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Formanden har ordet! 

I bestyrelsen kan vi med en vis glæde konstatere, at nogle af de tiltag vi gør for at 
gøre opmærksom på vores sygdom, har båret frugt. Vi har oplevet en stor med-
lemstilgang i løbet af de sidste tre måneder, hvilket vi i foreningen glæder os 
over, ligesom vi håber, de pågældende vil føle, at de får den relevante støtte 
gennem foreningen. Når vi tænker på, hvor mange der lider under deres trigemi-
nus, så vi selvsagt gerne, at endnu flere meldte sig ind. 

Et regionalt magasin fra Region Syd kontaktede mig, da jeg havde sendt dem en 
mail, hvori jeg havde gjort dem opmærksom på de mange små patientforeninger, 
der findes i Danmark. De kom og lavede et interview med mig, og det kom der en 
fin artikel ud af i Magasinet Sund i Syd (se også side 19). Netop denne artikel har 
givet os flere medlemmer, da trigeminus ramte derigennem har fundet ud af, at 
der faktisk findes en forening, de kan få glæde af. 

Eventen ”Lad Hatten Vandre” som vi i samarbejde med Hovedpinesagen afholdt i 
Jelling den 21. maj, har ligeledes givet Foreningen en del opmærksomhed. 
Mange medlemmer samt familie og venner til medlemmer var mødt op for at gå 
for sagen. Jeg er jer alle, der har været med til at støtte op om denne dag og det-
te arbejde taknemmelig, så kendskabet til trigeminusneuralgi kan brede sig som 
ringe i vandet. Det er der stadig brug for. 

Læg mærke til info side 18-19: Foreningen kommer igen rundt i Danmark med 
vores små medlemsmøder. I år vil det være Brønshøj, Holbæk og Silkeborg vi be-
søger. Alle medlemmer vil i løbet af september modtage en reminder om disse 
medlemsmøder og de datoer, der er fastlagt, men det ville være en stor hjælp, 
hvis vi får tilmeldingerne så tidligt som muligt. Husk at tjekke jeres mail for post 
fra os. De der ikke er på nettet, vil få tilsendt et brev med posten. 

Jeg vil endnu engang opfordre medlemmer, familie og venner, der kan yde en 
frivillig indsat om, at melde tilbage til os, hvis I gerne vil støtte foreningens arbej-
de. Arbejdspresset er stort, så vi kan virkelig godt bruge en håndsrækning. 

Økonomisk kan alle også hjælpe ved at yde et ”ekstra” beløb - evt. til brug for en 
ny kampagne overfor tandlægerne, som vi har i støbeskeen. Vi synes, vi er nået et 
godt stykke hen ad den vej, men vi har stadig ideer til at gøre mere. 

Eventuelle støttebeløb bedes indsat på vores konto i Nordea, reg.nr. 2640, konto 
nr. 0751 444 443. mrk. ”Støtte”. Vi har før opfordret til dette, og vil gerne sige de 
medlemmer tusinde tak, som allerede har støttet os med et ekstra beløb.       

Lonni U. Jensen  
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Trigeminusneuralgi har mange udtryk - og kan opleves 
forskelligt. 

Trigeminusneuralgi beskrives ofte som smertefulde "lyn", der rammer en eller 
flere ansigtsnerver i sekvenser, hvorefter man kan være smertefri en periode af 
kortere eller længere varighed. 

Trigeminusneuralgi kan dog også have et andet udtryk, hvor smerten er konstant 
og murrende i de ramte områder af ansigtet. 

Nogle trigeminusramte har begge former for smerter. Andre har kun "lyn" og 
andre igen kun murrende/skærende smerter. 

Nogle kalder sidstnævnte ”atypiske ansigtssmerter”, men det diagnostiseres som 
Trigeminusneuralgi - og de medicinpræparater, der virker, er de samme. 

Bestyrelsen / Ulla Baggesgaard 
 

Generalforsamling 2016 

Trigeminus Foreningens generalforsamling blev afholdt i Odense den 16. april, 
bakket op af 36 medlemmer, heraf 13 ægtefællemedlemmer.  

Der henvises til det separat vedlagte referat såvel som til det separate bilag med 
formandens beretning. 

 

Foreningens formand Lonni U. Jensen under et af sine indlæg på generalforsamlingen.  
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Indlæg fra Lars Bendtsen, Dansk Hovedpinecenter 

Lars Bendtsen, fra Dansk Hovedpine-
center i Glostrup var årets foredrags-
holder ved generalforsamlingen.  

Hans indlæg blev meget effektfuldt 
indledt med et pluk fra forelæsninger 
for medicinstuderende i 1937:  
”Forløbet af trigeminusneuralgi er i 
ubehandlede tilfælde ret trøstesløst. 
Smerteanfaldene tager gerne til i hyp-
pighed, og tilstanden bliver ikke sjæl-
dent så uudholdelig, at den fører til 
selvmord” 

Lidelsen blev yderligere illustreret ved 
hosstående engelske ord: 

 

Om trigeminus neuralgi 
Herefter gav han en kort beskrivelse af de symptomer, der karakteriserer lidel-
sen, herunder de kortvarige jagende smerter lokaliseret til en (eller flere) af tri-
geminus nervens grene, eventuelt kombineret med en konstant smerte. Smer-
terne udløses ofte af stimuli som tygning, vask af ansigt, tandbørstning, barbering 
og kold blæst, men kan også forekomme uden stimuli. 

Smerterne tilskrives, at der er noget (som oftest et blodkar) som trykker på tri-
geminusnerven, så den beskyttende isolering om den (myelinen) bliver ødelagt. 
Dermed kan de elektriske impulser spredes mellem nervetrådene, og ”føleimpul-
ser” kan blive til ”smerteimpulser”. 

De nyere MR-skanninger i høj opløsning viser imidlertid, at der ofte er en sådan 
”neurovaskulær kontakt”, uden at patienten lider af trigeminus smerter. Dette 
blev illustreret ved nedenstående data: 

 På smerte side På den raske side 
Neurovaskulær kontakt 89 % 78 % 
Kraftig neurovaskulær kontakt 53 % 13 % 

Der blev vist en række aksiale og transversale skanningsbillede-snit, hvor den 
neurovaskulære kontakt blev illustreret.  
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Trigeminusneuralgi kan også skyldes tryk fra en tumor eller fra sclerose plaques. I 
ca. 15 % af tilfældene skyldes trigeminus neuralgi sådanne sekundære årsager. 

Om behandlingen af trigeminus patienter 

Lars Bendtsen gav 
herefter en over-
sigt over fordelin-
gen af de godt 
3.300 patienter, 
som Dansk Hoved-
pinecenter (DHC) 
har i behandling 
om året, herunder 
365 trigeminuspa-
tienter (2013-tal).  

 
I fortsættelse heraf blev behandlingen af TN-patienter på DHC gennemgået: 

Patienterne fremlægger forløbet af deres lidelse og gennemgår en klinisk under-
søgelse. De bliver bedt om at føre en detaljeret dagbog over deres TN-angreb, og 
de bliver inden for de første 4 uger sendt til en for trigeminus undersøgelser 
standardiseret MR skanning med høj opløsning (3 Tesla).  

Patienten bliver sat i medicinsk behandling med carbamazepin (Tegretol / Trimo-
nil) med en typisk dosis på 600 – 1200 mg/dagligt. 60 – 70 % får herved reduceret 
smerterne med mere en 50 %.  

Som alternativ anvendes Oxcarbazepin (Apydan, Trileptal), som nogle tåler bedre. 

Som supplerende medicin, hvis ovennævnte ikke giver tilstrækkelig dækning, 
anvendes Gabapentin. Gabapentin gives undertiden også alene.  

Endvidere kan følgende måske være brugbare medikamenter: Pregabalin, La-
motrigin, Baclofen, Pimozide, Clonazepam eller Valproat.  

Patienterne instrueres i at justere deres medicindosering op og ned i takt med 
udviklingen af deres trigeminussmerter.  

Ca. 30 % af patienterne får ikke tilstrækkelig hjælp af medicinen eller får uaccep-
table bivirkninger heraf. Disse patienter henvises til neurokirurgisk vurdering på 
Rigshospitalet.  

Følgende operationstyper kan komme på tale: 
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- Mikrovaskulær dekompression, hvor det kar, der komprimerer nerven, 
”flyttes”, og der lægges et stykke stof mellem karret og nerven 

- Læsionsbehandling som f.eks. glycerol injektion, ballondilatation eller 
thermokoagulation 

Alle patienterne følges i en periode på minimum 2 år i Dansk Hovedpinecenter 
for at vejlede patienterne og vurdere effekten af behandlingen, og for at følge de 
patienter, som ikke hjælpes af eller får tilbagefald efter operationen. 

Kommende behandlingsmuligheder? 

De aktuelt anvendte mediciner i forbindelse med trigeminus er oprindeligt udvik-
let mod epilepsi.  

Pt. er der en ny medicin, Raxatrigin, specifikt udviklet mod TN under afprøvning. 
For eventuel fagkundskab kan tilføjes, at Raxatrigin blokerer ion-kanaler (er en 
”Nav 1.7 blokker”) 

Raxatrigin har passeret ”fase 1” studierne, og et ”fase 2” studie, der foregik i 
2012 – 2014 med dansk deltagelse, har vist, at under behandling med Raxatrigin 
havde TN patienter kun halvt så mange smerter som under behandling med kalk-
tabletter. Bivirkningerne var ens ved behandling med Raxatrigin og kalktabletter 
(hvilket jo ikke er tilfældet ved de hidtil anvendte medikamenter). 

Fase 3 studier på større grupper af patienter kan lede til det endelige produkt. Et 
sådant studie forventes påbegyndt ultimo 2016 / primo 2017. Forsøget forventes 
at indbefatte: 

- Nedtrapning i vanlig medicin svarende til 400 mg carbamazepin i døgnet, 
hvorefter man overgår til den ny medicin. 

- Herefter 4 – 6 ugers behandling på aktiv medicin, hvis der er god effekt. Hvis 
ikke, går man tilbage til vanlig medicin. 

- Herefter skifter halvdelen til kalktabletter i yderligere 12 uger. 
De, der får kalktabletter eller mister effekten af den ny medicin, går tilbage 
til vanlig medicin. 

- Efter studiet vil man blive tilbudt at fortsætte behandlingen med Raxatrigin i 
op til et år 

Dansk Hovedpinecenter vil deltage i ovennævnte undersøgelse.  

Lars Bendtsen påpegede, at det er yderst vigtigt, at tilstrækkeligt mange patien-
ter deltager i denne undersøgelse, hvis stoffet skal kunne komme på markedet 
inden for de nærmeste år.  
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Besvarelse af diverse spørgsmål  

I forbindelse med mødet blev blandt andet følgende spørgsmål kommenteret:  

Vedrørende opløsning af MR-skanninger 
Flere trigeminus patienter er blevet skannet med en mindre opløsning (typisk 1.5 
Tesla) end de 3 Tesla skanninger, der udføres på Dansk Hovedpinecenter.  

Lars Bendtsens kommentar hertil var, at 1,5 Tesla skanningerne er tilstrækkelige 
til at afgøre, om der kan være andre årsager til trigeminus lignende smerter end 
en konflikt mellem trigeminus nerven og et blodkar. 

Hvis man overvejer operation, må 3 Tesla skanningen imidlertid anbefales, idet 
den med større sikkerhed kan afsløre den eller de konflikter, der kan være årsa-
gen til trigeminus smerterne. 

Kan en rodbehandling af tænderne starte trigeminusneuralgi? 
Her var kommentaren, at en rodbehandling kan være udløsende for en trigemi-
nusneuralgi lidelse. 

Hvad er erfaringen med Botox behandlinger? 
Svaret hertil var, at Botox-behandlinger kun i helt enkelte tilfælde var blevet 
brugt til behandling af trigeminus patienter, og det til patienter som ikke fik til-
fredsstillende hjælp af den medicinske behandling. 

Tilsyneladende kan Botox-behandlinger hjælpe med at dæmpe baggrundsmerter 
tilknyttet trigeminus. Placeringen af Botox injektionen er vanskelig og kan let føre 
til uønskede lammelser i ansigtet. Behandlingen giver kun hjælp i en begrænset 
periode (sig et halvt år) og er relativ kostbar.   

Brug af Botox for trigeminus er ikke videnskabeligt dokumenteret og vil kun und-
tagelsesvis blive tilbudt. 

Saltvandsindsprøjtninger, har du hørt om det? 
”Nej” 

Hvad er ”white matter lesions”, som undertiden nævnes fra skanningsbilleder? 
Her var bemærkningen, at det er svært at svare på generelt, da det kommer an 
på antal og placering. Det kan være tegn på følger efter små blodpropper, men er 
ofte et tilfældigt fund uden betydning. 

Torben Gunge 
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Arrangementerne under ”Lad Hatten Vandre” 

Hovedpinesagen har nu afsluttet de planlagte aktiviteter under temaet ”Lad Hat-
ten Vandre”, hvor der er afholdt følgende arrangementer: 

- Happening på Axeltorv på den europæiske migrænedag, 12. september 
sidste år. Endvidere deltagelse i Frivillig dag i Aarhus den 25. september og i 
Åbent Hus i Glostrup den 21. november. Her delte repræsentanter for 
Migræne og Hovedpineforeningen og Trigeminus foreningen den under 
temaet forberedte folder med oplysning om de relevante hovedpine-
sygdomme ud og stod til rådighed for besvarelse af spørgsmål. 
Der henvises til Lynet fra december 2015. 

- Foredragsaften i tilknytning til Hovedpinesygdomme på Odense Univer-
sitetshospital den 3. marts i år som nærmere refereret i Lynet fra marts i år. 

- Vandretur på Hærvejen den 21. maj i år (se billeder på næste side) 
I tilknytting til vandreturen var der arrangeret en indsamlingsmulighed via 
hjemmesiden ”Betternow”, som foreningerne håbede kunne dække de 
relevante udgifter og gerne give et overskud til foreningernes arbejde..  

Til vandringen på Hærvejen syd for Jelling var der i alt 70 deltagere plus diverse 
medhjælpere for de to foreninger, som hjalp med praktiske opgaver herunder 
med at passe standpladser langs ruten, hvor der blev uddelt drikkevarer, frugt, 
mm. 

Deltagerne havde en god dag, og mange gennemførte hele den planlagte rute på 
i alt godt 21 km. For de hurtige (eller for dem, der ikke gennemførte hele turen) 
var der mulighed for at besøge det ny museem ”Kongernes Jelling” og/eller til at 
deltage i en arrangeret rundvisning på monumentområdet.  

De fleste deltog også i ”middagen” efter arrangementet, hvor man hyggede sig 
med en menu af ringridderpølser med kartoffelsalat eller med gullashsuppe, hvor 
der var mulighed for at prøve den lokale øl, og hvor man fik snakket videre med 
andre deltagere med hovedpinelidelser. 

Vi har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra forskellige deltagere og 
overvejer, om arrangementet skal gentages, samt hvornår og i hvilken form. 

Omvendt var der ikke så mange, som vi havde håbet, der deltog i arrangementet 
og kun en mindre andel, der samlede ind via den annoncerede hjemmeside 
”dk.betternow.org/charities/hovedpinesagen”. I alt fik 9 indsamlere dog samlet 
lige godt 11.000 kr ind. 

Det, at det var første gang vi lavede et sådant arrangement, medførte også, at 
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vore omkostninger til planlægning, mm. blev relativt store, og resultatet blev at 
arrangementerne under Lad Hatten Vandre gav et samlet underskud på godt 
50.000 kr, som er blevet dækket af de to deltagende foreninger.  

Nedenfor fotos fra dagen i Jelling. 

 
Hovedpinesagens formand byder  

velkommen foran startteltet 

Fortroppen langs stolperne der markerer 
det gamle palisadehegn 

 
Start (Jellingsten) 

 
Ved vendepunktet 

 
Hvilepost på turen 

 
En af de heldige præmievindere 

 

 
Tilbage på Jelling kro igen 

Torben Gunge 
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Betinas trigeminus og hendes hærvejsvandring 

Jeg blev ramt af Trigeminus Neuralgi i starten af 2013, og mit liv ændrede sig 
fuldstændigt. 

I starten var det ligesom at få elektriske stød ned i kæben, ind i tungen og over 
læben (mine smerter sidder i 3. gren). Jeg kunne ikke børste tænder, spise eller 
drikke normalt, jeg kunne ikke vaske mig i ansigtet, gå ud i blæsevejr, snakke eller 
smile. Det var helt basale ting, jeg ikke længere kunne uden at blive ramt af ube-
skrivelige smerter. Jeg var sygemeldt fra mit arbejde i godt et år, hvor jeg prøve-
de forskellige medicintyper. Ser jeg tilbage på det år, husker jeg ikke andet, end 
at jeg lå på sofaen i smertehelvede og var dopet af medicin. Bivirkningerne var for 
stærke på medicinen, så jeg skiftede hele tiden medicintype. Med tiden ændrede 
mine smerter sig til en blanding af de elektriske lyn og mere murrende konstante 
smerter. 

I perioden fra januar 2013 til juni 2015 havde jeg kun 1,5 måneds smertefrihed. 
Jeg prøvede alt muligt forskelligt: alle former for alternative behandlinger og alle 
medicintyper. Jeg ændrede madvaner, jeg skiftede mine cremer og shampoo’er 
ud med mere “grønne” produkter. Intet hjalp. 

Men så alligevel - pludseligt midt i juni 2015 blev jeg igen smertefri og har nu væ-
ret smertefri i 14 måneder. Det mærkelige ved denne sygdom er, at den kan køre 
i bølger. Man kan pludselig blive smertefri i en periode uden at nogen ved hvor-
for. Men lige nu betyder det ikke så meget for mig hvorfor. Det, der betyder no-
get, er, at jeg har fået livet tilbage (må det vare i lang tid)! Jeg kan igen være soci-
al, snakke, grine, spise og drikke normalt, gå ud i alt slags vejr. Og det var skønt 
på vandreturen langs hærvejen, at jeg nu kan det igen, og det endda selv om det 
blæste en del den dag. 

Jeg deltog på hærvejsvandringsdagen, fordi jeg synes, det er vigtigt at få skabt 
opmærksomhed omkring bl.a. Trigeminus Neuralgi. Det er ikke en kendt sygdom 
endnu, da der ikke er så mange tilfælde i Danmark. Der er brug for penge til 
forskning, da der stadig er så meget uvidenhed omkring hvorfor sygdommen op-
står. Så det betød virkelig meget for mig, at min familie og venner var der for at 
bakke mig op på dagen og vandrede de 11 km med mig. Og de, der ikke kunne 
være der, donerede via BetterNow. 
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Betina med familie og venner klar til hær-
vejsvandringen. 

 
På vej gennem forårsskoven  

 
Det arbejde Trigeminus foreningen gør er utrolig vigtigt. Når man bliver ramt af 
trigeminusneuralgi er det så hæmmende, at man har brug for svar på ens mange 
spørgsmål og for et godt støttenetværk. Det får man igennem foreningen. Man 
kan altid ringe til dem og få svar, og der bliver arrangeret netværksmøder og fo-
redrag over hele landet. Ja, der er mange andre ting de gør for at udbrede kend-
skabet til sygdommen, men det kan formanden (Lonni) nok bedre fortælle om. 
Foreningen har betydet rigtigt meget for mig i mit forløb. Det vigtigste for mig 
var, at jeg igennem foreningen kunne møde ligesindede, jeg kunne dele mine 
erfaringer, frustrationer og smerter med. Og hvor er det skønt at vide, at der er 
nogle så passionerede sjæle, der holder kontakt til forskerne på området, og som 
arbejder hårdt for at få sygdommen kendt. 

Betina 
 

12/9: Europæisk Migrænedag 

Den 12 september fejrer de europæiske hovedpineorganisationer, som vi delta-
ger i gennem European Headache Alliance (EHA), den årlige ”migrænedag” for at 
henlede opmærksomheden på migræne og andre hovedpineformer. 

Formanden for EHA, Elena Ruiz de la Torre, udtaler i tilknytning hertil:  

”Vi står foran en ny periode med en spændende udvikling, som, vi håber, vil kun-
ne forbedre livskvaliteten for patienter med migræne og andre hovedpineformer. 

EHA er stolt over at deltage i den Europæiske Hovedpine og Migræne Sammen-
slutnings internationale lægekongres i Glasgow til september, hvor forskellige 



 Side 13 16-2 Lynet Lynet 14-2 

nye behandlingsformer og medicin vil blive præsenteret. EHA ønsker at sikre at 
patienternes interesser tilgodeses i takt med, at ny muligheder for behandling 
fremkommer. 

EHA er foruroliget over det stigende antal af mennesker, der må leve med kronisk 
hovedpine (dvs. > 15 dage pr måned) og over det store antal børn, der lider af 
migræne. Mange af disse vil overdosere sig selv med smertestillende medicin, 
hvilket kan føre til medicinoverforbrugshovedpine” 

Torben Gunge  
 

Tandlæger og Trigeminusneuralgi! 

De fleste ved nok, at vi igennem de seneste år har haft et stort fokus på de dan-
ske tandlæger, hvoraf flere har manglende viden om Trigeminusneuralgi (TN). 

Vi fik en stor håndsrækning fra Tandlægeforeningen, da de sidste år skrev en 
større artikel i deres medlemsblad om vores lidelse. Her var man godt klar over 
den manglende viden hos flere af deres medlemmer.  

Den hjælp vi fik fra dem, og det arbejde vi selv i foreningen har gjort for at ud-
brede kendskabet til TN, har nu ført til, at flere og flere tandlæger beder os om at 
komme ud og holde små foredrag på deres klinikker. De vil gerne vide, hvad det 
er, de skal være opmærksomme på, når vi som TN-ramte kommer og ofte beder 
dem om at trække de tænder ud, som vi bestemt mener smerterne kommer fra. 

Vi er ikke helt kommet i mål med dette arbejde. Vi hører stadig om medlemmer, 
der ikke får den rigtige information, men er også godt klar over, at denne viden 
skal brede sig som ringe i vandet. Derfor arbejder vi videre med henblik på, evt. 
at få udarbejdet et brev/en folder til alle tandlæger i Danmark. Vi har søgt midler 
til dette, og kommer de i hus, så kan vi måske gøre et større fremstød. 

Vi modtager rigtig gerne informationer fra jer medlemmer, om oplevelser hos 
tandlæger. Positive som negative. Kendte jeres tandlæge til TN? 

Måske kunne I spørge jeres tandlæge, næste gang I skal på besøg, om deres viden 
er blevet større - og hvis den er det, hvorfra de har deres informationer. Dette 
kan gøre, at vi bedre kan sætte ind med vore oplysninger de rigtige steder.  

Fortæl også gerne jeres tandlæge om foreningen, og at de faktisk kan få os til at 
komme ud og fortælle dem om TN. 

Lonni U. Jensen 
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Om Dr. P. J. Jannetta – Neurokirurg  

Peter J. Jannetta, neurokirurgen der udførte den første operation af typen mikro-
vaskulær dekompression døde i foråret i år i en alder af 84 år. 

 

Dr. Jannetta var specialist i kranienervelidelser og 
blev specielt kendt for at identificere årsagen til 
trigeminus neuralgi – en tilstand, der forårsager 
stærkt pinefulde ansigtssmerter – og for at udvikle 
en metode til at afhjælpe denne lidelse gennem 
mikro-kirurgi på hjernen. 

Trigeminus neuralgi lidelsen har været dokumente-
ret i over 1000 år, og blev tidligere kaldt ”tic doulou-
reux” (som betyder ”smertefulde jag”). Man kendte 
denne stærkt smertefulde, episodiske ansigtssmer-
te, men man kendte ikke årsagen dertil.  
Smerten er så ulidelig – og behandlingsmuligheder-
ne så dårlige, at nogle patienter begik selvmord. 

”Det er den værste kendte smerte i verden.” har Dr. Jannetta udtalt. ”Ansigts-
nerverne er dem, der ligger tættest i hele kroppen, tættere end selv nerverne på 
fingerspidserne.” 

Da Dr. Jannetta begyndte sit hospitalsarbejde i starten af 1960’erne var det 
kendt, at smerterne skyldtes en skade på trigeminus nerven, den store nerve som 
leder følelser fra ansigtet til hjernen. Men årsagen til denne skade var ikke kendt, 
hvilket begrænsede mulighederne for at behandle smerterne. 

Behandlingerne frem til dette tidspunkt var ofte indgreb, der beskadigede 
nerven. Nerven kunne blive skåret over i håb om , at den ville ophøre med at 
sende de omtalte smerter. Man kunne ”bedøve den” med alkohol injektioner, 
man kunne bruge elektriske impulser til at beskadige den, og så videre. I bedste 
fald medførte behandlingen følesløshed, som eliminerede smerten, men 
samtidigt blev også nervens funktion elimineret. 

I midt 60’erne gjorde Dr. Jannetta en tankevækkende opdagelse i forbindelse 
med disikering af et sæt kranienerver til en forelæsning. Han bemærkede noget 
galt: et lille blodkar, der pressede på trigeminus nerven. Det kom til ham som et 
lyn: blodkarret trykkede på nerven, så der var en fordybning i den, der hvor 
blodkarret trykkede. Hvad hvis dette var årsagen til nerveskaden? 



 Side 15 16-2 Lynet Lynet 14-2 

Selv om dette synspunkt i dag er universelt accepteret, var det nyt i 1960’erne, og 
tanken, at et ganske lille blodkar med samme diameter som en blyantsstift, der 
trykkede på nerven langt inde i hjernen, kunne føre til en sådan smerte nede i 
ansigtet forekom ikke sansynligt på dette tidspunkt. 

Men hvis det generende blodkar rent faktisk var årsagen, ræsonnerede Dr 
Jannetta, så ville smerterne kunne lettes ved at fjerne det ved hjælp af et 
operativt indgreb. I fortsættelse heraf udviklede han derfor en procedure til at 
gøre netop dette: operationen ”mikrovaskulær dekompression”. 

Det forklares, at hvis man føler bag ved øret, er der en forhøjning af kranieknog-
len. Umiddelbart bag ved den er det, at man ved denne operation borer et hul på 
størrelse med ”a quarter” (~ en tikrone). En mikroskoplinse kan føres ind gennem 
hullet, så kirurgen kan studere trigeminusnerven, og under forstørrelsen kan ki-
rurgen lokalisere det generende blodkar. 

Hvis blodkarret var en vene, kunne den brændes lukket og fjernes. Hvis det var en 
arterie, skulle den flyttes og isoleres fra nerven. Dette blev løst ved at skubbe en 
lille pude af teflon ind mellem arterien og nerven. 

Den første operation af denne type blev udført i 1966. Patienten, en 41-årig 
mand, blev befriet for sine smerter. 

Det tog omkring et årti før ovennævnte procedure blev generelt accepteret af det 
neurologiske ”establishment”, dels på grund af Dr Jannetta’s unge alder, dels på 
grund af det nye i indgrebet, som ikke forekom at have noget med patienternes 
lidelser at gøre. 

I dag er mikrovaskulær dekompression den operative standard behandling for 
trigeminus neuralgi, som afhjælper lidelsen i omkring 90 % af tilfældene. 

Dr. Jannetta har oplært mere end 150 kirurger rundt omkring i verden i denne 
operationsform. Operationsformen er endda blevet udvidet til også at blive an-
vendt i forbindelse med andre lidelser som skyldes tryk på forskellige ansigtsner-
ver, inklusive tinnitus, ansigtssmerter og vertigo. 

Oversat og forkortet ud fra en artikel i The New York Times baseret på informati-
oner fra Mark L. Shelton, forfatter til bogen ”Working in a very small place: The 
making of a neurosurgeon”. 

Torben Gunge 
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Ny Bygning til Dansk Hovedpinecenter i Glostrup 

I februar modtog vi kopi af en pressemeddelelse fra Dansk Hovedpinecenter med 
nyheden om, at nu gik byggeriet af deres nye behandlingsbygning i gang, så de fra 
efteråret næste år kan samle deres aktiviteter fra en række små separate bygnin-
ger til en større 3-fløjet bygning på i alt ca. 2.200 m2, delt mellem centerets 3 ho-
vedfunktioner: klinisk funktion, diagnostik og forskning. 

 

Det ny hovedpinecenter får sin plads 
ved siden af hospitalets indgang 1 i 
kanten af parkanlægget, jævnfør hos-
stående illustration fra ”H+ Arkitek-
ter”. 

”Vi glæder os til at flytte ind i den nye 
bygning, hvor omgivelserne bliver op-
timale for vores patienter. Involverin-
gen af patientforeningerne i design 

processen har haft stor betydning, og samarbejdet har bl.a. resulteret i, at gulve, 
lofter og vægge bliver støjdæmpende og får neutrale farver til stor gavn for vores 
patientgruppe.” siger professor Rigmor Højland Jensen, der leder Dansk Hoved-
pinecenter. 

Hovedpinecenteret har godt 9.000 patientbesøg om året og ser patienter fra hele 
Danmark. Centret er verdens største, tværfaglige, højt specialiserede funktion for 
patienter med alvorlige hovedpinesygdomme. 

Uddrag af pressemeddelelse - Torben Gunge 
 

Serviceaftale med Falck – Psykologisk Hotline (7010 2012) 

I sidste nr. af Lynet skrev vi om det nye tilbud foreningen har til medlemmer og 
deres pårørende, nemlig psykologisk hjælp via Falck. 

Står I en situation, I har svært ved at overskue?: 

- Måske er jeres frustration over jeres ”ødelagte liv” på grund af sygdommen 
ved at tage overhånd! 

- Måske er I blevet fyret fra en arbejdsplads, da de ikke har haft forståelse for 
jeres lidelse! 

- Måske er parforholdet kommet til at knirke! 

- Måske mangler Jeres pårørende hjælp til at takle deres ændrede situation! 
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Rigtig mange ting kan presse sig på, situationer som en psykolog måske kan give 
jer nogle redskaber til at takle. 

I kan nu ringe på ovenstående tlf. nr. 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 tale med jer i op til en halv time. 
Hvis det ikke er nok, har I mulighed for at ringe igen, når I har sunket det I har 
hørt. 

Hvis der skal et egentligt psykologisk behandlingsforløb til, vil dette normalt ikke 
være dækket af ordningen. Tilbuddet skulle dog kunne afhjælpe en akut situation 
og kan give vejleding omkring henvisning til særlige psykologiske behandlingsfor-
løb. 

Så hvis du (eller din ægtefælle) har behov for det omtalte tilbud, så gør endelig 
brug deraf. Meld også gerne tilbage til os, om I har følt det har været til nogen 
hjælp. Dette tilbud løber foreløbigt et år, men hvis mange melder tilbage, at de 
har haft god hjælp deraf, kunne vi jo bestemme os til at lade det køre videre. 

Lonni U. Jensen 
 

Folkemøde på Bornholm – 3 patienter udfordrer politikere 

SundhedsParlamentet, Folkemødets sundhedspolitiske platform, havde, sponse-
ret af Novartis og Celgene, arrangeret nedenstående debat, som blev afholdt i 
forbindelse med Folkemødet på Bornholm.  

Her var Migræne & Hovedpinesagens udsendte Laila Bendix, som i øvrigt også er 
Hovedpinesagens formand. Hun lever med kronisk migræne og har samtidig per-
sonlige erfaringer med, hvad der skal til, for at man kan beholde en tilknytning til 
arbejdsmarkedet. De andre patienter var fra respektive Psoriasisforeningen og fra 
Foreningen for Rygsøjlegigt.  

Der blev debatteret med Ninna Thomsen (SF), sundhedsborgmester i Københavns 
Kommune, Yildiz Akdogan (S), folketingsmedlem og medlem af sundhedsudvalget 
og Mette Rose Skaksen, branchedirektør i Dansk Industri. 

Stemningen var god og alle patienter fik, under kyndig udspørgen af journalist 
Kirsten Palmer, mulighed for at dele deres historie med fokus på, hvorfor de har 
kunnet beholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gik igen, at de alle har 
oplevet stor fleksibilitet fra deres arbejdsgivere, og at det har krævet, at de har 
kommunikeret om deres forskellige udfordringer. Denne åbenhed overfor en 
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arbejdsgiver om sygdom blev diskuteret. Mette Rosen Skaksen fremførte, at det 
er vigtigt med tillid mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og at man derfor bør 
være åben om den slags emner, men der var også bred enighed om, at det kan 
være meget problematisk at fortælle en ny arbejdsgiver om sygdom, da man risi-
kerer ikke at stå først for en ansættelse. 

De tre patienter havde hver forberedt et spørgsmål til politikerne. Der blev bl.a. 
spurgt om, hvordan man sikrer lige adgang til behandling og lige vilkår på ar-
bejdsmarkedet.  

Fra Migræne & Hovedpineforeningens side spurgte vi til, hvordan man kunne 
acceptere flere års ventetid på specialistbehandling, når man ved, at migræne 
alene er skyld i 14 % af alt sygefravær, når man ved, at relevant behandling kan 
nedbringe dette, og når man ved, at manglende behandling kan føre til forvær-
ring af patientens situation og dermed øget risiko for at blive udstødt af arbejds-
markedet. Selvom Ninna Thomsen fremførte at en behandlingsgaranti på fire 
uger ikke altid var relevant, var der bred enighed om, at det var for dårligt, at så 
stor en gruppe patienter får så dårlig en behandling. Yildiz Akdogan lovede såle-
des at stille skarpt på dette emne ved at stille et §20 spørgsmål til Sundhedsmini-
steren.  

Migræne & Hovedpineforeningen vil følge op på debatten og sikre sig, at deres 
spørgsmål kommer videre.  

Fra Laila Bendix ved Torben Gunge 

 

Foreningen afholder info-/medlemsmøder i oktober 2016. 

Nu er det igen blevet tid til, at vi i bestyrelsen tager rundt til nogle udvalgte ste-
der i Danmark for at mødes med TN-ramte og udveksle erfaringer om lidelsen, 
om behandlingsmetoder, mm. Derudover vil bestyrelsen informere om de nyhe-
der/muligheder, der er, inden for behandling. 

Møderne er især tiltænkt medlemmerne og deres pårørende, men er åbne for 
alle TN-ramte, som er interesseret i at få viden og udveksle erfaringer.  
Måske de senere kunne få lyst til at blive medlem af foreningen! 

Disse møder har ry for at være hyggelige og informative, så mød op og støt besty-
relsen i dens arbejde for at udbrede kendskabet til vor sygdom. 
Vi byder hvert sted på kaffe og kage samt en øl eller en vand, og evt. lidt frugt.  
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Uanset om du lider af trigeminus smerter, eller om du er opereret og blevet rask, 
så er det til glæde og gavn, at vi kan udveksle erfaringer i et mindre forum af TN 
patienter og deres pårørende. Husk, I er altid velkommen til at tage et familie-
medlem eller en god ven med. Her har de mulighed for at lytte til, hvad det er for 
en sygdom I lider af. Også familiemedlemmer bliver jo ramt, når en lidelse som 
trigeminusneuralgi træder ind i familien. 

De i år udvalgte steder fremgår nedenfor, så vælg det sted og den dag, der passer 
dig bedst. 

Der kræves tilmelding til møderne, enten via tlf. eller SMS til 6172 2111 eller al-
ternativt via email på tn@trigeminus.dk.  
Husk at oplyse antal personer. 

København, lørdag den 8.oktober fra kl. 14:00 til 17:00 

Danhostel Copenhagen Bellahøj, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj 
Tilmelding senest mandag den 3.oktober  
Planlagte deltagere fra bestyrelsen: Lonni U. Jensen og Torben Gunge 

Holbæk, søndag den 9. oktober fra 14:00 til 17:00 

Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk 
Tilmelding senest fredag den 30. september 
Planlagte deltagere fra bestyrelsen: Lonni U. Jensen og Torben Gunge 

Silkeborg den 29. oktober fra kl. 13:30 til 16:30 

Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg 
Tilmelding senest fredag den 21.oktober.  
Planlagte deltagere fra bestyrelsen: Lonni U. Jensen og Kirsten Frausing 

Lonni U. Jensen 
 

Internetadresser 

Artiklen” Tid til at tale med patienterne” fra Sund i Syd nævnt i ”Formanden har 
ordet”, kan findes via nedenstående adresse: 
http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/Regionshuset/Kommunikation/S
undiSyd/2016/Sundisydnr22016/ 

Se side 30 – 31 heri.  

mailto:tn@trigeminus.dk
http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/Regionshuset/Kommunikation/SundiSyd/2016/Sundisydnr22016/
http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/Regionshuset/Kommunikation/SundiSyd/2016/Sundisydnr22016/
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Info-visitkort om trigeminus 

Trigeminus Foreningen har fået trykt et antal visitkort med for- og bagside som 
illustreret nedenfor. 

 

Alle nye medlemmer vil få tilsendt et par tryk heraf. Ligeledes vil vi have et antal 
kort med til vore medlemsmøder, så de der ønsker det, kan få dem udleveret. 

Alle eksisterende medlemmer, som føler de kan have glæde af kortene, er vel-
kommen til at sende en mail til tn@trigeminus.dk eller en SMS til foreningens 
telefon til 6172 2111 med navn og adresse, så vi kan sende et par kort til Jer. 

Lonni U. Jensen 
 

Kære medlemmer! 

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

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

Ingen problemer er for små! 

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

