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Formanden har ordet
April blev en særlig måned for foreningen, med 2 vigtige ”nyheder”:
- En ny hjemmeside
- En ny bestyrelse med flere ny deltagere

Ad hjemmesiden
Hjemmesiden er efter bestyrelsens opfattelse blevet præsentabel, og med ”Quick-links” som hjælper brugerne hen til vigtige områder – f.eks. til indmeldelsesformularen. Samtidigt har vi fået forbedret koblingen
mellem indmeldelsesdelen og medlemsarkivet, således at medlemsarkivet holdes ajour og umiddelbart
kan anvendes f.eks. til udskrivning af adresser ved fremsendelse af Lynet.
Medlemsarkivet indeholder ikke længere de sygdomsoplysninger, som man tidligere kunne melde ind
med henblik på at kunne få eventuelle kommentarer fra foreningen til den medicinske behandling, man
modtog. Denne hjælp kan man fremover få ved at udfylde en separat formular, en formular som man sender til en lukket email-adresse, og som slettes, så snart formularen er behandlet/besvaret. Dette er bl.a.
gjort for at sikre overholdelse af Persondataforordningen.
Et lille uforudset problem i forbindelse med den ny hjemmeside har været adresseskiftet fra ”http” til en

sikret ”https”-adresse. Derfor har de forskellige søgemaskiner skullet ”finde” adressen igen. Resultatet er,
at vi endnu ikke alle steder har fået den ønskede høje placering blandt søgeresultater for ”trigeminus”,
”trigeminusneuralgi” og ”ansigtssmerter”. Visse steder overgås vi derfor af andre hovedpineforeninger
eller kommer først frem på ”side 2” af søgeresultaterne.

Ad bestyrelsesarbejdet
Den ny bestyrelse har konstitueret sig som det fremgår af Artiklen ”Generalforsamling 2019 og den ny bestyrelse”.
De ting den ny bestyrelse foreløbigt er i gang med at behandle er:
- Forenkling af kontingentbetalingen
- Mindre opdateringer til hjemmesiden
- Forberedelse af en Facebookprofil direkte knyttet til foreningen
- Muligt informationsfremstød overfor neurologer m.fl., så de bliver bekendt med foreningen og det informationsmateriale vi har til rådighed.
Planlægning af medlemsmøder, jf. separat artikel i bladet.

Torben Gunge
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Støtteordninger i det sociale system
I forbindelse med Trigeminus foreningens generalforsamling havde vi i år besøg af Socialrådgiver Jytte Andersen fra Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital, som dels fortalte om muligheder og støtteordninger i det sociale system og dels om de Smertetacklingstilbud, som Smertecenter Syd kunne tilbyde.

Støttemuligheder for personer i arbejde
Første del af Jyttes præsentation tog udgangspunkt i nedenstående ”Trappe”, som henvender sig til personer, der er i arbejde.
Trappen illustrerer dels de muligheder, der er for hjælp, dels at systemet er indrettet med henblik på, at
få borgerne til så vidt muligt at blive på - respektive at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Hjælp via en ”§ 56 aftale” (jf. Sygedagpengeloven).
Første trin for hjælp er en såkaldt § 56 aftale, på baggrund af hvilken din arbejdsgiver kan få refusion fra
kommunen med satsen for sygedagpenge fra 1. sygedag mod normalt først efter 30 sygedage.
Betingelsen for at opnå dette er, at din risiko for sygefravær fra dit arbejde er forøget på grund af din kroniske/langvarige lidelse, og at fraværet som følge deraf overstiger 10 dage om året. I givet fald kan du i
samarbejde med din arbejdsgiver få lavet en § 56 aftale med din arbejdsgiver. I skal udfylde en blanket,
der hedder ”dp 211”, som kan fås i din kommune eller ved at gå ind på www.borger.dk. Blanketten afleveres i kommunen, så de kan behandle sagen og give accept af aftalen, hvis din situation opfylder kravene.
Aftalen gælder i op til to år ad gangen og er knyttet til det bestemte arbejdsforhold og den bestemte sygdom. Aftalen kan fornys, hvis betingelserne fortsat er opfyldt.

Hjælpemidler og eventuel assistance i arbejdet
Jytte fortalte, at der kan være mulighed for at få kommunens hjælp til mindre ændringer af arbejdspladsen, hvis det er relevant for, at man kan fastholde et arbejde.
En anden mulighed er personlig assistance i arbejdet. Her kunne en af deltagerne i øvrigt berette, at hun
fik hjælp via denne mulighed. Hun havde således et 30 timers job som pædagog i en børnehave, hvor hun
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kunne slippe for forskellige opgaver, som hun havde svært ved, fordi der var bevilget 13 timers ugentlig
hjælp til hendes opgaver.
Endelig blev mulighederne for en tidsbegrænset mentorordning samt for en ”isbryderordning” (som typisk kan tilbydes en person de første år efter uddannelse) nævnt.

Fleksjob ordning
En fleksjobordning kan tilbydes, hvis arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat. I praksis skal arbejdsevnen være under 50 %.
Fleksjob bevilges for perioder på op til 5 år, hvorefter de skal revurderes. De permanentgøres ved første
opfølgning efter man er fyldt 40 år.
Personer i Flexjob får, foruden flexjoblønnen, et tilskud fra sin kommune på p.t. kr 18.489 minus 30% af
flexjoblønnen. Såfremt lønnen overstiger kr 14.686, fratrækkes 55% af lønnen over dette beløb.

Førtidspension
Sidste mulighed for støtte er førtidspension. Denne ydelse er dog svær at opnå og kræver normalt, at man
har været gennem et Ressource- og Jobafklaringsforløb (med beskæftigelsesrettede og uddannelsesrettede aktiviteter) på op til 5 år, uden at det lykkes at vende tilbage til et arbejde.
Ydelsen under Jobafklaringsforløb og Ressourceforløb er aktuelt på kr 11.423 (kr 15.180 hvis man er forsørger), et beløb som modregnes med mulige indtægter, f.eks. indtægt fra eventuelle pensionsydelser.
Yderligere oplysninger kan fås på:
https://sygeguide.dk,
https://borger.dk,
https://star.dk,
https://sundhed.dk
samt på kommunernes hjemmesider.
Bemærk: Sociallovgivningen ændrer sig hele tiden og kan være vanskelig at få overblik over. Et godt råd er
derfor at søge råd om de konkrete muligheder f.eks. hos en socialrådgiver i kommunen, i fagforening eller
på hospital.

Behandlingsforløb hos Smertecenter Syd, OUH
Ti sidst fortalte Jytte Andersen om Smertecenter Syds tilbud til Smertepatienter, som bl.a. omfatter:
• Medicinsk smertelindring
• Introduktionsundervisning om smerter og følgevirkninger samt behandling
• Holdforløb omfattende:
• Grund modul i smerte tackling
• Afspændingsmodul eller Mindfulness
• Helbred og Arbejdsmarkeds modul

Refereret af Torben Gunge
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Generalforsamling 2019 og den ny bestyrelse
Referatet for årets generalforsamling inklusive formandens beretning samt regnskabet for 2018 og budget for 2019 er tilgængelig for foreningens medlemmer via hjemmesiden:
Gå ind på ”Medlem/Profil”. På venstre side vælges her ”Medlemsområde/Dokumenter”, hvorefter de forskellige dokumenter kan hentes frem.
Et vigtigt punkt på generalforsamlingen var valg af nye bestyrelsesmedlemmer, idet 3 af de tidligere bestyrelsesmedlemmer (inklusive formanden) havde besluttet at træde tilbage efter mange års indsat for
foreningen. Heldigvis var der på generalforsamling opbakning om foreningen og dens bestyrelse, og 3 nye
kandidater blev valgt.
Bestyrelsen har herefter konstitueret sig som følger:
Formand: Torben Gunge
formand@trigeminus.dk – tlf. 23 96 35 74
Torben led af TN fra 2005 til slutningen af 2009, hvor han fik en operation af typen mikrovaskulær dekompression og blev kureret for sin lidelse. Beretningen om Torbens lidelse og selve hans operation kan i øvrigt findes på foreningens hjemmeside under Artikler og Links: ”Beretning om mit sygdomsforløb” og
”Beretning om min operation”.
I nervøsitet for operationen opsøgte Torben foreningen umiddelbart før denne og fik vejledning om de
alternative operationer. Han deltog i den efterfølgende generalforsamling, hvor han blev valgt til bestyrelsen.
Torben har, især siden han gik på pension i midten af 2012, været aktiv i foreningen som sekretær og som
redaktør af Lynet, og nu senest som formand. Torben vil i øvrigt fortsat være at finde blandt bidragsyderne til medlemsbladet.

Ann, Anne-Grethe, Torben, Heidi og Steen. Og på separat billede: Povl.
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Næstformand: Ann Nissen
Ansvar: fondssøgning, forsendelse af medlemsblad, velkomstmateriale til de ny medlemmer
bmedlem1@trigeminus.dk – tlf. 60 44 55 58
Ann fortæller: I foråret 2018 ramte en frygtelig tandpine mig efter en udskiftning af en tandkrone. Gennem 2 mdr. med besøg hos flere specialtandlæger fik jeg at vide, at hvis smerten ikke holdt op kunne de
ikke hjælpe mig yderligere.
Så jeg var helt på bar bund med smerter og en drøn sikker slankekur:-) indtil jeg ad omveje pludselig hørte
om en, der havde samme symptomer – trigeminus.
Smerterne forsvandt som dug for solen og uden at jeg havde gjort noget ….. indtil foråret 2019. Men nu
viste jeg hvad der kom!
Fik kontaktet lægen, fik kontaktet denne gode lille forening, fik medicin (der virkede efter 3 dage), blev
valgt ind i foreningen, har stadig smerter hvis mor-genmedicinen ikke tages rettidig, men lever uden
smerter i hverdagen og venter på, at det stopper for denne gang.
Arbejder på et visiteret dagtilbud for ældre mennesker og tænker ofte, - hvad nu, hvis en af vore demente
borgere bliver ramt af sygdommen? Jeg stoppede jo selv nærmest med at spise. Hvordan kan man finde
en vej til at oplyse om denne forfærdelige sygdom? Og ja, det kan man gennem denne forening og gennem snak på arbejdspladsen. Måske, vi kan fange dem, som er derude med smerter og uden kendskab til
sygdommen.
PS. Dette forår blev min mor så ramt, men kom heldigvis hurtig til lægen og fik det rette medicin.
Kasserer: Steen Snorrason
Ansvar: sekretær og bladredaktør
kasserer@trigeminus.dk – tlf. 30 10 26 23
Steens hustru er ramt af Trigeminus, som hun blev ramt af en morgen i vinteren 2015, det opstod som
”lyn” fra en klar himmel. Steen valgte at træde ind i bestyrelsesarbejdet, for efter i mange år at være med
i bestyrelser for frivillige foreninger, ved han, at det ofte kræver ildsjæle for at holde en forening kørende.
Og på denne måde kunne han, hjælpe denne forening, der støtter hans kone. Steen er IT Konsulent ved
ECCO Sko i Bredebro, og har i forbindelse med sit arbejde haft en del rejseaktivitet til både Øst og Vest.
Bestyrelses medlem: Povl Holm
Ansvar: Telefonsupport til medlemmer
bmedlem2@trigeminus.dk – tlf. 61 72 21 11
Man siger det er farligt at gå på pension. Jeg gik på pension juli 2014, og i slutningen af måneden fik jeg så
det første smerteanfald, som jeg - naturligvis - antog at være et problem med en kindtand.
I første omgang tænkte jeg, at det måtte tandlægen se på ved næste, ordinære kontrol, men anfaldene
kom med kortere og kortere mellemrum, så i september var jeg hos tandlægen. Jeg skal undlade den
nærmere beskrivelse med udskiftning af plombe, rodbehandling, rodspidsamputation og til slut udtrækning af tand. Det havde alt sammen kun effekt på tyngden af pengepungen - smerterne kom og gik. En CT
scanning viste intet klinisk ved tænder/kæbe.
Min kone foreslog nu, at jeg skulle få en ”second opinion” hos hendes tandlæge, som dog heller ikke kunne se noget, men lykkeligt indfald hun sendte mig til sin gamle professor fra tandlægehøjskolen. Han
undersøgte mig, sagde der intet var at se, og sagde derpå ”Du har nok Trigeminus neuralgi i 2. gren - du
skal til neurolog!”
Neurologen hørte min ‘lidelseshistorie’ og sendte mig fluks til MR scanning, som viste vaskulær kontakt,
hvorpå jeg begyndte behandling med Tegretol.
Behandlingen virkede frem til foråret 2018, hvor jeg havde konstante smerteanfald samt forøgede baggrundssmerter. Neurologen henviste mig derfor til Dansk Hovedpinecenter, hvor jeg efter et par medicinskift, nu behandles med Trileptal med god effekt. I øjeblikket har jeg tilmed kunnet sænke den daglige
medicin.
Jeg indtrådte i bestyrelsen ved generalforsamlingen 2018.
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Bestyrelses medlem: Anne-Grethe Andersen
Ansvar: Hjemmeside og medlemsliste
bmedlem3@trigeminus.dk – tlf. 23 33 99 55
Anne-Grethes trigeminus startede i 2010. I starten var hun overbevist om, at det var tænderne; men
tandlægen sagde at de ikke fejlede noget. Hun blev så henvist til øre-næse-halslæge og derefter til neurolog. Så fulgte scanning af hovedet for at være sikker på diagnosen. Fik først ordineret gabapentin i høj dosis, og da dette ikke hjalp, fik hun ordineret Trileptal oveni. Så hjalp det på TN; men med bivirkninger som
stort søvnbehov og træthed.
P.t. er Anne-Grethes TN i bero, og hun har ingen behov for medicin. Sygdommen er typisk i bero et års tid
ad gangen for derefter at vende tilbage. Anne-Grethe medicineres nu kun med Trileptal, som ved de seneste års behandlinger har virket fint.
Anne-Grethe fik oplysninger om Trigeminusforeningen på apoteket og har været bestyrelsesmedlem siden generalforsamlingen i 2018.
Bestyrelses medlem: Heidi Westermann
Ansvar: Facebook og Sociale medier
bmedlem4@trigeminus.dk – tlf. 61 43 77 45
Heidi har lidt af TN siden 2015 og er tilknyttet hovedpinecentret i Glostrup.
Heidi har valgt at træde ind i bestyrelsen, fordi det er vigtigt, at der er medlemmer, der aktivt er med til at
sætte TN på dagsorden for politikere og omverdenen, og for at sikre at der stadig forskes i denne meget
smertefulde sygdom.
De sociale medier er i dag porten til omtale, vidensdeling og indgangen til nye medlemmer og pårørende,
derfor er det vigtig, at der bliver arbejdet med dette medie.

Tekst: De enkelte bestyrelsesmedlemmer
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Sammenligning af ”nalestiksprocedurer” for TN-patienter
I forbindelse med forårets Temadag afholdt af den engelske Trigeminus Forening, kom undertegnede i
kontakt med Imran Noorani, en kirurg fra Adden-brooke’s Hospital i Cambridge, som er medforfatter til
en artikel offentliggjort her i foråret, som sammenligner effekten af ballonkompression, termokoagulation
og glycerolinjektion på patienter med multiple sclerose (MS).
Resultaterne sættes op imod resultaterne ved operation af patienter med klassisk trigeminusneuralgi
(TN), hvorved artiklen også har interesse for disse patienter.
Nedenfor et resume af artiklen:

Indledning
Den første behandling af TN-patienter er medicinsk med stigende dosering af udvalgte epilepsimedikamenter, indtil disse måtte vise sig ineffektive, eller indtil bivirkningerne bliver uacceptable.
Punktet, hvor medicinsk behandling bliver utilstrækkeligt, nås normalt tidligere for MS-patienter sammenlignet med almindelige TN-patienter, fordi medikamenterne har en tendens til at forøge de almindelige
MS-symptomer. Endvidere kan medikamenterne potentielt forøge risikoen for mulige leverskader fra den
medicin, der anvendes i forbindelse med sklerosen. Kirurgiske behandlingsmuligheder er derfor velkomne, når og hvis de medicinske muligheder anses for udtømte.
Mikrovaskulær dekompression er den definitive operationsform for TN, såfremt der er fundet en neurovaskulær kontakt (kontakt mellem trigeminusnerven og et blodkar). Imidlertid er en neurovaskulær kontakt ikke den typiske årsag til TN i forbindelse med sklerose, hvor smerterne normalt tilskrives nedbrydning af det beskyttende myelinlag omkring trigeminus nerven.
Klinikken i Cambridge har derfor som hovedregel anvendt forskellige af de nervebeskadigende
”nålestiksprocedurer” så som glycerol injektion (GR), termokoagulation (TC) og ballonkompression (BC) i
forbindelse med operation af sklerose patienter. Der er imidlertid meget få undersøgelser, der belyser,
om disse operationer er mere eller mindre effektive for MS patienter end for almindelige TN patienter, og
det er dette spørgsmål, som artiklen belyser.
Undersøgelsen omfatter i alt 393 nålestiksprocedurer af hvilke 64 er udført på MS-patienter og 329 på
almindelige TN patienter. Flere af operationerne er genoperationer, fordi nævnte procedurer kun reducerer smerterne i en begrænset periode (se senere i artiklen).
Fordelingen på de forskellige operationsformer fremgår af tabel næste side.
Data er indsamlet over en 20 årig periode; ballonkompression dog først fra 2010, hvor klinikken tilføjede denne
operationsform.
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Almindelige TN-patienter

MS patienter

Operationstype

Ballon

Termo

Glycerol

Ballon

Termo

Glycerol

Procedurer i alt

70

126

133

16

29

19

Første operation

38

53

69

7

13

7

Gentagen operat.

32

73

64

9

16

12

67,0

74,6

71,6

59,0

62,3

61,1

Alder (år)

Om operationerne og evalueringen heraf
Operationerne er udført af kun 2 erfarne neurokirurger De opfølgende konsultationer med patienterne blev afholdt
efter 3 respektive 18 måneder, og senere opfølgning blev udført telefonisk. Al opfølgning blev foretaget af personale, der var uafhængige af de 2 kirurger.
Patienterne blev orienteret om de forskellige operationsformer, og fik lejlighed til at vælge mellem dem.
Resultatet af operationerne blev fastlagt 3 måneder derefter i henhold til følgende kategorier:
Klasse 1:

Ingen TN-smerter og ingen medicinsk behandling påkrævet

Klasse 2:

Lejlighedsvise TN-smerter, men ingen medicinsk behandling påkrævet

Klasse 3:

Nogle TN-smerter, som lindres tilfredsstillende medicinsk

Klasse 4:

Nogle TN-smerter, som ikke lindres tilfredsstillende medicinsk

Klasse 5:

Alvorlige TN-smerter med minimal/ingen hjælp af operationen

Afhjælpningsperioden for indgrebene blev defineret som den tid, der gik fra operationen, og til smerterne ikke
længere kunne lindres tilfredsstillende medicinsk (klasse 4).
Nålestiksprocedurerne har en tendens til at give en reduktion af følesansen i den berørte del af ansigtet, og denne
reduktion blev klassificeret i følgende trin:
-

Ingen eller meget begrænset reduktion

-

Moderat reduktion af følesans

-

Kraftig reduktion af følesans

-

Kraftig reduktion af følesans med generende følelsesløshed

Resultater
Smertereduktion
Set over de 64 MS operationer opnåede 53,1 % klasse 1 eller klasse 2 smertereduktion mod 59,3 % for operation af
de almindelige TN patienter. Med det begrænsede antal operationer af MS-patienter gav reduktionerne ikke bag-

grund for at klassificere en operationsform bedre end de andre. Dog skal bemærkes, at der var 4 ud af de 19 patien-

Lynet September 2019

Web udgave

10

ter underlagt glycerolinjektion, der tilsyneladende ikke havde hjælp heraf mod 1 fra hver af de 2 andre operations-

former.

Komplikationer
Antallet af patienterne med MS der meldte om komplikationer (23,4%) var tilsyneladende lavere end for patienter
med almindelig (idiopatisk) TN (33,7%).
De fleste af komplikationerne, er dog af mere ubetydelig eller forbigående art, og de komplikationer, der er mere
væsentlige, er til gengæld så enkeltstående, at der ikke kan drages nogen konklusion heraf.

Følelsesløshed
Ud fra antallet af opererede patienter var
der ingen signifikant forskel i følelsesløsheden rapporteret af MS patienter i forhold til almindelige TN (ITN) patienter.

Smertelindringens varighed
Sammenligningen af smertereduktionen
for MS patienter i forhold til almindelige
TN patienter viste ingen reel statistisk forskel, idet den gennemsnitlige afhjælpningsperiode er registreret til respektive
23 og 24 måneder.
Derimod viste den statistiske sammenligning af smertelindringen for de almindelige TN-patienter, at lindringen va-

rede signifikant længere for de patienter, der havde fået ballonkompression frem for en af de to andre operationsformer.
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Således blev den gennemsnitlige smertelindringsperiode registret til respektive:
•

18 måneder for glycerolinjektion.

•

19 måneder for termokoagulation

•

>60 måneder for ballonkompression (dog kortere for MS-patienter), jf. kurve på næste side.

Der blev registreret forskelle i smertelindringsperioden for patienter med almindelig TN i forhold til dem med MS.
Dette kan dog skyldes, at sidstnævnte gruppe omfattede flest patienter, hvor der var tale om genoperationer.

Øvrige forhold
Der blev lavet en række yderligere analyser for at fastlægge hvilke faktorer, der kunne have indflydelse på effekten
af operationerne.
Af de faktorer, der blev testet, var det kun graden af følelsesløshed efter operationen, og det, at der var tale om en
gentagen operation, der viste sig at have en signifikant indflydelse på varigheden af smertelindringen.
Derimod viste hverken patientalder eller det at patienten havde sklerose eller ej, at have nogen indflydelse på operationsresultatet.

Diskussion af særlige resultater
Et af resultaterne af de aktuelle behandlinger var, at patienter, der fik en ”ballonkompression”, havde tendens til at
blive ramt af en større grad af følelsesløshed end ved de andre operationsformer. Samtidigt udviste denne gruppe
en bedre reduktion af trigeminus smerterne. Det er således nærliggende at tænke, at der kan være en kobling mellem den større følelsesløshed og den længere varighed af smertereduktionen.
Et andet interessant aspekt var, at der blev rapporteret færre komplikationer ved operation af MS patienter i forhold til dem observeret for almindelige TN patienter. Ifølge rapporten antoges dette dog at være en konsekvens af,

at MS patienter i mindre grad er tilbøjelige til at beklage små komplikationer efter operation, fordi de i forvejen er
vant til diverse symptomer i forbindelse med deres MS.
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Forfatternes konklusion
Forfatterne konkluderer, at såvel ballonkompression som termokoagulation må anses som sikre og effektive for
behandling af MS-patienter. Samtidigt noteres, at begrænsning af følesansen i den relevante del af ansigtet, er den
vigtigste ”bivirkning” ved nævnte operationer.
Beslutningen omkring den relevante kirurgiske behandling skal selvsagt tilpasses den enkelte patient, men forfatterne noterer, at de blandt operationer af nålestikstypen normalt vil anbefale ballonkompression som førstevalg
for såvel MS-patienter som patienter med klassik TN. Under hensyn til, at MS-patienter generelt er yngre og har
mindre sandsynlighed for at have glæde af operationsformen mikrovaskulær dekompression, udtaler forfatterne, at
deres resultater vil være vigtige med hensyn til at vejlede netop denne type patienter.
Uddrag fra ”Neurosurgery (2019) doi:10.1093/ neuros/nyz103” med tilladelse fra Oxford University Press, som har
alle rettighederne til artiklen.
Torben Gunge.

Trigeminus Neuralgi - pa vej mod personlig medicin?
Tone Bruvik Heinskou’s PhD-afhandling og forsvaret heraf.
Allerede titlen på afhandlingen: “Trigeminus Neuralgi - på vej mod personlig medicin?” peger frem mod et
hot spot indenfor forskningen, og i rigtigt mange patientforeninger sukker man efter personliggørelse af
medicin/behandling.
Det er der også rigtig god grund til, når man oplever at tilsyneladende ”ens” pa-tienter reagerer helt forskelligt på samme behandling. I afhandlingen fremgår det således med stor tydelighed, at der er voldsomme forskelle på effekten af f. ex. vaskulær dekompression afhængig af, om man har den ‘klassiske TN’ eller om man også har baggrundssmerter. Det er måske ikke så overraskende, hvis man antager, at klassisk
TN skyldes kontakt mellem en arterie og nerven, mens bag-

grundssmerter skyldes kontakt med en vene, som er mere
‘flexibel” og derfor kan udvide sig over større områder. Så
langt så godt, men hvorfor har mænd så højere succesrate
end kvinder ved mikrovaskulær dekompression operationer?
Det er da et rigtigt godt spørgsmål, som venter på et svar.

Uddrag fra afhandlingens resume - de 4 indgaende
delstudier
Studie I viste, at udrednings- og behandlingsprogrammet før-

Tone under sit forsvar

te til, at man på tværs af specialer fik en hurtig og systematisk håndtering af TN-patienter, og at den standardiserede struktur derfor muliggjorde indsamling af vigtige prospektive data.
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Studie II viste, at et år efter mikrovaskulær dekompression var 69 % af de behandlede patienter smerte-

og medicinfri (dvs. meget god effekt).
Det mandlige køn og svær neurovaskulær kontakt (kontakt mellem trigeminus nerven og tætbeliggende
blodkar) var meget afgørende faktorer for en god effekt af proceduren.
Studie III viste, at halvdelen af de 103 patienter, der blev fulgt i medicinsk regi, havde minimum 50 % reduktion af deres samlede smerte-byrde over den toårige opfølgningsperiode. Lang sygdomsvarighed var
den eneste faktor, der var forbundet med en god behandlingseffekt.
Studie IV viste, at fire ud af 30 patienter havde varianter af de undersøgte ge-ner. De kliniske karakteristika for gruppen af patienter med varianter adskilte sig ikke fra gruppen uden varianter. De identificerede

varianter skal undersøges yderligere ved funktions-analyser for at afgøre om varianterne medfører dysfungerende natrium-kanaler.
--Afhandlingen giver et nyt og nuanceret indblik i hvilke faktorer, der kan være afgørende for behandlingseffekt.
Særligt køn og grad af neurovaskulær kontakt synes at være afgøre udfaldet af kirurgisk behandling.
Hverken køn eller neurovaskulær kontakt havde indflydelse op udfaldet af behandlingen af de medicinske
behandlede patienter.
Studiernes resultater peger på en kompleks multifaktoriel baggrund af sygdommen. Om genetiske varianter spiller en rolle er stadig usikker.

Vedrørende forsvaret af Tones afhandling
Nogle af udfordringerne ved emnet for afhandlingen fremgik tydelig ved flere af de spørgsmål, som opponenterne stillede, og hvor Tone blot kunne svare ”at det kunne der ikke svares på, det statistiske materiale var for lille”.
Jeg vil derfor udsende en opfordring til alle medlemmer: Når der kommer opfordringer til deltagelse i undersøgelser - store som små, så meld jer!
Og husk, at selvom du ikke var i målgruppen denne gang, så er du det nok den næste.
Afhandling blev godkendt, så stort til lykke til Tone, men også et til lykke til os TN-patienter, som nu har
fået endnu en kompetent neurolog, der arbejder målrettet på at aflaste vores ”Via Dolorosa”.

Povl Holm
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Opdatering fra Dansk Hovedpinecenter om forskning
Fra Dansk Hovedpinecenter, reservelæge, post doc. Stine Maarbjerg, har vi modtaget følgende 3 Indlæg,
bl.a. omkring det i foråret annoncerede forsøg med erenumab, som snart bliver sat i gang – og der er stadig mulighed for at være med.

Projekt med afprøvning af Erenumab starter om kort tid
Vi forventer at det kommende projekt med titlen ”Et randomiseret, dobbelt-blindt, placebo-kontrolleret
eksplorativt studie med henblik på at vurdere ef-fekten og tolerabiliteten af erenumab til behandling af

patienter med trigeminusneuralgi”, hvor vi vil afprøve Aimovig (erenumab) til primær trigeminusneuralgi,
vil starte senest til oktober 2019.
Aimovig er en ny forebyggende behandling mod migræne, som hos nogle patienter har rigtig god effekt.
Aimovig har den store fordel, at der er meget få bivirkninger til stoffet. I USA har man haft mulighed for at
behandle med Aimovig i over et år og har behandlet flere 100.000 migrænepatienter med gode resultater. Nogle amerikanske læger er også begyndt at behandle patienter med trigeminusneuralgi med Aimovig og fortæller, at der er gode erfaringer med det.
I Danmark må vi af økonomiske årsager kun bruge Aimovig til visse patienter med kronisk migræne. Der
foreligger endnu ingen videnskabelige undersøgelser af effekten af Aimovig ved trigeminusneuralgi. Hvis
vi kan vise, at Aimovig har effekt ved trigeminusneuralgi i et videnskabeligt studie, kan der på længere sigt
blive mulighed for, at vi også i Danmark kan bruge Aimovig mod trigeminusneuralgi.
Vi takker for de mange henvendelser om deltagelse i dette projekt, som vi allerede har modtaget fra trigeminusneuralgi-patienter. Alle vil blive kontaktet, når projektet er startet. Endvidere er vi fortsat meget
interesserede i at høre fra flere interesserede.
Projektet blev omtalt i marts-udgaven af Lynet på s. 16-17. Man kan muligvis deltage i forsøget, hvis man
1) er mellem 18 og 85 år,
2) har primær trigeminusneuralgi (det vil sige at man ikke har en sekundær årsag til smerten så
som dissemineret sklerose eller en hjernesvulst og
3) har daglige anfald med moderate til stærke smerter.
Interesserede kan skrive til trigeminus.rigshospitalet@regionh.dk.

Fase 3 afprøvning af medicin fra Biogen udskudt
Dansk Hovedpinecenter deltog i 2012-2014 i et internationalt randomiseret dobbelt-blindt forsøg, hvor

man afprøvede en ny medicin mod trigeminusneuralgi. Medicinen havde næsten samme virkningsmåde
som Tegretol og Apydan og resultaterne af forsøget var lovende. Det var planen, at afprøvningen skulle
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fortsætte i 2019 ledet af medicinalfirmaet Biogen, men forsøget er desværre blevet udskudt på ubestemt

tid. Vi håber at forsøget genoptages i 2020 og vi vil holde Trigeminus Foreningen opdateret.

Ny europæisk behandlingsvejledning om TN
Overlæge Lars Bendtsen fra Dansk Hovedpinecenter har stået i spidsen for en opdatering af den europæiske behandlingsvejledning om trigeminusneuralgi sammen med Stine Maarbjerg og en række andre internationale eksperter. Vejledningen med titlen ”European Academy of Neurology guideline on trigeminal
neuralgia” er tilgængelig som ”open access” på nettet på bl.a. onlinelibra-ry@wiley.com.
Det er vigtigt for at fremme opmærksomheden og forskningen i trigeminusneuralgi, at vejledningen opdateres, og det er en stor fordel for Dansk Hovedpine-center at være med i front også på dette område.
Post doc., Stine Maarbjerg

EMHA / Klyngehovedpine-event i EU-parlamentet
Mødet i EU parlamentet
European Migraine and Headache Association (EMHA), som Trigeminus foreningen er medlem af, holdt i

slutningen af april i år deres generalforsamling i Brus-seles. Årets faglige tema var klyngehovedpine
(Hortons hovedpine), og foreningen var meget forventningsfuld, fordi den havde fået arrangeret et møde
i EU parlamentet, hvor vi hver især skulle forsøge at få vort lands parlamentsmedlemmer til at deltage.
Undertegnede skrev således til alle de danske parlamentsmedlemmer, hvoraf de fleste var så venlige at
svare, at de desværre var optaget af andre aftaler, og ingen mødte op på dagen.
Det var der heller ingen parlamentsmedlemmer fra nogle af de andre lande, der gjorde, så alene en repræsentant for det medlem, med hvem EMHA havde lavet aftalen, deltog. Personligt er jeg ikke overrasket, idet EMHA for bare 2 år siden lavede et tilsvarende arrangement med den langt mere udbredte lidel-

se, migræne, som tema. Ved den lejlighed dukkede der kun to yderligere parlamentsmedlem op ud over
det medlem, der havde lagt navn til arrangementet.
Men deltagerne fra de forskellige europæiske patientforeninger fik lejlighed til at overvære en række interessante indlæg, bl.a. et af Messoud Ashina fra Dansk Hovedpinecenter, der fortalte om det Masterprogram, som Københavns Universitet i samarbejde med Dansk Hovedpinecenter står for. Gennem dette program har læger og andre relevante professionelle mulighed for at lære meget om hovedpiner sammenlignet med de enkeltstående timer, lægestudiet indeholder.
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Ligeledes fortalte han stolt om Dansk Hovedpinecenters nye faciliteter og deres arbejde opbygget om-

kring 3 grundområder: patienter - forskning - og specialuddannelse af læger og andet medicinsk personale.

Temadag omkring Klyngehovedpine
Dagen efter var arrangeret en temadag omkring klyngehovedpine med en række foredrag herom. Disse
foredrag blev især afholdt af repræsentanter fra medicinalindustrien, og bl.a. skal fra disse indlæg omtales:

Ny medicin baseret pa CGRP antistoffer
Der blev fra både firmaet Teva og firmaet Lilly fortalt om forsøg med den ny medicin baseret på CGRPantistoffer netop frigivet for migrænepatienter, men som også forventes at være egnet som præventiv
behandling af klyngehoved-pine.
Under hensyn til de stærke smerter, som klyngehovedpinepatienter lider under, var det svært kun at tilbyde patienterne et virkningsløst placeboprodukt som alternativ til anti-CGRP-midlet. Det var således under overvejelse at bruge den normalt anvendte medicin, ”Verapamil”, som placebomedicin.

Dosering af Sumatriptan
Den normale medicin i tilfælde af et klyngehovedpineanfald er en Sumatriptan indsprøjtning. Imidlertid er
denne medicin udviklet til migrænepatienter, og de doseringer som sumatriptan kommer i (6 mg) er dobbelt så høje eller mere end hvad der behøves for at håndtere de korterevarende klyngehovedpineanfald.
En reduceret dosis giver færre bivirkninger og hvis de aktuelle og dyre 6mg ampuller kan deles i 2, vil klyngehovedpinepatienter - foruden reduktion af bivirkningerne - kunne spare er væsentligt beløb.

R. B. Brandt, PhD studerende ved Leiden Universitets medicinske afdeling, demonstrerede herefter en af
ham udviklet sprøjte, som 6mg ampullerne kan sættes over i og doseres af 2 omgange. En lille bagside er,
at man skal rense eller udskifte selve nålen mellem hver indsprøjtning.
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Far Klyngehovedpinepatienter den rigtige behandling?
Endnu en klyngehovedpinepatient, Rogier Koning, præsenterede et værktøj i forbindelse med sin lidelse,
et program, ”Nobism.com”, som man kan downloade til sin mobiltelefon. Med programmet kan man registrere sine erfaringer med såvel præventive som udløsende faktorer omkring sin klyngehovedpine, og få
dem sammenlignet med andres tilsvarende dataopsamling, dvs.: ”Patient-dreven Forskning”.

Referentens kommentar: Måske kunne TN-patienter have tilsvarende glæde, hvis nogen oprettede et lignende program, hvor vi
kunne udveksle erfaringer?

EMHA generalforsamling
På tredjedagen (22. marts) blev EMHA’s generalforsamling afholdt. De vigtigste punkter var her vedtagel-

se af nye vedtægter tilpasset belgisk lov samt økonomi. Om sidstnævnte skal bemærkes, at foreningen
sidste år modtog, og igen i år forventer at modtage store støttebeløb fra industrien, med hvem organisationen har fælles interesse omkring at sikre offentlig støtte til patienter, der har brug for den ny migrænemedicin (baseret på anti-CGRP stoffer).
Budgettet for 2019 indikerer således samlede indtægter på EUR 363.000 og samlede udgifter på EUR
364.000. Næsten alle indtægter er tilskud fra medicinalfirmaer, og i samme øjeblik de måtte blive reduceret, vil organisationen skulle tage drastiske skridt for at tilpasse deres omkostninger eller blive afhængig af
væsentlige kontingenter fra medlemsorganisationerne. Ved årsskiftet havde foreningen dog en positiv

kassebeholdning på EUR 177.700.
Torben Gunge
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Drugstars App’en
Som berettet i sidste nummer af Lynet modtog vi i januar 2.380 kr fra DrugStars som betaling for vores
medlemmers brug af DrugStars App’en i 2018.
Endnu flere midler er ”indtjent” i år, og i fortsættelse af en konference, som DrugStars afholdt i juni. Modtog vi forårets donation på i alt 2.874 kr.
Så der er god grund til at bruge Drugstars app’en i forbindelse
med jeres indtagelse af medicin for trigeminusneuralgi, men
også for eventuelt andet medicinforbrug, da man kan støtte

den foretrukne modtager uafhængigt af den specifikke medicin.

Så opfordringen er:
Få installeret Drugstars-app’en og hjælp med at samle penge
ind til Trigeminus Foreningen, og få selv efter behov glæde af
at blive mindet om, hvornår du skal tage din medicin.
Povl Holm, der var foreningens repræsentant ved konferencen, rapportererede i øvrigt om flere interes-

sante punkter derfra:
Således blev det fremlagt, at det nu faktisk er ”bevist”, at patienter, der får mulighed for at ”give”, får det
markant bedre end patienter, der bare ”modtager”. En forskergruppe fra Ålborg har således lavet et forsøg med 2 grupper, hvor dem i den ene gruppe hver fik 100 kr, de kunne bruge på sig selv, mens dem i
den anden fik besked på, at give de 100 kr videre til en person, der havde større behov end dem selv. Sidste gruppe fik et markant ”boost” i sundhedstilstanden, og selv om det i forsøget var diabetespatienter,
gælder resultatet formentlig generelt.
Det blev i øvrigt oplyst, at Drugstars får deres penge fra to kilder: dels fra diverse fonde, som ser projektet

som en god ide, og (især) fra den farmaceutiske industri, som køber information om den medicin patienterne rent faktisk bruger.
Torben Gunge
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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.
Foreningen har telefon 61 722 111
Alternativt kan I skrive til os på foreningens email: tn@trigeminus.dk.
Ingen problemer er for små!

Medlems- og Informationsmøder 2019
Igen i år inviterer Trigeminus foreningen til medlemsmøder, hvor vi vil informere om det sidste nye vi har
fra læger og forskere, og hvor der vil være mulighed for at udveksle erfaringer mellem deltagerne.
Der vil være 2 – 3 medlemmer fra bestyrelsen med til hvert møde, og som gerne vil lytte til jeres historier
og til jeres eventuelle spørgsmål. I det omfang vi ikke kan svare, vil vi tage spørgsmålene op med specialisterne fra Dansk Hovedpinecenter og melde tilbage efterfølgende.
Møderne er planlagt som eftermiddagsmøder (fra kl. 14:00 – ca. kl. 16:30), hvor man drikker en kop kaffe
sammen, og hvor I er velkomne til at tage et familiemedlem med, så I ikke skal komme alene. Møderne er
normalt en god oplevelse. Man fornemmer, at man ikke er alene om sin lidelse, man lærer hvordan andre
tackler tilsvarende smerter, - og der kan være tanker, som falder på plads.
Skulle I kende andre, der lider af trigeminus neuralgi eller atypiske ansigtssmerter, er de også velkomne,
selv om de ikke er medlemmer af foreningen.
Mødestederne er planlagte, og bliver i år som følger:

Lørdag, d. 26. oktober, Sønderjylland: Hotel Vamdrup,
Torvet 1, 6580 Vamdrup, www.hotelvamdrup.dk
Søndag d. 27. oktober, Midtjylland: Dolphin Hotel Herning,
Engdahlsvej 16, 7400 Herning, www.dolphinherning.dk
Lørdag d. 2. november, Sjælland, Restaurant Lillevang,
Jyllandsvej 32, 4200 Slagelse, https://hotel-lillevang.dk

Nærmere detaljer og info omkring tilmelding følger i løbet af efteråret.
Men reserver allerede nu det sted og den dato der passer dig bedst.

Torben Gunge
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