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Side 2

Formanden har ordet.
Også i 2018 må vi sige tak til vore medlemmer, for den store opbakning der var til
vores generalforsamling. At vi også fik valgt to nye medlemmer ind i bestyrelsen
gør nu, at opgaverne kan fordeles lidt mere.
Den første og største arbejdsopgave vi er gået i gang med er, at få lavet en ny
hjemmeside. Den der findes i dag, har nogle mangler og ulogiske indfald, og skal i
øvrigt tilrettes i overensstemmelse med Persondataforordningen. Vi skal også
forberede os på, at der i fremtiden skal kunne kobles facebook på, da vores erfaring er, at den yngre generation helst bruger dette medie. Jeg selv føler mig for
gammel til at sætte mig ind i dette, men når en anden overtager min rolle, er det
måske en, der i langt højere grad kan bruge de sociale medier. Det er mit håb.
Jeg skrev i Lynet – marts måned, at ansøgningsfristen for at søge udlodningsmidlerne var udskudt til medio april. Dette blev udskudt endnu engang, så fristen nu
er først i september. Det har gjort vores planlægning meget svær, da vi ikke ved
hvilke midler vi råder over før udbetaling i 1. kvartal 2019. Derfor er det kun de
sædvanlige medlemsmøder, vi vil arrangere i efteråret (se side 20) og et enkelt
foredrag i Aarhus (se side 12) som vi i samarbejde med Migræne og Hovedpineforeningen har arrangeret. Jeg håber på jeres opbakning til disse møder.
Vi kan ikke forvente de samme store beløb fra udlodningsmidlerne i 2018, som vi
før har fået. Derfor efterlyste jeg i sidste nr. af Lynet andre måder at få støtte til
vores forening på. Dette resulterede i, at et medlem foreslog, at vi tilmeldte os
Drugstar, hvor vi, der tager så meget medicin i perioder, netop kan støtte foreningen. Dette kræver dog en ”smartphone” eller en IPad/tablet af en slags, hvor
en App kan downloades. Læs mere om dette på side 18.
Hvis der er nogen af vore medlemmer der kender til fonde, som støtter patientforeninger, så skriv eller ring gerne til mig.
Er der nogen der ønsker at støtte foreningen yderligere, kan dette gøres ved at
indbetale et beløb på vores konto i Nordea 2640 0751 444 443 eller via MobilePay på 27106. (Det er rigtigt med det forkortede nr. da MobilePay har ændret
numre for små virksomheder og foreninger).
Sommeren har været varm og dejlig for os TN ramte, dog har den ikke været helt
uden vind. Jeg håber I alle har nydt det trods alt.
Lonni U. Jensen
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Generalforsamling i Trigeminus Foreningen 21. april 2018
Foreningens generalforsamling blev som normalt afholdt i Odense. Der var i alt
56 deltagere i dagens program, som foruden selve generalforsamlingen omfattede et indlæg af dr. med. Lars Bendtsen fra Dansk Hovedpinecenter. Et resume af
dette indlæg fremgår nedenfor. Selve referatet, regnskab for 2017 samt budget
for 2018 er tilgængeligt for foreningens medlemmer via vores hjemmeside.
En lille detalje, som ikke fremgår af referatet, var, at bestyrelsen (eksklusive formanden) havde besluttet at give formanden en lille erkendtlighed i anledning af
hendes helt ekstraordinære og store arbejde med at afholde møder for forskellige grupper af tandlæger. Her har hun fortalt om trigeminusneuralgi (TN) og om
de forholdsregler, tandlægerne kan iagttage for at undgå unødig tandbehandling
af trigeminus patienter men i stedet sende dem videre for undersøgelse for TN.

Næstformanden takker formanden og overrækker en lille gave (et silketørklæde)
Torben Gunge
18-2 Lynet
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Om trigeminusneuralgi
Foredrag af dr. med. Lars Bendtsen, Dansk Hovedpinecenter ved foreningens generalforsamling d. 21.04.2018
Indledningsvis fortalte Lars Bendtsen om afdelingen i Glostrup, hvor der siden
2012 fast har været en PhD studerende tilknyttet afdelingen med henblik på
forskning i trigeminusneuralgi (TN), og hvor der pt er 2 aktive PhD studerende.
Lars Bendsen mente, at mange af deltagerne nok allerede vidste en del om trigeminusneuralgi, men at de måske ville have en række spørgsmål, som de gerne
ville have besvaret. Derfor tilbød han, at deltagerne kunne stille deres spørgsmål
undervejs i tilknytning til hans fremstilling.

Om skanningsbilleder
Selve fremstillingen blev indledt med fremvisning af en række skanningsbilleder
af hjernen på en trigeminus-patient, hvor forskellen mellem venstre og højre side
blev illustreret. I det aktuelle tilfælde ses en konflikt mellem et blodkar og trigeminusnerven, som har trykket det fedtlag [myelin], der normalt beskytter nerven,
væk. (PS - Man skal være specialist for at tyde disse billeder).

Balanced Fast-Field Echo MRI sequence. Permission from Wolfram, Maarbjerg
and Bendtsen
Side 5
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Dansk Hovedpinecenter får lavet disse skanningsbilleder i høj opløsning (3.0
Tesla) af alle patienter med mistanke om TN for at se, om der er noget, der trykker på nerven, og om det i givet fald er et blodkar eller en svulst.
- Klassisk TN skyldes ofte - men ikke altid - en sådan kompression
(hos ca. 20% kan der ikke lokaliseres en kompression).
- Symptomatisk TN skyldes en anden type læssion på nerven end en
vaskulær kompression (et blodkar der trykker på nerven) som f.eks. en
svulst, der trykker på nerven, eller det kan være sklerose, der har
nedbrudt myelinen omkring nerven.
Omkring 15% af trigeminus tilfældene er symptomatisk TN.
Og så lidt spørgsmål fra salen:
- Kan man få TN af at få trukket en tand ud?
Svar: Det ved jeg ikke.
- Hvorfor er nogle skanninger i 3.0 Tesla og andre i den grovere 1.5 Tesla?
Svar: Nogle hospitaler bruger den grovere skanning. Der er tilstrækkelig
til at afsløre andre årsager (så som svulster mm.) til de karakteristiske TNsmerter, så via udelukkelsesmetoden er den tilstrækkelig til at identificere TN.
En sikker lokalisering af en konflikt, der kan give TN, kræver en 3.0 Tesla
skanning, og Dansk Hovedpinecenter får altid lavet 3.0 Tesla skanninger.
- Hvorfor får man ikke TN når man er 15 år?
Svar: Enkelte får faktisk TN også ned i den helt unge alder, men alder
formodes at forøge risikoen for, at man får TN.
- Skal der anvendes kontrastvæske i forbindelse med skanninger for TN?
Svar: Skanningene er i dag af en så god kvalitet og med så meget
kontrast, at der ingen behov er for at bruge kontrastvæske.

Om Operationer for TN
Lars Bendtsen berettede, at omkring en tredjedel af de TN-patienter, der kommer
til Dansk Hovedpinecenter, viderehenvises til kirurgi, fordi de ikke tåler eller ikke
får tilstrækkelig hjælp af medicinen.
Antallet af patienter, der opereres, har varieret noget over de enkelte år, og som
oftest skyldes variationen at ikke alle patienter tør underkaste sig operation.
Det seneste par år er der opereret ca. 30 patienter pr år (med operation af typen
mikrovaskulær dekompression).
18-2 Lynet
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Dansk Hovedpinecenter følger patienterne i en længere periode efter operationen, og baseret på foreløbigt 59 patienter, der har været til kontrol et år efter
operationen, kan ind til videre rapporteres:
- Ca.86% har haft god effekt af operationen, heraf har 4 ud af 5 haft
særdeles god effekt af operationen.
- Ca. 14% er ikke blevet hjulpet af operationen.
Igen – med forbehold for det foreløbigt ret begrænsede antal opererede patienter – er der tilsyneladende lidt større succesrate ved operationerne for mænd en
for kvinder:

Som det fremgår af ovenstående planche fra foredraget, har der blandt de undersøgte mænd været en væsentlig større andel med tydelige ”trykskader” på
trigeminusnerven (dvs. patienter med smertejag) end blandt de undersøgte kvinder (65% mod 51%). Samtidigt har succesraten ved operation af de mandlige patienter med smertejag været højere for mænd end for kvinder (94% mod 71%).
Endvidere fremgår, at selv for patienter uden synlige trykskader på trigeminusnerven (dvs. typisk patienter alene med baggrundssmerte), har mændene haft en
højere succesrate ved operation end kvinder (88% mod 31%).
Side 7
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Som nævnt skal resultatet dog tages med forbehold som følge af det begrænsede
antal behandlede patienter, og de supplerende overvejelser som følger af de foreløbige resultater.

Den medicinske behandling
Den medicinske behandling for TN
sker i dag primært med carbamazepin (Tegretol m.fl.) eller alternativt
med oxcarbazepin (Apydan). Ovennævnte kan eventuelt suppleres
med f.eks. Lyrica. Typisk kan man
gøre forsøg med hvilket af præparaterne, der giver den bedste effekt.
Man kan i princippet skifte umiddelLars Bendtsen under sin fremlæggelse
bart mellem de 2 præparater, men
de færreste tør skifte, når smerteangrebene er voldsomme, så skift i en periode,
hvor det går rimeligt.
Og så lidt spørgsmål fra salen:
- Vender man sig til medicinen, så virkningen gradvist ophører?
Svar: Det er ikke mit indtryk, at der sker en sådan tilvænning til de
førnævnte medicamenter.
- Giver medicinen nogle problemer med saltbalancen?
Svar: Medicinen kan påvirke saltbalancen (Na), som man derfor skal have
tjekket via sin læge. Normalt ligger den på 145 – 140 mmol/liter. De
fleste kan umiddelbart tolerere, at balancen går ned på 130 – 128.
Hvis den kommer ned mod 120 bliver man svimmel og utilpas.
- Kan man få lavet tandbehanlinger herunder implantater, når man har
TN?
Svar: Tilstræb at få det gjort, når trigeminussmerterne er lave, og tag
eventuelt en lidt højere dosis TN-medicin den aktuelle dag.
- Påvirker Tegretol knoglemarven?
Svar: Såvel carbamazepin som oxcarbazepin kan efter længere tids
forbrug give øget risiko for knogleskørhed. Hvis man bruger denne type
medicin i mere end 2 år, skal man derfor via sin egen læge have
kontrolleret dette forhold og om nødvendigt få ordineret relevant
supplerende medicin.
18-2 Lynet
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Ny medicin på vej?
For et par år siden blev der lavet såkaldt ”Fase 2 forsøg” med en ny medicin
specielt udviklet til TN patienter, en såkaldt natrium kanal blocker (Nav1.7 under
det foreløge navn BIIB074).
Resultaterne indikerer, at præparatet er effektivt mod både TN-smerter og mod
TN2-(baggrundssmerte). Det virker kun på en mindre del af nerven og giver
derfor mindre bivirkninger end carbamazepin og oxcarbazepin.
Præparatet forventes at blive underkastet såkaldt ”Fase 3 forsøg” startende
omkring årskiftet, et forsøg som Dansk Hovedpinecenter vil assistere med i
samarbejde med en række centre fra en lang række andre lande.
Der tænkes i alt udvalgt ca. 200 – 250 forsøgspersoner med klassisk TN, som ikke
har haft tilstrækkelig glæde af behandling med mindst ét af de normale medikamenter mod TN-smerter. Forsøgspersonerne skal (ved starten af forsøget) rammes af mindst 3 TN-angreb pr døgn med en smerteintensitet på 4 – 8 (på en skala
med 10 som maksimal smerte).
Forøgsforløbet er tentativt indikeret i nedenstående diagram:

Efter neddroslingen af den aktuelle medicin (1 uge) deltager alle i en forsøgsperiode på 4 uger, hvor alle får det ny produkt i en dosis på 3 x 150 mg/døgn.
De, der ikke har effekt, får forøget dosis til 3 x 250 mg/døgn.
Herefter sker der en tilfældig (og skjult) udvælgelse af patienterne, således at en
delmængde får placebo og de øvrige fortsætter med produktet.
Patienterne kan når som helst afbryde deres deltagelse (hvilket selvsagt forventes at være mest relevant for de, der får placebo).
Side 9
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Patienter, der gennemfører testperioden vil få tilbudt at modtage produktet i
yderligere 52 uger. Dette til glæde for forsøgsdeltagerne, men medicinalfirmaet
får også herigennem mulighed for at indsamle yderligere erfaringer fra patienterne.
Der vil komme en formel skrivelse om forsøget og om kriterierene for at deltage
deri, når alle detaljer er lagt fast, og forsøget startes. Fra Dansk Hovedpinecenters
side håber man naturligvis på, at så mange patienter som muligt vil støtte op om
dette for TN-patienter så vigtige forsøg.
Referat på baggrund af mødenotater og Lars Bendtsens ”overheads”.
Torben Gunge

Jes Olesens ny bog ”Hovedpine”
Jes Olesen, professor i neurologi og den person,
som i sin tid var stifter af Dansk Hovedpinecenter
i Glostrup, har tidligere i år udgivet bogen:
”Hovedpine–nyt om mekanismer og behandling”.
Trods forfatterens professortitel er bogen særdeles letlæselig og interessant, og dens 182 sider
gør den til overkommelig læsning.
Som han indleder: ”Denne lille bog er skrevet for
de 10 % af den danske befolkning, som har et
betydende hovedpineproblem. Men den bør
også læses af praktiserende læger og andet
sundhedspersonale, for ellers ved patienterne
snart mere om hovedpine end behandlerne.
Jeg håber, at bogen også er af interesse for pårørende til hovedpineramte.”
”I bogen prøver jeg at give et destillat af den omfattende viden, der i dag er til
rådighed vedrørende migræne og alle de mange andre hovedpinesygdomme.”
Bogen peger bl.a. på de skemaer som patienter med fordel kan udfylde, som støtte for at få den rigtige diagnose; ”Diagnostiske Hovedpinedagbog” og ”Hovedpinekalender”. Disse skemaer kan hentes på nettet. Derudover opstiller han en
række yderligere spørgsmål, som man med fordel kan tænke igennem og notere
sig som forberedelse til en konsultation hos lægen om hovedpine.
I det følgende hovedafsnit præsenteres de vigtigste hovedpinesygdomme, her
18-2 Lynet
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under også trigeminusneuralgi og den normale forklaring herpå. Tankevækkende
er det, at den ”patienthistorie” han bruger om TN, omhandler en patient, som på
grund af sine smerter opsøger sin tandlæge og der får foretaget et par rodbehandlinger, uden at det har nogen effekt på smerterne (en situation flere TNpatienter vil nikke genkendende til). Ligeledes tager patienten smertestillende
tabletter i store mængder, uden at få hjælp heraf. Først til slut kommer patienten
til en neurolog, som sætter hende i effektiv behandling.
Han beskriver derefter lidelsen, og at den ofte kan forklares ved, at en pulsåre
trykker og dunker på trigeminusnerven (i foreningen ved vi, at det også kan være
en vene, der trykker), og at der formentlig sker det, at ”isolationen” (myelinen)
omkring nervetrådene i trigeminusnerven går til grunde på grund af trykket, så
nervetrådene bliver overfølsomme og kan reagere med voldsomme smerteudladninger.
Herefter har bogen et hovedafsnit om Sociale konsekvenser og Miljø og i fortsættelse heraf et hovedafsnit om de Biologiske årsager til Hovedpineanfald og lidt
om forskningen i dette emne. I dette sidste afsnit står som et kuriosum om en
hund med migræne, som blev behandlet med migræneforebyggende medicin.
Derefter følger et afsnit om Behandling af Migræne og andre Hovedpinesygdomme. Om behandlingen af trigeminusneuralgi kan fra bogen refereres:
- Hverken almindelig smertestilledne medicin eller morfinholdige
præparater synes at have nogen effekt
- De medicinske førstegangsmidler er karbamazepin eller oxcarbazepin.
- Medicinen virker sløvende og giver svimmelhed. Endvidere øger de
tilbøjeligheden til afkalkning af knoglerne, og ved lang tids anvendelse er
det klogt at få lavet en undersøgelse for osteporose og eventuelt en
forebygende behandling herfor.
- Det anbefales patienterne at trappe deres medicindosering op og ned i
takt med at sygdommen forbedres eller forværres.
- Ca. 30% af patienterne kan ikke behandles tilfredsstillende med medicin
og kirurgisk behandling må overvejes.
Hovedafsnittet indeholder endvidere et afsnit om Fysioterapeutisk behandling af
hovedpine, et afsnit om Psykologisk behandling og et afsnit om Alternative behandlinger. Til sidst nogle bemærkninger omkring Sociale ydelser.
Bogen afsluttes med et hovedafsnit om Hovedpinepatienter i Fremtiden.
Torben Gunge
Side 11
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Osteopati – Er det noget for Trigeminuspatienter?
Vi har fra et medlem fået anbefalet Osteopati som en relevant behandlingsform
for visse TN-patienter.
I fortsættelse heraf har vi i samarbejde med Migræne & Hovedpineforeningen
fået kontakt til en Osteopat, som gerne vil fortælle mere om denne behandlingsmulighed.
Så vil du vide mere om dette, så reserver dagen:

Torsdag d. 15.nov. kl. 18–20, Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, Århus
hvor Osteopat og fysioterapeut Tommy Hedelund vil komme med eksempel på
den osteopatiske behandlingstilgang til migræne-, hovedpine- og trigeminuspatienter.
Foredraget vil indeholde et anatomisk overblik over hvilke nerver og andre strukturer, der er relevante at forstå som årsager til migræne, hovedpine og trigeminussmerter. Endvidere vil foredraget give et overblik over den osteopatiske kliniske tilgang til behandling af disse og til behandling i al almindelighed.
Tommy vil tilbyde at undersøge
og prøvebehandle en patient
blandt deltagerne, for at synliggøre hvad osteopati er, ligesom
han vil give eksempler på, hvordan en behandling kan forløbe.
Prisen for at deltage er kr 50 for
medlemmer af Trigeminus Foreningen og 75 kr for ikkemedlemmer.
Tilmelding senest den 8. november på tn@trigeminus.dk med samtidig betaling
via MobilePay til 27106 – eller eventuelt indbetaling på forenings konto i Nordea,
2640 – 0751 444 443.
Mærk indbetalingen med antal deltagere og ”Osteopati”, f. eks. ved 1 medlem og
1 gæst: ”1x50 +1x75 osteopat”.
Medlemmer af Migræne & Hovedpineforeningen kan eventuelt tilmelde sig over
post@hovedineforeningen.dk og deres MobilePay.
Lonni U. Jensen
18-2 Lynet
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EHA – Seminar og Generalforsamling i Amsterdam
Som nogle måske kan huske fra foredraget med Professor Messoud Ashina i Glostrup d. 26.10.2017 (gengivet i Lynet fra december sidste år), er der et nyt præparat mod migræne på vej (baseret på såkaldte CGRP-receptor antagonister). Stoffet, der gives som forebyggende behandling, er det første, der er udviklet direkte
til hjælp for migrænepatienter, og det har efter de foreløbige resultater god virkning og ingen eller meget små bivirkninger.
Præparaterne forventes frigivet til patienterne i løbet af det kommende år, ja
faktisk er stoffet for nylig blevet godkendt i USA.
Medicinalindustrien og patienterne er derfor interesseret i et samarbejde med
henblik på få fremmet anvendelsen af denne medicin.
Formentlig på baggrund heraf, har European Headache Alliance (EHA) de sidste
par år opnået væsentlig støtte til sine aktiviteter, og således kunne foreningen d.
10 – 12 maj i år - ud over generalforsamlingen - afholde et 2 dages seminar for
foreningens medlemmer og for en række udenlandske gæster.
De fleste af indlæggene var selvsagt af speciel relevans for repræsentanterne for
de foreninger, der repræsenterer migræne, men flere indlæg var også interessante for undertegnede, og jeg skal nedenfor give et par hovedpunkter herfra:

Indlæg om ”Interview træning”
Her blev bl.a. gennemgået følgende:
Nyheder af interesse for medierne kan være alt, så som: nyt – usædvanligt – relevant – aktuelt – kontroversielt – autoritativt – personligt – oplysende - underholdende – m.m.
Den der bringer nyheden bestemmer:
a) hvilket publikum nyheden stiles til
b) om nyheden har en udgivelsesfrist
c) om intervieweren ved mere eller mindre om emnet end du
d) om intervieweren har en ”politisk” dagsorden
e) om han måske leder efter det unikke frem for det væsentlige?
f) hvilke og hvor mange spørgsmål han vil stille.
Men han vil ofte også være intelligent, professionel og med evne til at få indflydelse med sine nyheder og informationer, hvad der selvsagt er interessant for det
budskab, som du (den interviewede) ønsker at viderebringe.
Side 13
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Tænk over hvad du har at tilbyde: historien, ekspertisen, fakta samt din energi og
din autensitet.
Forbered dine (tre til fire) nøglebudskaber. Find fakta der understøtter dem. Find
gerne anekdoter, analogier eller andet for at give indlægget farve, og øv, dig, øv
dig, øv dig.
Præsenter dit hovedbudskab først, forklar det, kom med fakta derom og gentag
til sidst hovedbudskabet. Sørg for at være afslappet.
Når du får de svære/ubehagelige spørgsmål, så bekræft spørgsmålet, men svar i
fortsættelse heraf gerne med: ”men for mig er hovedspørgsmålet at …”
Svar ”Det ved jeg ikke”, hvis du får et spørgsmål, du ikke kan svare på og forsøg
ikke at ”digte” et svar.
Og så noget af det, du ikke skal gøre:
- Lyve
- Kritisere interesenter (f.eks. læger, medicinalfirmaer m.fl.)
- Tale i jargon
- Tale på vegne af andre
- Komme med negativ information
- Tale om noget, du ikke ved noget reelt om

Indlæg om mulig deltagelse i forsøg med ny medicin
Der var et indlæg omkring muligheder for deltagelse i forsøg med ny medicin,
hvor en af de første overheads var nedenstående, som skulle beskrive historiens
første kliniske forsøg: at finde en hjælp imod skørbug til sømænd.
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Pointen med dette foredrag var, at meget medicin gennemgik en lang fase forsøg, før end de blev godkendt. Især den sidste fase før produktet blev frigivet (de
såkaldte ”fase 3 forsøg”) havde typisk en lang varighed (måske 5 år eller mere) og
en høj sandsynlighed (sig 70 – 90 %) for at omfatte medicin, som viser sig virksomt og efterfølgende frigives til brug.
Argumentet var videre, at hvis man deltager i forsøg med sådanne produkter,
opnår man typisk:
- Avanceret medicinsk behandling med regelmæssige laboratorie- og
lægelige tjek
- Adgang til innovative produkter
- Bidrager til udviklingen medicinalprodukter og til at den relevante lidelse
dokumenteres bedre
Hvordan finder man så frem til medicinske forsøg af interesse for en:
- Med hjælp fra ens læge
- Gennem hjemmesider som www.clinicaltrials.gov eller
https://www.clinicaltrialsregister.eu/
Endelig henviste foredragsholderen til sin organisations egen hjemmeside:
www.findmecure.com/foundation.
Ovenstående indlæg forekom særlig relevant under hensyn til, at fase 3 forsøg
for den ny trigeminus-medicin forventes startet op inden for en overskuelig fremtid (jf. Lars Bendtsen indlæg i nærværende blad).

Indlægget ”The CGRP Story” af Lars Edvinsson
På EHA Seminaret skulle vi selvfølgelig også høre om udviklingen af den ny migrænemedicin, og hertil var inviteret Professor Lars Edvinsson fra universitet i
Lund, hvis gruppe siden sidste halvdel af 70’erne har været en af de vigtige i
forskningen af neuropeptider i hjernens blodkar. I 1985 skriver han således i tidskriftet ”Trends in NeuroSciences” at CGRP kan have væsentlig indflydelse i reguleringen af blodgennemstrømningen i hjernen og i migrænesyndromet.
CGRP bliver lokaliseret til de nerver, der omgiver blodkarrene i hjernen og i neuroner i trigeminusgangliet. Høje CGRP-niveauer hører sammen med migræne.
Efterfølgende er der blevet identificeret stoffer, der kan blokere virkningen af
CGRP, og herudfra er der udviklet medicin, der kan give lindring under migræneanfald.
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Tilsvarende er der identificeret stoffer, der kan reducere dannelsen af CGRP,
hvorudfra, der er udviklet medicin egnet til at modvirke migræneanfald, dvs. medicin stilet til at behandle især patienter med kronisk migræne.
Til sidst i foredraget uddybede Lars Edvinsson, at medikamenterne kun i meget
beskedent omfang krydser den barriere, der er i blodbanerne op mod selve hjernen, men at de virker i virker i det ganglie, hvor trigeminusnerven kommer ud af
kraniet.
Efter foredraget havde jeg en kort
samtale med Lars Edvinsson, som foruden Lund - også er tilknyttet Rigshospitalet-Glostrups klinisk eksperimentelle forskningsafdeling. Han
kendte særdeles godt til trigeminusneuralgi, og det var hans forventning,
at man ville finde frem til, at de medikamenter (CGRP antagonister), der
blev udviklet mod kronisk migræne,
også ville kunne vise sig virksomme
mod trigeminussmerter.

Lars Edvinsson sammen med
EHA Formand, Elena Ruiz de la Torre

EHA’s Generalforsamling
De vigtigste punkter på European Headache Alliance’s (EHA’s) generalforsamling
omfattede:
- Drøftelse af reviderede vedtægter bl.a. som konsekvens af, at EHA’s
adresse flyttes fra Luxemburg til Belgien.
- Ændring af foreningens navn til European Migraine and Headache
Alliance (EMHA), især for at forbedre søgeresultaterne på internettet,
hvor foreningen kommer bedre frem med forkortelsen EHMA frem for
EHA, og hvor de der måtte søge på ordet ”Migraine” også hjælpes.
- Ansættelse af den hidtidige formand, Elena Ruiz de la Torre, som lønnet
”Administrerede Direktør” under hensyn til den store arbejdsbelastning
og den store rejseaktivitet som ledelsen af foreningen indebærer.
Dette er aktuelt muligt med de tilskud og det overskud, som foreningen
pt. har, men må tages op igen, når og hvis dette ændrer sig.

EHA’s (EMHA’s) medlemmer
EHA har pt. i alt 27 medlemsorganisationer, hvoraf de skandinaviske foruden
18-2 Lynet
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Trigeminus Foreningen omfatter: Migræne & Hovedpineforeningen (DK),
Huvudvärksförbundet (S), og som nyt medlem, Hodepine Norge.
Hodepine Norge kunne i øvrigt fortælle om, hvordan de brugte Facebook til at
komme i kontakt med medlemmer og til at synliggøre deres forening.
Torben Gunge

SUNDs første hovedpinespecialister dimitterer
Fra Dansk Hovedpinecenter, Glostrup, har vi modtaget følgende artikel
I 2016 startede det Sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet
(også kaldet ”SUND”) en international, tværfaglig masteruddannelse for sundhedsprofessionelle: ”Master of Headache Disorders”.
I sommer blev de første 17 studerende færdige og klar til at bidrage til bedre behandling af hovedpine verden over.

Master of Headache Disorders er en international, tværfaglig efteruddannelse for
sundhedsprofessionelle, der arbejder inden for hovedpine. Blandt de nye dimittender er neurologer, sygeplejersker, en fysioterapeut, en pædiater, en neurokirurg og 2 tandlæger. Masterprogrammet fokuserer på at uddanne hovedpinespecialister for at hjælpe de mange hovedpinepatienter, der i dag har svært ved at få
den rette behandling.
”Det har været en stor fornøjelse at se de studerende gå ind i uddannelsen med
liv og sjæl. De har været utroligt engagerede og interesserede gennem hele forløbet, og nu er de godt klædt på til at skulle ud og arbejde med hovedpinepatienSide 17
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ter i hele verden,” siger Rigmor Højland Jensen, professor og studieleder for Master of Headache Disorders.
Uddannelsen har fået stor opbakning og interesse fra blandt andet patientforeninger (herunder Trigeminusforeningen), der giver legater til de studerende, og
fra internationale eksperter, der frivilligt kommer og underviser på uddannelsen.
Danmark og i særdeleshed Københavns Universitet og Dansk Hovedpinecenter,
Rigshospitalet-Glostrup, har et meget stærkt forskningsmiljø indenfor hovedpine.
Derfor har uddannelsen trukket dygtige studenter til sig fra hele verden, for eksempel Mexico, Rusland, Tyskland, England, Grækenland og Iran.
Blandt andet tværfagligheden i efteruddannelsen har været et hit, hvis man spørger en af de nye hovedpinespecialister: ”De studerende er ikke kun læger som
mig, men også sygeplejersker, fysioterapeuter og tandlæger. Ved at blande forskellige specialiteter og viden former programmet et helt nyt billede af, hvordan
vi arbejder med hovedpine,” siger Anna Göbel, neurolog ved Institut for Neurologi på Lübeck Universitetshospital i Tyskland, i sin tilbagemelding på uddannelsen.

Støt Trigeminus Foreningen ved at tilmelde dig DrugStars.
Som tidligere nævnt, bliver det stadig sværere at hente midler hjem til foreningen, og nye veje må findes.
Et medlem gjorde mig opmærksom på en App der hedder ”DrugStars”, hvor man
både bliver mindet om tidspunkt for, hvornår man skal indtage sin medicin, og
samtidig får nogle stjerner tildelt, som man så senere kan donere til Trigeminus
Foreningen. Hver stjerne har en værdi af ca. 7 øre, dette lyder ikke af meget, men
vil alligevel blive til et pænt beløb i løbet af et år.
Se hvad DrugStars skrev til mig, da jeg anmodede om, at Trigeminus Foreningen
kunne blive en af de foreninger, man kunne donere til:
DrugStars er, kort sagt, en app. Den fungerer ved at sende sine brugere påmindelser, når de skal tage deres medicin. Som belønning modtager de stjerner, som de
kan donere til patientforeningerne i app’en. DrugStars omdanner stjernerne til
rigtige penge, som doneres til patientforeningerne ca. hver 6. måned.
Men DrugStars er meget mere end ‘bare’ en daglig påmindelse og belønning.
DrugStars taler patienternes sag og lader dem anmelde deres medicin, så vi
sammen kan gå en fremtid i møde, hvor patienter har en stemme, der bliver lyttet
til. Patientforeningerne i DrugStars er selvfølgelig interesserede i at få fundraised
18-2 Lynet
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via app’en, men de viser på samme tid, at deres medlemmer fortjener en nemmere hverdag, hvor de kan få en positiv oplevelse med deres medicin.
Så kære medlemmer, hvis I har en smartphone eller tablet, kan I downloade denne app.
Hermed kan I støtte foreningen og samtidig blive husket på de tidspunkter, hvor I
skal tage jeres medicin. Hvem kender ikke det, at man egentlig er i en god periode, men ved, at man ikke skal springe medicinen over, men ”glemmer” den lige,
da man er på vej til en frokost? Med et dårligt resultat til følge.
Kender I til andre, der tager daglig medicin, kan alle, også de der kun har brug for
en hovedpinetablet engang imellem, altså også håndkøbsmedicin, donere deres
stjerner til Trigeminus Foreningen.
Måske skal I have lidt hjælp til at komme i gang, men så kender I nok en der lige
vil hjælpe jer, tænker jeg. Se https://www.drugstars.com/da/.
Lonni U. Jensen

Om email-adresser!
Som det bl.a. fremgår af artiklen om medlemsmøder (side 20) har vi undertiden
behov for at tilsende Jer særlige oplysninger og information. De fleste modtager
sådan information på email, men på enkelte medlemmer har vi fortsat ikke deres
email adresser!
Det koster både foreningen penge og unødvendigt ekstraarbejde for de involverede bestyrelsesmedlemmer, når vi må sende disse oplysninger ud som brev.
Derfor – Hvis du har en email-adresse men modtager detaljerne om de omtalte
medlemsmøder pr brev - send da venligst oplysning om dit navn, email og medlemsnummer (eller postadresse) til os (tn@trigeminus.dk), så vi kan ajourføre
medlemsarkiv hermed. Lynet sendes forsat pr brev til dem, der ønsker dette.
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Medlems– og Informationsmøder 2018
I efteråret 2018 vil vi igen invitere til medlemsmøder, som vi har gjort det de seneste mange år. De præcise mødesteder er ikke helt fastlagt endnu, men afhængig af din bopæl kan du reservere eftermiddagen d. 3/11 (Randers), d. 4/11
(Esbjerg), d. 17/11 (København) eller den 18/11 (Ringsted).
Vi vil udsende nærmere information om disse møder, når vi har fundet lokaler,
der er egnede. Er der medlemmer i disse byer, der kender til mødelokaler, hvor
der kan være op til 20 personer, så ring eller skriv gerne til mig.
Alle medlemmer vil få tilsendt en e-mail, eller et brev, når tiden for disse møder
nærmer sig.
For nye medlemmer kan jeg fortælle, at der ved disse informationsmøder altid er
2 fra bestyrelsen, som vil lytte til, hvad I har at fortælle os. Vi vil informere om det
seneste nye, vi har fra læger og forskere. Vi vil svare på spørgsmål, så godt vi
formår, og ellers undersøge og melde tilbage til jer efterfølgende. Møderne er
planlagt som eftermiddagsmøder, hvor man drikker en kop kaffe sammen, og
også indbyrdes kan udveksle erfaringer. Det viser sig for rigtig mange medlemmer
at være en god oplevelse. Når man fornemmer, at man ikke er alene om denne
sygdom, kan der være tanker, der falder på plads.
Så husk at tjekke jeres mail for informationer fra os eller se efter brev i postkassen, så vi kan mødes engang i efteråret.
Ved disse møder er også et familiemedlem velkommen til at deltage, så I ikke skal
komme alene. Kender I til andre, der har sygdommen TN eller Atypiske ansigtssmerter, og som ikke er medlemmer af foreningen, er også de velkomne.
På gensyn i efteråret.
Lonni U. Jensen

Kære medlemmer!
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!
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