, eller du er i risiko for at udvikle 
osteoporose, kan din læge ordinere calcium- og vitamin D-tilskud eller han kan 
ordinere lægemidler, som hjælper med at øge knoglernes mineralske densitet, 
såsom bisfosfornater, f.eks. Alendronsyre.  

Hvad siger det danske sundhedsvæsen? 

Vi har forelagt artiklen for Dansk Hovedpinecenter i Glostrup, som bekræfter, at 
langvarig behandling med carbamazepin eller oxcarbazepin kan føre til knogle-
skørhed. Deres anbefaling er, at hvis man (i samråd med sin læge på Dansk Ho-
vedpinecenter eller andet udredningssted) forventer at skulle være i behandling 
med et af disse medikamenter i mindst 2 år, bør man gå til sin privatpraktiseren-
de læge med henblik på stillingtagen til behov for udredning (DEXA skanning) og 
behandling (calcium og vitamin D).  
 
Torben Gunge  
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Dansk forsker: Etisk forkasteligt, at cannabis er ulovlig 

Følgende artikel fra Videnskab.dk gengives for at illustrere, at brugen af cannabis 
til medicinsk formål er under debat og ikke som udtryk for Trigeminusforeningens 
holdning. 

Hverken etisk eller videnskabeligt er der 
nogen grund til, at cannabis skal være 
ulovlig, uanset om den skal bruges mod 
sygdom eller til fornøjelse. Sådan lyder 
meldingen fra dansk etikforsker ved Har-
vard. Kollega i Danmark er helt enig. 

Alle skal have lov at ryge, spise eller drik-
ke hash, helt som de selv har lyst til, me-
ner danske etikforskere.  

Thomas Hoffmann, Journalist,  
13 marts 2017 

 
Foto: Shutterstock 

ALKOHOL & STOFFER 

Det er ikke bare forkert, at cannabis er ulovlig i Danmark - det er decideret forka-
steligt. 

Historien kort 

- Legaliser cannabis, siger to forskere - også selvom vi ikke ved med 
sikkerhed, hvad det gør ved vores sundhed. 

- En tredje forsker er rystet og mener, det strider mod en grundtanke i 
vores sundhedssystem. 

- Hvad synes du? Afgiv din stemme. 

- Så klar er meldingen fra danske Sebastian Porsdam Mann, der forsker i 
bioetik ved det ansete Harvard University. 

Udmeldingen kommer i forbindelse med Videnskab.dk’s dækning af en dansk 
forsøgsordning, der fra 1. januar tillader visse patienter at bruge medicinsk can-
nabis til at lindre smerter og ubehag. 

»Jeg kan ikke se nogen problemer i det danske initiativ. Tværtimod er det etisk 
forkasteligt, at der ikke er adgang til cannabis generelt, eftersom forbuddet ikke 
kan forsvares på hverken etisk eller videnskabeligt grundlag,« siger Sebastian 

http://videnskab.dk/author/author/1850
http://videnskab.dk/author/author/1850
http://videnskab.dk/topic/alkohol-stoffer
http://videnskab.dk/
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Porsdam Mann, der er en af de to første postdocs ansat på Harvard Medical 
School’s Center for Bioethics. 

Fem argumenter for legalisering af hash 

Sebastian Porsdam Mann mener altså, at cannabis bør være tilladt både til af-
slappet hygge i fritiden og til medicinsk brug. Dermed går han imod en række 
andre forskere, som på Videnskab.dk har givet udtryk for, at vi skal passe på med 
at legalisere cannabis, og at vi mangler solid viden, før vi sætter et landsdækken-
de forsøg med medicinsk cannabis i gang. 

Bioetikerens argumentation lyder sådan her: 

At gøre cannabis ulovlig, har aldrig været videnskabeligt funderet 

FN blev i 1961 påvirket af et pres fra USA, hvor cannabis fortrinsvis blev brugt af 
sorte amerikanere og mexicanere. 

Det er ifølge Sebastian Porsdam Mann gengivet i bogen ”Drugged: The Science 
and Culture Behind Psychotropic Drugs” af Richard K. Miller - samt mange andre 
steder, herunder i bogen ”Chasing the Scream” af journalist Johann Hari. 

Danske love rettede sig ind under FN-konventionen kaldet ”Single Convention on 
Narcotic Drugs”. 

Cannabis er sikrere end tilladt medicin, alkohol og tobak 

Hvis man sammenligner dokumenterede skader ved brug af cannabis med skader 
fra tilladte stoffer, »er det klart, at der findes en dobbeltstandard«, siger Sebasti-
an Porsdam Mann. 

Han nævner som eksempel præparater af typen NSAID (Non Steroidal Anti-
Inflammatory Drug), som bliver brugt mod smerter og feber, ikke mindst af pati-
enter plaget af gigt. Mange vil være stødt på NSAID som Ibuprofen, der findes i 
blandt andet Ipren, eller acetylsalicylsyre, der findes i Treo og Aspirin. 

I USA koster NSAID »titusindvis af fremskyndede dødsfald hvert år«, siger Seba-
stian Porsdam Mann og henviser til forskellige studier herom. 

»Til sammenligning har cannabis i sig selv ikke forårsaget et enkelt dødsfald no-
gen steder. Og sammenlignet med alkohol og tobak er cannabis langt, langt sikre-
re, hvilket enhver kan finde data på ved at søge i to minutter i databasen Pub-
Med,« siger Sebastian Porsdam Mann. 

»Vi tillader også mange meget farligere fritidsaktiviteter som ridning, boksning og  

http://videnskab.dk/
http://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-danmark-skal-have-en-cannabis-kommission
http://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-danmark-skal-have-en-cannabis-kommission
http://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-effekten-af-cannabis-som-medicin-er-ukendt
https://global.oup.com/academic/product/drugged-9780190235956?cc=dk&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/drugged-9780190235956?cc=dk&lang=en&
http://chasingthescream.com/
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html
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indtag af fastfood-mad, som vi ved, er mere skadeligt for os end cannabis« tilføjer 
bioetikeren. 

For det tredje er der en lang række filosofiske problemer i at forbyde brugen af 
cannabis, selv hvis planten er mere farlig, end man skulle tro, siger Sebastian 
Porsdam Mann. 

Vi mener generelt, at mennesket har ret til at bestemme selv, når det kommer til 
helbred og hvad man laver i sin fritid. Det bør også gælde cannabis i fritiden til 
såkaldt rekreativt brug. 

Forskeren henviser til argumenter i bogen ”Drugs and Rights” af filosofiprofessor 
Douglas Husak, udgivet på Cambridge University Press. 

Dansk forsøgsordning 

Fra 1. januar 2018 får fire typer patienter udvidet adgang til medicinsk cannabis. 

Som de første må de få medicin fra uforarbejdede dele af cannabis-planten. I dag 
er det kun tilladt for enkelte patienter at få ekstrakt eller syntetisk cannabis. 

De fire typer patienter har lidelser pga.: 

- multipel sklerose, 

- rygmarvsskade (paraplegi), 

- kronisk smertebehandling eller 

- kemoterapi 

Lægemiddelstyrelsens oplæg til politikerne lyder, at al anden medicin bør være 
afprøvet, før patienten får cannabis. 

Forsøgsordningen bliver endeligt vedtaget og lagt i rammer i Folketinget i efter-
året 2017. 

Kilder: Sundhedsministeriet og ”Cancer.dk” 

Patienterne ved bedst selv, hvad der hjælper dem 

Når det kommer specifikt til medicinsk cannabis, er det patienterne selv, der i 
sidste ende ved bedst, om et medikament får dem til at føle sig bedre tilpas eller 
ej. Det kan ingen, herunder lægen, betvivle, bemærker Sebastian Porsdam Mann. 

»Medmindre der er dokumenteret særlige farer ved brugen af cannabis i særlige 
sygdomme – man kunne måske forestille sig ved lungekræft eller særlige mave-
problemer – ville det være umoralsk at fratage patienterne et middel, som de 

http://www.cambridge.org/dk/academic/subjects/philosophy/political-philosophy/drugs-and-rights?format=PB&isbn=9780521427272
http://sundhedsministeriet.dk/Aktuelt/Nyheder/Medicin/2016/November/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Aftale-om-medicinsk-cannabis/Politisk-aftale-om-forsogsordning-med-medicinsk-cannabis.ashx
https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/det-kan-du-selv-goere/alternativ-behandling/cannabis/lovligt-cannabismedicin/


 Side 15 17-2 Lynet Lynet 14-2 

selv gerne vil bruge, og som de selv mener hjælper dem,« mener Sebastian Pors-
dam Mann. 

Vi har før brugt medicin, der ikke er testet igennem 

Det kan godt være, at vi, som Videnskab.dk har skrevet i flere artikler, mangler 
solid videnskabelig evidens for den medicinske effekt af cannabis. Men vi har lang 
tradition for brug af ”off-label-medicin”, det vil sige at bruge medicin mod en 
anden sygdom, end den er udviklet og testet til. 

»Dette sker af nødvendighed, eftersom der ikke er nok forskning til at dække 
virkningen af alle typer medicin på alle former for sygdomme. Så det ville ikke 
være noget voldsomt særligt, hvis man også gav læger lov til at give cannabis som 
off-label-medicin,« mener Sebastian Porsdam Mann og tilføjer, at man selvfølge-
lig også skal forske i konsekvenserne af at bruge cannabis som medicin. 

Sebastian Porsdam Mann får fuld opbakning fra Morten Ebbe Juul Nielsen, der 
forsker i praktisk og anvendt filosofi ved Københavns Universitet. Han vurderer, 
at bioetikerens argumenter holder vand, og han er helt enig i konklusionerne. 

Ulovlig cannabis 

I Danmark er det ulovligt både at producere, eje og sælge cannabis. Straffen sti-
ger i takt med mængden og kan være alt fra bøde til lang tid i fængsel. Det er 
derimod ikke ulovligt at bruge cannabis.  
Kilde: ”European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction” (EMCDDA) 

Ifølge Morten Ebbe Juul Nielsen er det centralt, at cannabis allerede er på mar-
kedet. Folk bruger det og har erfaringer med det, uanset at FN har vedtaget, at 
det er ulovligt. 

Det betyder, at vi næppe åbner for Pandoras æske ved at legalisere cannabis. Vi 
skaber i stedet ordnede rammer om noget, der allerede eksisterer, og som ikke 
lader til at være mere skadeligt end andre stoffer, vi tillader. 

Ved en legalisering kan staten oven i købet tjene penge, formentlig komme af 
med noget af det kriminelle miljø omkring hashsalg, og »mon ikke også folk vil 
moderere forbruget, hvis de skal snegle sig ned på apoteket og se apotekeren i 
øjnene for syvende dag i træk for at få fat i cannabis,« funderer Morten Ebbe Juul 
Nielsen. 

Vi kan droppe legalisering af cannabis igen 

Man skal også, mener Morten Ebbe Juul Nielsen, gøre sig etiske overvejelser om,  

http://videnskab.dk/
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5174EN.html?pluginMethod=eldd.countryprofiles&country
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hvor lidt magt patienter skal have over deres egen behandling. 

Skal politikere og læger virkelig have lov at bestemme ud fra en iver efter at be-
skytte patienter fra eventuelle skadelige bivirkninger af cannabis? 

»Hvor tungt skal argumenter om folkesundhed veje i en sag, som alt andet lige 
handler om folks eget forbrug? Det er klart, at der altid kan være sekundære ef-
fekter i form af arbejdsskader, trafikulykker eller dårligere indlæring, men det er 
jo også en dårlig sekundær effekt, når folk dør af deres medicin.« 

»Hvis vi legaliserer cannabis og om 10 år finder ud af, at vi har 100.000 indlæg-
gelser om året på grund af psykoser efter hashbrug, eller at BNP falder drastisk, 
fordi folk ikke kan passe deres arbejde, så må vi tage det op til vurdering igen, for 
vi kan jo bare gøre beslutningen om. Men jeg anser sådan nogle konsekvenser for 
at være ganske urealistiske, så jeg synes, Sebastian Porsdam Mann er på solid 
grund her,« siger Morten Ebbe Juul Nielsen, lektor i filosofi på Institut for Medier, 
Erkendelse og Formidling ved Københavns Universitet. 

Andre forskere vil også lempe reglerne 

Tanken om at legalisere cannabis er langt fra fremmed. I udlandet har man alle-
rede gjort sig mange forskellige erfaringer. Det kan du læse mere om i artikelseri-
en ”Legalisering af hash: Hvad kan vi lære af udlandet?” 

Herhjemme har forskere luftet ideer om noget lignende. For nylig fortalte profes-
sor Mads Uffe Pedersen fra Aarhus Universitet og Henrik Rindom fra Stofrådgiv-
ningen på Videnskab.dk, at man burde afkriminalisere cannabis, især for bedre at 
kunne hjælpe udsatte unge.  

Tidligere har kriminolog Flemming Balvig også argumenteret for legalisering, da 
han trådte tilbage fra sin stilling som juraprofessor ved Københavns Universitet, 
blandt andet fordi hashrygning ikke direkte forvolder skade på andre end én selv. 
 

Om Cannabis olie og bilkørsel 

For god ordens skyld skal noteres, at der ind til videre gælder en såkaldt ”nul-
tolerance” for færdsel i trafikken med cannabis i blodet.  

For nærmere oplysninger kan f.eks. henvises til Scleroseforeningens notat: 
https://scleroseforeningen.dk/netraadgivningen/medicinsk-cannabis-og-
bilk%C3%B8rsel  

Torben Gunge  

http://videnskab.dk/kultur-samfund/legalisering-af-hash-hvad-kan-vi-laere-af-udlandet
http://videnskab.dk/
http://videnskab.dk/kultur-samfund/eksperter-afkriminalisering-af-cannabis-ville-hjaelpe-unge
http://videnskab.dk/kultur-samfund/afgaende-juraprofessor-drop-straffeloven-og-tillad-hash
https://scleroseforeningen.dk/netraadgivningen/medicinsk-cannabis-og-bilk%C3%B8rsel
https://scleroseforeningen.dk/netraadgivningen/medicinsk-cannabis-og-bilk%C3%B8rsel
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Tandlægekampagne udbreder kendskabet til TN. 

Bestyrelsen har i flere år fokuseret på, at vi ville sikre udbredelse af kendskabet til 
TN til de danske tandlæger, så patienter med trigeminussmerter sendes tilbage til 
deres læge, og unødvendige tandbehandlinger undgås.  

Dette er nu lykkedes takket være udlodningsmidler, som vi havde søgt til dette 
formål, samt en stor indsats fra Tandlægeforeningen. Også private har doneret 
penge, som er indgået i dette projekt. 

Projektet er gennemført ved, at vi - i samarbejde med Tandlægeforeningen og 
Dansk Hovedpinecenter - udfærdigede en lille folder, målrettet tandlægerne: 
Trigeminusneuralgi – En lidelse der kan snyde såvel patienter som tandlæger! 
Denne folder blev sendt ud til 6.200 danske tandlæger som indstik i Tandlæge-
bladets februar udgave.  

I bladet havde vi også en lille annonce, hvor vi bl.a. tilbød at komme ud til grup-
per af tandlæger for at fortælle om, at mange TN ramte opsøger tandlægen med 
forventning om, at deres smerteproblem kan løses med en tandbehandling!  

 
Fra tandlægeforedrag i Næstved 
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Mange kender til dette problem. Hvis det er en af de nederste grene af trigemi-
nusnerven, der er ramt, tror mange, at de har tandpine. Nogle har ”jag i en tand” 
andre kan have ”en konstant tandpine”. Begge dele gør, at de til sidst beder tand-
lægen om at fjerne den tand, der gør ondt. For rigtig mange viser det sig desvær-
re, at tanden/tænderne slet ikke fejlede noget, men at det var trigeminusnerven, 
der var berørt.  

Indtil dato har ni tandlægegrupper bedt mig komme og fortælle min historie og 
svare på spørgsmål om lidelsen (så godt som jeg nu kan, ud fra mit samarbejde 
med Dansk Hovedpinecenter), og yderligere et par foredrag er undervejs. Jeg har 
mødt en helt utrolig interesse fra alle de tandlæger, jeg har mødt. Jeg har besøgt 
klinikker i deres frokostpause. Jeg har været ude hos forsamlinger af tandlæger, 
som mødes for at udveksle erfaringer. Jeg har været til generalforsamlinger i 
tandlægeforeninger. Alle steder har mit indlæg skullet belyse dilemmaet, som 
langt de fleste tandlæger har givet udtryk for, de selv har stået i. 

Efterfølgende har Stine Maarbjerg fra Dansk Hovedpinecenter skrevet en artikel i 
Tandlægebladet: ”Diagnostik og behandling af trigeminusneuralgi”, hvorigennem 
tandlægerne også har fået et indlæg fra de sagkyndige. 

Det videre forløb i denne kampagne er, at alle tandlægeklinikker i Danmark i sep-
tember måned får tilsendt et brev indeholdende den tidligere omtalte tandlæge-
folder sammen med et antal af vores mere detaljerede folder; ”Ansigtssmerter”, 
som de kan udlevere til de patienter, de kan mistænke for at lide at TN. 

I juni måned mødtes tre fra bestyrelsen samt to ægtefæller i Glostrup, hvor vi 
pakkede de i alt 1830 breve til de enkelte tandlægeklinikker - en hel dags arbejde. 
Brevene bliver opbevaret til afsendelse i begyndelsen af september, når vi for-
venter, at alle tandlægerne er kommet hjem fra deres ferie. 

 
Brevmateriale til tandlægerne pakkes 

Dette tiltag skulle så afslutte vores 
kampagne i denne omgang.  

Vi kan fortælle, at vi allerede føler det-
te tiltag har været en kæmpe succes. 
Mange tandlæger har skrevet efter 
vores lille folder, så de allerede nu har 
den liggende.  

TAK til alle danske tandlæger, for jeres 
interesse for at hjælpe os. 

Lonni U. Jensen  
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Medlems-/informationsmøder 2017 

Også i år skal vi rundt i landet med vores små medlems- og informationsmøder.  

I år er valget faldet på byerne: 

- Vejle, lørdag den 28. oktober 

- Ålborg, søndag den 29.oktober 

- Køge, søndag den 19. nov. 

Tidspunktet bliver alle tre steder fra kl. 13:30 til 16:30. 

Nærmere information om mødested, vil blive sendt til alle vore medlemmer via 
en mail eller pr brev til de, vi ikke har en mailadresse på. 

Sæt allerede nu et X i kalenderen, og kom og få en hyggelig eftermiddag, hvor I 
kan få de sidste nye informationer, som vi i foreningen ligger inde med. Dagen 
kan også bruges på at udveksle erfaringer omkring livet med TN.  

Til jer, der ikke før har deltaget i et medlemsmøde, kan jeg fortælle, at vi byder på 
kaffe, kage lidt frugt og en øl/vand. Man er velkommen til at tage et familiemed-
lem med, eller en god ven/veninde eller måske et barn, der gerne vil lytte til, hvil-
ke problemer en TN patient og de pårørende kan komme ud i. 

TN rammer ikke kun den person, der lider af det, men også de pårørende. Dette 
har vi de haft fokus på de senere år. Forståelse af problemerne hjælper alle invol-
verede.  

Jeg vil være til stede i alle byerne sammen med et andet bestyrelsesmedlem. 

Lonni U. Jensen 

OBS. Er du et af de medlemmer, hvis email-adresse vi ikke har registreret, enten 

fordi du ikke tidligere har haft en adresse eller du ikke har fået meldt den til os, 
eller fordi du har fået en ny email adresse siden sidst vi spurgte - så vær sød at 
sende den til os på en mail. 

Vi kan komme hurtigere ud med informationer, som I kan have glæde af, hvis vi 
ligger inde med jeres e-mail, og enkelte informationer sender vi kun ud pr mail. 

Email-adresse eller ej, bladet bestemmer I stadig selv om I vil modtage pr. mail 
eller post. Dette ønske kan altid ændres ved at skrive eller ringe til os. 

Lonni U. Jensen  
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Foredrag på Glostrup Hospital, Auditorium A 

I samarbejde med Migræne & Hovedpineforeningen byder vi alle velkomne til 
foredrag på Rigshospitalet Glostrup, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup,  
26. oktober 2017 fra kl. 18:30 til 20:30. 

Professor Messoud Ashina vil fortælle om de nye behandlings-principper for Mi-
græne samt komme med oplysninger om den nye forebyggende medicin, som 
forventes i 2018. 

Læge og Ph.d. studerende Tone Heinskou vil fortælle om den seneste forskning 
indenfor Trigeminusneuralgi (ansigtssmerter). En sygdom der for mange er 
ukendt, men som rammer langt flere end tidligere antaget. Specielt tandlægers 
udbredte viden om denne lidelse, har øget kendskabet til den. 

Foredraget er gratis for medlemmer af de to foreninger, men koster kr. 50 for 
andre interesserede, som betales ved indgangen.  
Tilmelding på tn@trigeminus.dk eller ved sms til 6172 2111 med angivelse af be-
stillerens navn og antal personer I kommer senest den 20. oktober.  

Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til begge læger. Ligeledes vil der være 
bestyrelsesmedlemmer fra begge foreninger til stede, så der også kan stilles 
spørgsmål til dem. Vi håber på stor interesse for dette foredrag. 

Torben Gunge 
 

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. 

Torben Gunge 

Kære medlemmer! 
Som medlem af foreningen er I til enhver tid velkomne til at ringe til en af os i be-
styrelsen, 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 forenin-
gens email: tn@trigeminus.dk. Ingen problemer er for små! 

mailto:tn@trigeminus.dk
mailto:tn@trigeminus.dk

