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Jeg synes stadigt 
det er hårdt at 
have fibromyalgi
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Lene på næsten 48 har haft diagnosen fibromyalgi 

i et par år, men har haft symptomer i 16-17 år. På 

trods af smerter og træthed insisterer hun på, at 

hun vil forsætte med sit arbejde som social- og 

sundhedsassistent.
 
 
 
Af Mark Sinclair Fleeton

 L ene Jørgensen kender fibromyalgi. Den har været med hende i 
formodentligt 16-17 år. Hun har bare ikke vidst, hvad det hed 
før hun fik diagnosen for et par år siden. Men selvom det kræ-

ver hårde beslutninger, så er hun ikke indstillet på at stoppe med at 
arbejde. 

Hun arbejder i dag 35 timer om ugen som SOSU-assistent på et 
plejehjem, men i realiteten bliver det nok til flere timer. Lene er 
nemlig både Teamleder og medicinansvarlig; hun underviser kolle-
gerne i at løfte og flytte beboerne; hun er kontaktperson for en be-
boer på plejehjemmet i forhold til kommunen og så er hun Tillids-
mand for sine kolleger i FOA. 

Hun er godt klar over, at noget af det må væk, men det er svært, 
når man er engageret i sit arbejde. „Jeg vil stadigvæk have retten til 
at kæmpe“, siger Lene Jørgensen.

Vil ikke opgive arbejdet
Du er ikke i tvivl, når du møder Lene Jørgensen. Her er et menne-
ske, der er drevet af engagement og ønsket om at gøre en forskel for 
andre mennesker. Selv fibromyalgi har ikke kunnet dæmpe hendes 
engagement. Men hendes engagement er ikke uden omkostninger. 
Lene Jørgensen er i dag sygemeldt på en § 56-ordning. Det vil sige, 
at hendes arbejdsgiver bliver kompenseret økonomisk fra hendes 
kommune for det øgede sygefravær, som er en naturlig følge af hen-
des fibromyalgi. 

Men hun vil ikke opgive tilknytningen til arbejdsmarkedet og 
hendes engagement i andre mennesker, selvom hun ikke er sikker på, 
at hun kan forsætte som SOSU-assistent. Lene Jørgensen har taget 
imod et tilbud fra DFF om et samarbejde med Handicapidrættens 
Videnscenter, for at finde muligheder og nye veje for at bevare hen-
des arbejdsliv.

Du skal bare hjem og lave nogle øvelser på stuegulvet
Hun var i starten af 20’erne da de første symptomer meldte sig. Hun 
oplevede problemer med venstre hofte og kunne pludseligt ikke gå. 
„Du skal bare hjem og lave nogle øvelser på stuegulvet“, sagde lægen. 
Men øvelser på stuegulvet var ikke nok til at holde smerter og funk-
tionsnedsættelse på afstand. 

I forbindelse med en fødsel fik Lene bækkenløsning og senere 

fulgte depression og stress. Symptomer som mange fibromyalgi-
ramte render ind i som en konsekvens af sygdommen. Mange besøg 
hos forskellige reumatologer gav ikke meget andet resultat end et 
stort antal recepter på medicin med flere bivirkninger end virknin-
ger.

Lige nu er jeg patient 
Lene ventede to år på at komme på Frederiksberg Hospital. Under-
søgelserne på Frederiksberg blev toppunktet af hendes frustration i 
hendes afklaringsproces. 

Trykprøven blev foretaget af en sekretær og i det hele taget følte 
hun sig meget dårligt mødt af lægerne. Hun manglede forklaringer 
og bare at få vide, hvad de undersøgte hende for. „Det hele var ved at 
ramle sammen for mig“, siger Lene Jørgensen. „Til sidst brød jeg helt 
sammen derinde.“ Selvom Lene Jørgensen er SOSU-assistent, var 
der ikke overskud til at hun selv kunne fornemme systemet og selv 
sætte sig ind i og forstå forløbet. „Lige nu er jeg patient“, sagde hun 
til lægen. Lægen blev meget chokeret over Lene Jørgensens reaktion, 
men det betød også, at hun sagde uden omsvøb, at hun mente det var 
fibromyalgi. Følelsen hun gik derfra med var lettelse. „Nu har jeg 
noget. Det er ikke bare mig, der er tosset eller hypokonder.“

Jeg skal bare lige nå sommerferien
Den 7. juli 2016 gik det galt. Hun var helt med på, at hendes stress-
niveau var stigende og det samme var hendes smerteniveau. „Jeg skal 
bare lige nå sommerferien“, sagde hun til sig selv. Den 7. juli valgte 
hun at forsøge at klare presset ved at lukke sig inde på kontoret og gå 
ind i sig selv. 

Hun har en del administrative opgaver og det virkede som en god 
løsning at koncentrere sig om dem lidt for at få lidt ro. Da hun 
skulle videre gik det for stærkt. Hun var klar over, at gulvet på gan-
gen var nyvasket og vådt, men tog ikke højde for at det var glat. Hun 
fik armen revet af led og brillerne fløj, da hun faldt. 

Hvor er det du henter din energi fra?
Det kan være svært at se, hvordan Lene Jørgensen klarer at forsætte 
sit arbejdsliv. ”Hvor er det egentligt du henter din energi fra?”, har 
hendes leder spurgt hende om til en mus-samtale. 

Hun går stadigt ned med depression fra tid til anden. „Men jeg 
kan ikke blive dernede“, forklarer Lene Jørgensen. „Jeg synes stadig, 
at det er hårdt at have fibromyalgi i hverdagen“. Hun finder energien 
i at gøre en forskel for andre mennesker, selvom det jo også koster 
kræfter. „Man kan sagtens hjælpe andre, men det er svært at forholde 
sig til sit eget.“ Men engang imellem er hun nødt til at forholde sig 
til sin egen situation. 

Det gør hun bla. når hun går sin aftentur. Så hører hun musik, 
som hun kan relatere til. Og så skælder hun ud og får snakket sin 
dårlige samvittighed overfor familie og sig selv igennem. „Jeg er god 
til at handle.“ Sådan beskriver Lene Jørgensen sig selv. Og selvom 
det er svært, så handler hun og insisterer på, at hun vil beholde sin 
tilknytning til arbejdsmarkedet. 


