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Vi taler din sag!
Vi ved godt, at livet med fibromyalgi kan 
være svært at håndtere for den enkelte 
sygdomsramte og deres pårørende at 
håndtere. Og det viser sig særligt meget, 
når den fibromyalgiramte henvender sig 
til kommunen for at få hjælp.

Vi ser ofte, at kommunerne ikke tager 
lægeerklæringer alvorligt. Hvis kommunen 
ikke anerkender sygdommen, giver det rig-
tig mange problemer og negative konse-
kvenser i sagsforløbet. Her i bladet kan  
du læse om Marie Louise Baches sagsfor-
løb, som desværre er et klassisk eksempel  
på hvordan sagsbehandlingen er med til  
at forværre ikke blot den fibromyalgi ram-
tes funktionsniveau, forsørgelsesgrundlag, 
men så sandelig også på muligheden for at 
komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Tidligere lå problemet med den manglende 
anerkendelse på lægens bord, men i dag lig-
ger det i bunkerne hos de kommunale sags-
behandlere. Mange fibromyalgiramte kla-
ger deres sag i Ankestyrelsen og det med 
god grund. I de sidste 3 år er to ud af fire 

sager omgjort og det er naturligvis en helt 
uacceptabel situation.

Det vil Fibromyalgi-Foreningen ikke bare 
stilsigende se til, men presser på politisk, så 
der kan komme et meget hurtigere sagsfor-
løb i forhold til sygdom og arbejdsmarked. 
Og vi presser også på landsplan. Foreningen 
ønsker en bedre behandling af de fibro-
myalgiramte, da omkostningerne er alt for 
høje både menneskeligt og økonomisk.

Men du kan også selv gøre noget
Kommunalvalget er lige om hjørnet og her 
kan du bruge din stemme i nærområdet. Vi 
har lavet nogle spørgsmål som kan hjælpe 
dig i gang og som du kan stille din lokalpo-
litiker – let og lige til at klippe ud og tage 
med i lommen. Se side 19.

Selvom tilværelsen til tider kan være hård, 
er der heldigvis også mange livsbekræftende 
historier, hvor den enkelte finder sig tilrette 
og får det bedste ud af livet. Du kan i dette 
nr. af bladet læse om vores to medlemmer 

Sara og Stine, som begge er gode eksempler 
på dette. Begge de to unge kvinder bruger 
Foreningen aktivt og arbejder også som 
frivillige rådgivere. Frivillighedsarbejdet er 
én af grundstenene i Foreningen, som arbej-
der på at styrke og understøtte de lokale 
grupper samt at skabe flere og nye netværk. 
Dette arbejde vil vi styrke i tiden fremover.

Betydningen af medlemsnærhed er vigtig 
for mig at nævne. Vi skal fortsat gøre alt, 
hvad vi kan, for at få flere medlemmer og 
det er vigtigt, at alle vores medlemmer op-
lever, at vi er glade for hvert enkelt medlem-
skab. Foreningens medlemsgrundlag har 
stor betydning for vores gennemslagskraft 
overfor sundhedssystemet, det sociale sy-
stem og ikke mindst politikkerne. Det er da 
også grunden til, at vi sætter en hvervnings-
kampagne i gang netop nu. Hvis du skaffer 
to betalende medlemmer, så giver vi et gave-
kort til Matas på 299 kr. 

Jo flere medlemmer vi bliver, desto 
bedre kan vi være tilstede for dig og tale 
din sag!

Landsformand, Søren Harboe
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I Fibromyalgi-Foreningen får vi ofte henvendelser 

fra medlemmer, der oplever, at fibromyalgi ikke 

bliver anerkendt i deres sagsforløb.

Af: Alice Sprotte 

Det betyder rigtig meget for et sagsforløb, om sygdommen bliver 
anerkendt. Men ofte bliver fi bromyalgi enten ikke set som en syg-
dom eller bliver betragtet som noget psykisk, frem for en fysisk 
sygdom. 

- Det rammer alle vores medlemmer. Uanset om de er på kon-
tanthjælp eller i arbejdsprøvning. Hvis kommunen ikke anerkender 
sygdommen, så får de rigtig mange problemer i sagsforløbet, for-
tæller foreningens socialrådgiver, Berit Pedersen.

Det sker særligt på tre områder i sagsbehandlingen:
 

1)  Stop af sygedagpenge

 Flere af vores medlemmer stopper på sygedagpenge, uden at de 
har fået afklaret arbejdsevnen. I stedet bliver de raskmeldt og 
ryger på kontanthjælp. Her går kommunen ind og vurderer, at 
de ikke er syge nok og derfor ikke opfylder kriterierne for at 
modtage sygedagpenge. Kommunen mener, at de kan arbejde, 
og at der derfor ikke er behov for at afklare arbejdsevnen. Hvis 
man får lukket sin sygedagpengesag, så har man dog ret til et 
jobafklaringsforløb. 

- Vi råder vores medlemmer til at klage over afgørelsen, hvis syge-
dagpengene bliver stoppet. Hvis sygedagpengene endnu ikke er 
blevet stoppet, så råder vi dem til at få afklaret deres skånebehov, 
siger Berit Pedersen. 

2)  Mange arbejdsprøvninger 

 For andre af vores medlemmer er problematikken modsatrettet. 
De havner i mange afklaringsforløb og arbejdsprøvninger. Der 
er nemlig ikke et maksimum antal arbejdsprøvninger. Så nogle 
gange trækker det ud i fl ere år uden en afgørelse om ret til fl eks-
job eller førtidspension. Derudover havner de ofte i arbejds-
prøvninger, der ikke tager hensyn til diagnosen og deres skåne-
behov. De mange arbejdsprøvninger bliver opbevaring frem for 
afklaring. Det er psykisk hårdt for vores medlemmer. De går og 
er usikre på fremtiden, og hvad den bringer. 

- Vi anbefaler, at man prøver at få en arbejdsprøvning, der tager 
hensyn til skånebehov. Hvis det er muligt, så vær selv med til at vælge 
stedet, så det ikke er dømt til at gå galt, fortæller Berit Pedersen. 

3)  Lægerklæringer bliver ikke taget til efterretning

 Vi ser ofte, at kommunerne ikke tager lægeerklæringer fra læger 
eller speciallæger til efterretning. Nogle gange går kommunen 
ligefrem i mod lægernes faglighed. Det kan fx være, at de ikke 
lytter til udtalelser om skulder- og rygproblemer eller behovet 
for nedsat tid. Nogle sagsbehandlere tror, at fi bromyalgipatien-
ter godt kan arbejde og ikke har skånebehov. Sommetider bliver 
medlemmernes dokumenter oversat af kommunens lægekonsu-
lent, som kan påvirke sagerne negativt for vores medlemmerne.

- Vi råder vores medlemmer til at blive ved med at pege på, hvad 
lægerne siger. 

Hvis de klager over sagen, så er det vigtigt at lægge vægt på de 
lægelige udtalelser. Det er det, der bliver kigget på i klagesager. 

Se klage vejledning på www.fi bromyalgi.dk - under rådgivning.

Fibromyalgi i sagsbehandlingen

Mange oplever et helt uacceptabelt tovtrækkeri med kommunerne.
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Forvirring i kommunerne og uacceptabel sagsbehandling.

Kommunerne begår mange fejl
Mange fibromyalgipatienter ender med at klage 

over deres sag i Ankestyrelsen. Og med god grund. 

Fra 2013-16 blev mellem hver tredje og hver fjerde 

sag omgjort, når borgere klagede til Ankestyrelsen.

Af: Alice Sprotte 

Reglerne for sygedagpenge, fl eksjob og førtidspension er ens i 
kommunerne. Men der er forskel på, hvor gode og dårlige kom-
munerne er til at overholde reglerne. Når Ankestyrelsen omgør en 
kommunal afgørelse, er det fordi kommunens afgørelse enten er 
direkte forkert, eller der er så væsentlige sagsbehandlingsfejl, at 
afgørelsen er ugyldig.

- Høje omgørelsesprocenter dokumenterer store retssikkerheds-
problemer i en række kommuner, siger John Klausen, der er lektor 
i socialret ved Aalborg Universitet.

Når en borger klager over en kommunes afgørelse, skal kom-
munen revurdere og behandle sagen igen. Det er kun, hvis kom-
munen fastholder afgørelsen i anden omgang, at klagen går videre 
til Ankestyrelsen. 

Kun et fåtal af de afgørelser kommunerne træffer bliver påkla-
get og også kun et fåtal af forkerte og fejlbehæftede sager. Som 
følge af kommunens forpligtelse til genvurdering må man frygte, 
at der er mindst lige så mange forkerte og fejlbehæftede afgørelser 
blandt de sager, der ikke bliver påklaget.

„Vi råder vores medlemmer til at klage over 

afgørelsen, hvis sygedagpengene bliver 

stoppet. Hvis sygedagpengene endnu ikke 

er blevet stoppet, så råder vi dem til at 

få afklaret deres skånebehov.“

„Vi råder vores medlemmer til at blive ved 

med at pege på, hvad lægerne siger. Hvis de 

klager over sagen, så er det vigtigt at lægge 

vægt på de lægelige udtalelser. Det er det, 

der bliver kigget på i klagesager.“



Af: Alice Sprotte

Horibelt sagsforløb
- Det er fuldkommen horibelt. Det er det første, der falder Marie 
Louise Bache ind, da hun skal beskrive sit sagsforløb. Hun går ned 
med fl aget i starten af 2015. Igen. Hun har før kæmpet sig tilbage på 
jobbet efter langtidssygemeldinger. Men det er ikke lykkedes denne 
gang, og hun bliver fyret. Herefter bliver det en kamp med sagsbe-
handlere i kommunen. 

- Jeg føler ikke, de lytter til mig. De møder mig med mistro, 
fortæller hun.  

Hun optager alle samtalerne i kommunen. Det har hun gjort 
siden den dag, sagsbehandleren sagde, at det ville være godt, hvis 
hendes nu 10-årige søn kom i afl astning. Med sønnen ude af huset 
ville hun jo sikkert kunne arbejde mere.

Marie Louise Bache fra Middelfart fik 
konstateret fibromyalgi i 2009. Hun 
kæmper stadig med de kommunale 
systemer. Hun venter på en afklaring 
af sin arbejdsevne trods flere arbejds-
prøvninger og mange lægelige udta-
lelser.    

Jobcentret lytter hverken 
til mig eller lægerne

Flere lægeerklæringer
Marie Louise har fl ere udtalelser og statusattester fra læger, 
der dokumenter, at fi bromyalgien forringer hendes liv og arbejds-
evne. 

Hendes praktiserende læge er chokeret over kommunens håndte-
ring af sagen.  Lægen skriver blandt andet, at den behandling, Marie 
Louises oplever i kommunen, forværrer sygdommen. Hun er blevet 
kronisk udbrændt af fi bromyalgien og presset fra kommunen. Det 
samme står der i to udtalelser fra Arbejdsmedicinsk Klinik: Lad være 
med at presse hende mere. I gør hendes sygdom værre. 

- Men det er fuldstændig meningsløst, at lægerne dokumenterer 
hele tiden. De tager det ikke til efterretning i kommunen, fortæller 
hun om sine oplevelser. 

Havde et fl eksjob på hånden
Siden januar 2015 har hun været i fl ere arbejdsprøvninger. Konklu-
sionen er, at Marie Louise er i stand til at arbejde 2x3 timer om ugen 
med en dags hvile i mellem. 

Alligevel mener kommunen ikke, at hun er afklaret tilstrække-
ligt. Derfor skal hun snart i en ny arbejdsprøvning. Denne gang i en 
lagervirksomhed. 

Marie Louise håber på at kunne passe et fl eksjob. Hun havde 
faktisk et fl eksjob på hånden efter en arbejdsprøvning. Men det ville 
kommunen ikke være med til. De mener, at hendes arbejdsevne kan 
udvikle sig mere. Det tror Marie Louise ikke. Hun mener, kommu-
nen tænker mere på kommunekassen end på at hjælpe hende videre 
med et værdigt arbejdsliv: 

-  Jeg er bange for, at jeg får frataget det sidste af min arbejdsevne. 
Det ender med, at jeg skal afklares til førtidspension i stedet, fortæl-
ler Marie Louise. 

Marie Louise Baches sag er stadig ikke afklaret. Hun er indtil 
videre på sygedagpenge. Hun har indbragt fl ere klager over sit sags-
forløb. 

Man må gerne optage samtaler med sagsbehandleren, HVIS man 
gør opmærksom på det. Hvis sagsbehandleren nægter, så skal der 
være en faglig grund, og den kan man bede om at få skriftligt.

 

„I dag er kommunerne problemet“
Førhen lå problemet med manglende anerkendelse af fi bromyalgi 
ofte på lægens bord, men i dag er det rykket over på kommunale 
skranker. De fl este læger er blevet klogere på fi bromyalgi. Det er 
kommunerne ikke. Det mener advokat Svend Aage Helsinghoff, der 
tager sig af sager for fi bromyalgiramte og andre med generaliserede 
smerter.

6 fi bromyalgi        nr. 4 2017

Kommunerne har i fl ere tilfælde 

manglet „Fingerspitzengefühl“.
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Få den rigtige lægeerklæring

Det første råd, Svend Aage Helsinghoff giver sine klienter, handler 
ikke om jura. Han sørger for at de kommer til den rigtige læge og får 
en udtalelse. Ofte har folk været hos en neurokirurg – og her får de 
at vide, at de ikke fejler noget neurokirurgisk. Det læser kommu-
nerne som: De fejler ikke noget i det hele taget. 

- Hvis ikke de har været på en smerteklinik, så tror de ikke på det 
i kommunen. Så mener man, at det er noget psykisk.  Derfor er det 
vigtigt, at lægen henviser til en smerteklinik, siger Svend Aage Hel-
singhoff. 

Parkeret i ressourceforløb
En anden problematik, som Svend Aage Helsinghoff ser, handler om 
ressourceforløb. I dag er det muligt at være i ressourceforløb i op til 
fem år. Han oplever, det ødelægger folks arbejdsevne at være på of-
fentlig forsørgelse i så mange år. Man parkerer mennesker i de kom-
munale systemer i flere år. Man burde målrette ressourceforløbene 
tidligt i forløbet, mener den erfarne advokat: 

 - Jeg ser, at mange af mine klienter bliver tilbudt rygestopkursus 
eller forløb hos en diætist i stedet for at blive tilbudt et målrettet 
tiltag, der er tilpasset dem. 

Det kunne være en individuelt tilpasset arbejdsprøvning, i visse 
tilfælde hjemme hos dem selv, så man måler på, hvad de rent faktisk 
kan, siger han.

Marie Louise Bache: 

„Jeg er bange for, at jeg får frataget det sidste 

af min arbejdsevne. Det ender med, at jeg skal 

afklares til førtidspension i stedet.“

Advokat Svend Aage Helsinghoff: 

„Jeg ser, at mange af mine klienter bliver til-

budt rygestopkursus eller forløb hos en diætist 

i stedet for at blive tilbudt et målrettet tiltag, 

der er tilpasset dem.“

Marie Louise Bache havde et fleksjob på hånden efter en arbejdsprøvning. 

Men det ville kommunen ikke være med til.

Dansk Fibromyalgi-Forening arbejder på at 

forbedre mulighederne for, at medlemmerne 

kan inkluderes eller fastholdes på arbejds-

markedet – også selv om det ikke er på fuld tid.

Hvis regeringen ønsker flere i arbejde, må der 

gribes langt tidligere ind, når mennesker ikke 

længere har den fulde arbejdsevne i behold, 

men fibromyalgiramte støder ind i massiv mis-

tillid fra systemet og ofte rubriceres de som 

mennesker med ondt i psyken, selv om fibro-

myalgi er en fysisk kronisk smertesygdom.
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Af: Merete Hornecker.

Dansk Fibromyalgi-Forening deltager aktivt i 

debatten for forbedring af de vilkår, vores 

medlemmer møder hos de kommunale sags-

behandlere i Jobcentret.

På den årlige generalforsamling var der oppakning til, at Foreningen 
skal være aktiv omkring evalueringen af den nuværende reform af 
Førtidspension og Fleksjob.

Mange af vores medlemmer oplever reformen, som en yderligere 
belastning og en forhindring, for afklaring af deres sag. Der opleves 
dagligt uoverensstemmelser imellem lovgivningen og den kommu-
nale fortolkning af reglerne. 

Reformen af Førtidspension og 
Fleksjob fra 2013 skal evalueres

Nyt æresmedlem

Tove Vedsegaard er udnævnt som æresmed-

lem. Hun har i en menneskealder ydet en helt 

særlig indsats som frivillig. Tove var med til 

at starte Dansk Fibromyalgi-Forening i 1991 

og blev selv én af de første registrerede 

medlemmer.

I ærestalen til Tove blev der bl.a. sagt „Tove 

kender til alle livets facetter og har med sin 

lyttende facon altid været med til at sikre 

medlemmer den anerkendelse, som mange 

har haft så stærkt brug for“. Foreningen 

sluttede af med at ønske Tove det allerbedste 

fremover og roste hende for et livslangt  

engagement.
En epoke sluttede, da Tove Vedsegaard stop-
pede i Foreningen. Foto: Judi Olsen.

Merete Hornecker, medlem af HB i Dansk Fibromyalgi-Forening: Mange 
sager trækkes unødigt i langdrag, til stor skade for vores medlemmer, hvor 
en tidlig indsat er afgørende for et godt resultat. Den ofte mangelfulde og 
langsommelige sagsbehandling vi ser i mange kommuner, kan ligeledes 
være problematisk for overholdelse af vores medlemmers retssikkerhed.  
Foto: Lone Sevel.

Tidlig indsats og investering virker
Vi arbejder på at forbedre mulighederne for, at medlemmerne kan 
inkluderes eller fastholdes på arbejdsmarkedet, i ordinær beskæfti-
gelse – så længe det er muligt, eller i et fleksjob, som er tilpasset den 
enkeltes skånebehov. Hvis regeringen ønsker flere i arbejde, må der 
gribes ind langt tidligere. Den årelange sagsbehandlingstid og mis-
tænkeliggørelse, er ødelæggende for en fortsat tilknytning til arbejds-
markedet. De fibromyalgiramte støder ofte ind i massiv mistillid fra 
jobkonsulenterne og andre aktørers side, måske har den enkelte 
sagsbehandler så lidt viden om personer med fibromyalgi /kroniske 
smerter, så de opfattes, som mennesker med ondt i psyken, selv om 
fibromyalgi er dokumenteret som en kronisk fysisk smertesygdom.

Ressourceforløb og førtidspension
Mange personer med fibromyalgi får ikke den nødvendige afklaring, 
deres ressourceforløb bliver ikke tilstrækkeligt målrettet den enkelte 
og dennes skånebehov, men er ofte en spareøvelse, hvor fokus lægges 
på fastholdelse på det ordinære arbejdsmarked, til trods for de læge-
lige papirer dokumenterer, at arbejdsevnen er væsentligt og varigt 
nedsat, uden mulighed for at forbedring.

Til trods herfor, bliver mange fibromyalgiramte, trukket igennem 
systemet i en årrække, der i bedste fald udskyder tidspunktet, hvor 
deres arbejdsevne er så begrænset, at de kun kan arbejde få timer om 
ugen, i værste fald, at deres arbejdsevne ikke længere er eksisterende, 
og eneste mulighed er en førtidspension – hvis de kan få overbevist 
den kommunale myndighed herom. Desværre ser vi også personer 
med fibromyalgi, der ender helt uden forsørgelse efter endt forløb.

Ved at vise tillid og tidligt investere i syge borgere, vil chancen for 

fastholdelse på arbejdsmarkedet i ordinært job med støtteforan-

staltninger eller i fleksjob, sikre flere kan blive på arbejdsmarkedet 

i en længere årrække.

Evaluering af Reformen af Førtidspension og Fleksjob

I Dansk Fibromyalgi-Forening vil vi i løbet af efteråret, tage kontakt 

til beskæftigelsesordførerne for de enkelte partier, så vi kan sikre, 

at de fibromyalgiramtes problemstillinger bliver fastholdt i evalu-

eringsprocessen.



9fi bromyalgi        nr. 4 2017

Af: Sundhedspolitisk rådgiver Charlotte Donna Kristensen og 

redaktør, cand.mag Lone Sevel

De svære ord … hvordan fortæller man sit 

barn, at man har fibromyalgi.

Alle børn har prøvet at have ondt og blive pustet på og som et tryl-
leslag er smerten væk. Børn ved godt hvad smerte er. Forskellen er 
blot, at deres smerter går over igen, det gør dine ikke. 

Børn, som vokser op med en mor eller far, der har fi bromyalgi, 
betragter nødvendigvis ikke deres forældre som syge. Det er deres 
normalbillede og hverdag. Man kan ikke beskytte sine børn fra vir-
keligheden, men fi bromyalgien må ikke fylde hele barndommen, så 
det handler om at fi nde en god balance mellem det sagte og det 
usagte. Hvis man ikke italesætter hvad det handler om, så forestiller 
og fantaserer børn sig alligevel. De kan godt mærke og føle, at der er 
noget i vejen. Men børn spørger jo heldigvis meget og her må sva-

rene tilpasses barnets alder og vi må som forældre give dem svar på 
det de ØNSKER at vide. Bekymringerne for fremtiden, dem må de 
voksne tage alene.

Fibromyalgi er et rigtig svært ord at udtale og derfor en sproglig 
udfordring for de fl este børn. Du kan i stedet bruge nogle små, enkle 
og beskrivende ord, de genkender fra dem selv, det kan fx være AV, 
AV for smerter eller ZZZZ for sove osv. 

Børn går ud og ind af det svære og kan fi nde på at lege midt i en 
alvorlig samtale eller spørge om, hvad der er til aftensmad. Det er 

helt naturligt, at de tager information ind i små bidder og i et tempo, 
der tillader, at de kan bearbejde den nye information og de tanker og 
reaktioner, som den afstedkommer. Du behøver derfor ikke at for-
tælle alle detaljer med det samme, du kan gøre det for uoverskueligt 
for dit barn. Hold i stedet gang i samtalen over tid.

Børn kan skifte og rumme fl ere følelser på en gang. De bliver 
ikke i følelsen på samme måde som voksne. 

Så hvis de 2 min efter jeres samtale skynder sig ud på trampolinen 
fx, er det nødvendigvis ikke, fordi de ikke forstod, hvad du sagde 
eller ikke var i stand til at opfatte det. Det er blot barnets måde at 
tackle og reagere på.

Det går ikke væk at puste 
på det, der gør ondt

Hvordan tackler du fi bromyalgi med dit barn.

Tips og gode råd:
• Giv kort, enkel og alderssvarende information om fi bromyalgi. 

Bliv ikke overrasket hvis barnet ikke reagerer med yderligere 
spørgsmål. Ofte skal de bare have styr på at mor eller far ikke 
dør.

• Fortæl barnet hvad der sker, men involver dem ikke i sygdom-
men, behandlingen eller forsørgelsesgrundlag mv.

• Giv børn opgaver og pligter i hjemmet. Det er vigtigt, at de kan 
bidrage og lærer, at deres indsats er påskønnet og vigtig.

• Lad barnet deltage i de samme aktiviteter som deres kam-
merater. Tyng dem ikke med for mange huslige pligter og gø-
remål.

• Sørg for, at barnet ikke får dårlig samvittighed over at grine og 
have det sjovt samtidig med, at mor har ondt. 

• Lav rutiner og struktur. Det giver følelsen af genkendelse og 
tryghed.

• Lad også andre voksne påtage sig noget af omsorgsopgaven.
• Børn er ofte gode til at tegne, snakke og lege. Derfor kan det 

være en god måde at fortælle det, DU syntes kan være svært

Bamsetegninger fra den svenske bog 
om fi bromyalgi ’Inte som alla andra’ 
med illustrationer af Sofi a Henriks-
son og tekst af Kim Alm. Tegning: 
Sofi a Henriksson.

på det, der gør ondt
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Af: journalist Maibrit Jürs

Ny nordisk forskning slår myten om fibromyalgi 

som psykosomatisk til vægs. Den viser nemlig, at 

sygdommen kan måles i proteiner og kan afsløres 

af en simpel blodprøve.

Helt ny forskning kan give langt mere sikker diagnosticering og 
have afgørende betydning for, hvordan man møder fibromyalgi-
ramte fremover. For mens sygdommen ofte bliver mødt med skepsis 
og fordomme, er der nu klare beviser for, at fibromyalgi er en fysisk 
og målbar sygdom på lige fod med eksempelvis gigt.

- Trods mange års forskning møder patienter stadig den opfat-
telse, at fibromyalgi er en indbildt eller uforklarlig tilstand. Det gør 
vores resultater op med, og dermed baner vores forskning vejen for 
bedre diagnosticering og behandling i fremtiden, siger Torsten 
Gordh, der er professor i klinisk smerteforskning ved Uppsala Uni-
versitet. 

Sammen med en række kolleger fra Uppsala Universitet og 
Linköping universitet i Sverige og Akershus Universitetssjukhus i 
Norge, står han bag forskningen, der har ledt til de nye fund.

Forskerne har opdaget, at det er muligt at diagnosticere fibro-
myalgi ved at måle niveauet af de såkaldte cytokiner i kroppen. Cy-
tokiner er en type proteiner, der kan måles i blod og rygmarvsvæske. 
Indholdet af cytokiner kan også afsløre sygdomme som for eksempel 
gigt, men i det nye forskningsprojekt har man undersøgt en langt 
større mængde cytokiner, end man tidligere har gjort, og derved har 
de fundet ud af, at patienter med fibromyalgi har langt højere ni-
veauer af visse cytokiner. 

- Tidligere har man ikke anvendt de rigtige metoder, derfor har 
man ikke fundet ud af, at man skulle undersøge langt flere af de re-
levante proteiner i laboratorieprøverne fra de smerteramte patienter, 
forklarer Torsten Gordh.

Mulighed for langt bedre diagnosticering
Hidtil har ingen objektive tests klart kunne påvise, om smertepa-
tienternes symptomer skyldes fibromyalgi. Undersøgelser har ude-
lukkende bygget på patientens smerteopfattelse, lægens skøn og 

udelukkelse af andre lidelser. Det betyder, at diagnosticering har 
været usikker, og man forventer, at en del patienter ikke bliver  
diagnosticeret, til trods for at de har lidelsen. Dette gælder særligt 
mænd, der har en højere smertetærskel end kvinder og derfor ikke 
reagerer i lige så høj grad som kvinder på den tenderpoint-test, der 
anvendes.

- Rigtig mange mennesker lider af langvarige smerter, men læ-
gerne har svært ved at stille en diagnose, for kroniske smertesyg-
domme ses ikke på røntgen, i blod- eller vævsprøver. Patienterne er 
ofte frustrerede over, at ingen forstår, de lider af en sygdom, og læ-
gerne er frustrerede over, at de ikke finder noget i prøverne, der kan 
gøre dem i stand til at hjælpe patienterne, fortæller Torsten Gordh. 

Men nu ser det altså ud til, at det bliver lettere og langt mere sik-
kert at stille en diagnose. Selve undersøgelsen er enkel. Den kan i 
princippet klares med en helt almindelig blodprøve hos den prakti-
serende læge. 

- Vi kan måle cytokinniveauet i både rygmarvsvæske og i blod-
prøver. I rygmarvsvæsken kan man afsløre en inflammation i det 
centrale nervesystem og i blodprøven kan man teste for systemiske 
inflammationer, der kan findes i hele kroppen. Men det er faktisk 
tilstrækkeligt med en blodprøve, siger Torsten Gordh.

Gode perspektiver
Et enkelt forskningsprojekt er sjældent nok til at ændre diagnostice-

Forskere fastslår: 
Fibromyalgi kan måles

En neutrofil granulocyt udsender cytokiner som tilkalder forstærkning. 
Foto: Biotech Academy



11fibromyalgi        nr. 4 2017

rings- eller behandlingsmetoder. Men de svensk/norske forsknings-
resultater står ikke alene, og derfor er der håb om, at de vil få den 
anerkendelse, der skal til, for kunne føre til nye og langt bedre 
diagnosemetoder end den tenderpoint-test, der anvendes på nuvæ-
rende tidspunkt.

- Der findes i hvert fald to andre undersøger af fibromyalgipatien-
ter og en undersøgelse af patienter med diskusprolaps, der uafhæn-
gigt af hinanden understøtter vores resultater. Så selvom vores fund 
stadig er på forskningsstadiet, styrker det naturligvis validiteten af 
dem, at der er lignende resultater i flere studier. 

Det leder til nye muligheder for diagnosticering af patienter  
med fibromyalgi og på sigt også til nye muligheder for behandling af 
disse patienter, fordi man forstår sygdommen bedre, siger Torsten 
Gordh.

Det er svært at sige, hvornår forskernes studie vil føre til, at den 
nye diagnosemetode anvendes i praksis. Ofte skal der mange studier 
til, før resultaterne implementeres i praksis.

- Jeg ved ikke hvornår, men jeg tror bestemt, at det kommer, siger 
Torsten Gordh. 

Selvom analysemetoden er lidt kompliceret, er det muligt at 
bruge den i praksis allerede nu, hvis man vil. Derfor er det nu op til 
myndighederne, om og hvornår metoden skal anvendes i sundheds-
væsenet. 

- Mit håb er, at smertelæger snart vil kunne tage en blodprøve 
lige som andre læger gør og derigennem forstå, hvori problemet lig-
ger. Og at patienterne kan føle sig anerkendt og bliver i stand til at få 
den rette diagnose, siger Torsten Gordh.

Hønen eller ægget?
Indtil videre er der ingen der ved, om det høje indhold af cytokiner 
hos fibromyalgiramte er årsagen til eller konsekvensen af sygdom-
men. Om det, populært sagt, er hønen eller ægget, der kommer først. 
Men en sammenhæng er der med sikkerhed, og den er værd at kigge 
nærmere på, mener Torsten Gordh. 

- De fleste, der får skader eller udsættes for traumer, får smerter, 
og så går det over. For patienter med fibromyalgi går smerterne ikke 
væk. Det gør dem jo ikke til dårligere mennesker, men de reagerer 
anderledes, og hvad det skyldes, skal vi have undersøgt nærmere, 
siger han.

Torsten Gordh forklarer, at kroniske smertepatienter, der har 
tendens til at få en inflammationsreaktion, har større risiko for at 
forsætte med at have smerter i flere år. En tese er, at de forskellige 
reaktioner kan skyldes, at patienterne har forskellige dispositioner, 
men man kan ikke sige med sikkerhed, hvorfor det er sådan.

- Det ser ud til, at nogle mennesker er mere følsomme overfor 
smerter end andre, og det kan skyldes inflammationsprocessen og 
niveauet af cytokiner, men det kræver mere forskning at få klarlagt. 
Jeg kan ikke med sikkerhed sige, om det er inflammationsforandrin-
gerne, der giver fibromyalgi eller om det er omvendt, så indtil videre 
må vi nøjes med at konstatere, at der er disse hævede niveauer af 
cytokiner hos patienter med fibromyalgi, og det er et stort skridt i en 
rigtige retning mod at kunne tilbyde bedre behandling af patienter 
med fibromyalgi.

En ny og mere sikker diagnosemetode
Forskerne bag undersøgelsen har undersøgt 40 patienter med 
fibromyalgi og en tilsvarende kontrolgruppe. Forskningen viser, 
at patienter med fibromyalgi har et langt højere niveau af så-
kaldte cytokiner i blandt andet blodet. 

Cytokiner er de proteiner, der giver immunforsvaret besked om at 
skrue op eller ned for kroppens forsvarsmekanismer, hvis der for 
eksempel er en infektion i kroppen. Dem har man længe kendt til, 
men i modsætning til tidligere, har de nordiske forskere under-
søgt hele 92 cytokiner for at fastslå, om en patient har fibro-
myalgi eller ej.

Dermed har forskningen banet vejen for, at fibromyalgi kan diag-
nosticeres via en simpel blodprøve, der i princippet kan tages hos 
en alment praktiserende læge og sendes til analyse på et labora-
torium, ligesom man gør, når man diagnosticerer patienter med 
eksempelvis leddegigt.

Hele undersøgelsen kan læses her: 
www.dovepress.com/articles.php?article_id=31677

Fibromyalgi kan diagnosticeres via en simpel blodprøve, der i prin-

cippet kan tages hos en alment praktiserende læge.

Torsten Gordh, professor i smerteforskning på Upsala Univisitet, Sverige.



Af: Sara Krage Petersen og redaktør, cand.mag Lone Sevel

Sara fik fibromyalgi som ung og fortæller her 

hvordan, det har påvirket hendes liv.

„Jeg er for ung til at skulle leve i det, der føles som en gammel kvin-
des krop resten af livet“, det var en af de mange tanker, der slog mig, 
da jeg fi k diagnosen fi bromyalgi tilbage i 2012, 26 år gammel. Jeg 
ville så gerne leve et ’normalt’ liv. Leve det liv jeg kendte så godt før 
jeg blev syg, og ikke skulle forholde mig til frygt, fortvivlelse og ikke 
mindst smerter. Det forandrede mig som ved et trylleslag, fortæller 
Sara. 

Sara fortsætter, „jeg gik i stå, men kun for en kort stund. Skulle 
lige fi nde fodfæste i alt det her, men så besluttede jeg at kæmpe og 
ikke kæmpe imod. Jeg tror nemlig på, at uanset hvilke udfordringer 
livet giver os, så skal vi gøre vores bedste for at komme igennem dem 
og leve livet. Hvorfor ellers være her?“

„Så selvom jeg ikke altid synes, at det en fest at leve et liv med 
fi bromyalgi, så har det også fået mig til at indse en masse ting, jeg 
ikke kunne se klart før. 

Jeg prøver så godt jeg kan at leve det liv, jeg gerne vil leve. Og ja, 
det har selvfølgelig sin pris, men jeg vil hellere danse til den lyse 
morgen og føle mig fri fra det fængsel min krop er fanget i. Om det 
så skal betyde, at jeg må blive liggende i sengen dagen efter, så gør 
jeg det gerne, da det for mig betyder, at jeg kan mærke, jeg lever det 
liv jeg gerne vil leve.

En gang imellem rammer mørket mig, men så hjælper det mig at 
skrive“, siger Sara og slutter „for med ord på et stykke papir, bliver 
det også synligt for mig, at det kræver en masse mod og en stærk vilje 
at leve et liv med Fibromyalgi.“

Sara fi nder ro ved at skrive:

Trætheden er mit fængsel
friheden min længsel

Det kræver en masse mod og en stærk vilje at leve et liv med Fibromyalgi. 
Sara fi nder styrke i at skrive. Foto: Lone Sevel.

Sara har brugt Fibromyalgi-Foreningen til at møde andre med 

fi bromyalgi. Det er godt at vide, at man ikke er helt alene.

Følg Sara på Instagram
#sarakrage...Et indblik i mit liv med Fibromyalgi. Mine tanker og fø-

lelser om det. Tror på vi aldrig må gi op uanset hvad livet bringer os. 

Trætheden har overtaget min krop

Jeg ude af stand til at fl ygte fra den

Mine øjne føles tunge 

kroppen har svært ved at fl ytte sig

Solen skinner 

Jeg ville ønske jeg kunne danse i det fri

Slippe ud af denne træthed

Mærke livet 

Følge dansende med strømmen

Men i dag 

I hvert fald lige nu 

er trætheden mit fængsel 

og friheden min længsel

Sara
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Af: Redaktør, cand.mag Lone Sevel

Gruppen af unge med fibromyalgi er voksende. 

Det ses i stigende grad, at unge diagnosticeres 

helt ned i 15-20 årsalderen.  

Det kan være vanskeligt at få tilværelsen til at fungere for unge men-
nesker med kroniske smerter. 

Det kan virke uoverskueligt og meget uretfærdigt, når man som 
ung bliver ramt af fi bromyalgi. Livet skal først til rigtigt at begynde, 
der skal festes med vennerne, og man skal ud at opleve verden, men 
der skal også træffes store beslutninger om uddannelse, kærester, 
børn osv. 

En ny undersøgelse, som Danske Handicaporganisationer har 
foretaget blandt 702 studerende med handicap viser at: De er stres-
sede og har det skidt, og mange opgiver helt drømmen om at gen-
nemføre deres uddannelse. Studerende med handicap eller funkti-

onsnedsættelse er hårdt ramt af de politiske reformer, der skal få fl ere 
hurtigt igennem studietiden.

Gruppen af helt unge fi bromyalgiramte har ikke ret mange steder 
at gå hen med deres problemer, og social- og sundhedssystemet er 
oftest ikke parat til at hjælpe.

For 6 år siden mærkede Stine vigtigheden og behovet på sin egen 
krop for at kunne tale med andre om sin sygdom. Hun ringede der-
for til Fibromyalgi-Foreningen og fi k lige den rådgivning, hun havde 
brug for. For at hjælpe andre unge i samme situation som hende selv, 
meldte hun sig som frivillig rådgiver med fokus på de unge og deres 
udfordringer med fi bromyalgi. Det er også i dag et arbejde, der giver 
hende glæde.

Stine fi k konstateret fi bromyalgi for 14 
år siden og er aktiv i netværksarbejdet 
for unge. Foto: Lone Sevel.

„Det kan være vanskeligt at få tilværelsen til 

at fungere for unge mennesker med kroniske 

smerter.“

Vidste du, at der fi ndes en lukket Facebook gruppe for unge mellem 

15 og 30 år med fi bromyalgi?

Du kan henvende dig til Fibromyalgi-Foreningens to unge konsu-

lenter: Stine Bundgaard og Charlotte Donna Kristensen. 

Mandag: 10-12, Onsdag: 10-14, Telefon: 3323 5560

Du kan læse forskellige interviews med unge og deres udfordinger 

med fi bromyalgi på medlemssiderne på www.fi bromyalgi.dk 

Det er fx artikler om: hvor vigtigt det er med en diagnose, om par-

forhold, om vigtigheden i at holde fast i vennerne og et aktivt fritids-

liv. 

Ifølge Sundhedsstyrelsen lider 30 procent af den danske befolkning 

af en kronisk sygdom, og man anslår, at cirka en ud af 10 unge lider 

af en kronisk sygdom. 

Hjælp til unge med 
fi bromyalgi
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Af: Cand. scient.san.publ. Lærke Stensgaard Sørensen  

og redaktør, cand.mag Lone Sevel

Brugen af copingstrategier er af afgørende 
betydning for livskvalitet og funktionsevne 
for fibromyalgiramte.

Psykolog Rikke Schultz har i forbindelse med sin ph.d. undersøgt 
copingstrategier for forskellige grupper af kroniske smertepatienter i 
samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis og Køben-
havns Universitet.  

Med copingstrategier menes mestringsstrategier, som anvendes i 
håndteringen af sygdom.

Kroniske smertepatienters brug af copingstrategier er af afgø-
rende betydning for livskvalitet og funktionsevne. Derfor fokuserer 
en stor del af den specialiserede smertebehandling på brugen af co-
ping ved behandlingsformer som psykoedukation, ved undervisning 
i egen sygdom, og kognitiv adfærdsterapi, hvor der arbejdes med 
indlæring af tankemønstre. 

Copinstrategier kan opdeles i henholdsvis aktive og 
passive:

•  Aktiv coping refererer til måder at mestre smerten på, hvor der 
fokuseres på at prøve at kontrollere smerten eller at fungere på 
trods af smerter.

•  Passiv coping refererer til måder at mestre smerten på, hvor der 
fokuseres på at trække sig tilbage og overgive kontrollen over 
smerten.

Personer, der lider af kroniske smerter, kan have gavn af at anvende 
aktive coping strategier. 

Det er dog stadig omdiskuteret, hvordan det er mest hensigtsmæs-
sigt at håndtere smerte, på trods af, at der er udført en del forskning 

på området. Der er desuden visse fordomme i sundhedsvæsnet om, at 
fibromyalgiramte har tendens til at håndtere smerter ved passive co-
pingstrategier i højere grad end personer med andre kroniske smer-
telidelser.

Studiet er udført på Dansk Smerteforsknings center ved Århus 
Universitetshospital og her sammenlignede man brugen af coping 
hos 30 med kroniske neuropatiske smerter, 28 med fibromyalgi og 26 
personer uden smerter. Alle personer udfyldte et spørgeskema, der 
afdækkede syv forskellige copingstrategier og kategoriserede dem 
som henholdsvis passive eller aktive, samt deres evne til at kontrol-
lere og mindske smerten. 

Resultaterne af studiet viste, at personer med fibromyalgi og kro-
niske neuropatiske smerter, brugte samme copingstrategier til at 
mestre smerter. Studiet fandt ligeledes, at der kun var ét aspekt, hvor 
de to grupper var forskellige i brugen af coping. Det var, at personer 
med fibromyalgi rapporterede større kontrol over smerten end dem 
med kroniske neuropatiske smerter. Begge grupper af smertepatien-
ter brugte både flere passive og aktive copingstrategier end de raske 
personer. 

Resultaterne af studiet er vigtige, idet viden om, at de to smerte-
grupper bruger samme håndteringsstrategier understøtter, at den 
samme psykologiske behandlingsmodel kan tilbydes begge grupper. 
Der er endvidere håb for, at resultaterne kan være med til at nedbryde 
nogle af de fordomme, som personer med fibromyalgi kan opleve i 
sundhedsvæsenet. 

Reference: Baastrup S, Schultz R, Brødsgaard I, Moore R, Jensen TS, Vase 
Toft L, Bach FW, Rosenberg R, Gormsen L. A comparison of coping strate-
gies in patients with fibromyalgia, chronic neuropathic pain, and pain-free 
control.

Copingstrategier

Psykolog Rikke Schult.

Enhver kronisk sygdom bliver lettere at leve med, hvis man får 
nogle mestringsstrategier – også kaldet copingstrategier.

Det kaldes psykoeduktion, hvis det er en læge der underviser sin 
patient i disse og kognitiv terapi, hvis det er en psykolog eller 
psykiater, der underviser i at blive bedre til psykologisk at hånd-
tere sin sygdom.

Mestringsstrategier står sjældent alene, men kombineres med 
medicinsk behandling og fysioterapi.
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Af: Sundhedspolitisk rådgiver Charlotte Donna Kristensen og  

redaktør, cand.mag Lone Sevel

Dine sanser giver livskvalitet. Personer med 

fibromyalgi oplever ofte, at de bliver følsomme 

overfor eksempelvis lyd, lys, duft og berøring. 

Forskning har ligeledes vist, at personer med 

fibromyalgi er sensitive overfor stimuli som lyd.

Sanserne giver os informationer om omverdenen gennem vores ople-
velser og indtryk. Dette sker ved sanseceller, som opfanger signaler 
fra vores omgivelser og giver besked til hjernen, hvor signalerne bli-
ver modtaget og fortolket. 

De 7 sanser som vi oplever og mærker verden med er: 

• Synssansen 
• Høresansen
• Lugtesansen
• Smagssansen 
• Berørings- og følesansen
• Labyrint- og ligevægtssansen (balance)
• Bevægelsessansen 

Den øgede smerteoplevelse gør sanserne mere følsomme og gør at 
du bliver overfølsom overfor stimuli. Hermed kan hverdagens lyde, 
som tale, støj fra maskiner, tastaturet eller trafikken påvirke dig så 

meget, at det bliver generende. Sansesystemet bliver bevidstgjort og 
du bliver lettere distraheret, forvirret og derfor forholder du dig i 
højere grad til lyde fra omgivelserne. På den måde bliver evnen til at 
udelukke lyde nedsat og du bliver derfor lettere distraheret, forvirret 
og mister koncentrationen. Et eksempel på det kan være lyden af 
slikposerne i biografen, som kan opleves så generende, at det kan 
forhindre dig i at følge med i filmen. 

Der er forskellige strategier i håndteringen af denne følsomhed, 
idet det er muligt at træne den og/eller beskytte den. Der findes ek-
sempelvis lydterapi, hvor hjernen tilvænnes baggrundsstøj og lyde. 
Andre vælger at bruge beskyttelse imod lyde, for at undgå den belast-
ning og stress, som de kan medføre. Det er en hårfin balance, for 

meget tyder på, at allerede eksisterende følsomhed, kan føre til yder-
ligere følsomhed og dermed yderligere påvirkning og begrænsning. 

Det er vigtigt stadig at mærke og bruge sanserne og ikke at lade 
måden at bearbejde sanseindtryk på forhindre og begrænse dig. Ek-
sempelvis kan en meget stærk lugtesans gøre, at du får det dårligt og 
bliver utilpas ved kraftige eller bestemte lugte, som eksempelvis 
parfume. 

Bevidstheden om de følsomme sanser skal derfor også bruges til at 
begrænse det, som belaster dig unødvendigt. Det er også noget du skal 
træne, så det ikke begrænser dig i dine relationer og dit hverdagsliv. 

Du kan træne din tolerancetærskel gradvist op og huske at nyde, 
når du får glæde af dine sanser. Den stærke og kraftige oplevelse du 
får af selv de små ting. Sanserne bidrager også til livskvalitet, glæde 
og nydelse. At sidde og dufte haven eller havet med fødderne oppe på 
bordet. Nyde smagen, duften, farven og glassets form på et køligt glas 
bobler i sommervarmen. Det er vores sanser som giver os denne 
stærke oplevelse og dermed den enorme livskvalitet det er at være i 
kontakt med sine sanser.

Nyd dine sanser og få  
højere livskvalitet

Det er vigtigt stadig at mærke og bruge sanserne. Foto: Lone Sevel. 
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Oversat og redigeret af redaktør Lone Sevel

En artikel om fibromyalgiens historie af den 
franske professor og smertespecialist Serge 
Perrot.

Fibromyalgi er en ung sygdom og nogle læger tvivler stadig på, om 
den virkelig findes.

Selve ordet fibromyalgi er nyt og blev foreslået af nobelpristageren 
Philip Hench i 1976, men fibromyalgiens historie begyndte lang tid 
inden, at sygdommen fik en etiket.

I BEGYNDELSEN

Græsk og romersk litteratur „ledsmerte styres af hjernen“
Smertemedicin og reumatologi har en meget gammel historie bag sig 
og det er muligt at finde interessante koncepter og beskrivelser af 
smerte allerede i den antikke græske litteratur. 410 f.Kr. beskrev Hip-
pokrates (430-380 f.Kr.) „reumateorien“: en smertemekanisme hvor 
hjernen sender væsker til kroppens nedre ekstremiteter - og der hvor 
der er mest væske, der er der også mest smerte.

„Reuma“ betyder væske på græsk og det er således, at reumateo-
rien forklarer hjernens påvirkning på kroppen.

Det er interessant at notere, at dette koncept ligger meget nær det 
nutidige koncept „central sensitisering“.

Hippokrates var en af de første som anså, at smerte ikke var en 
straf, men et naturligt fænomen. Han beskrev også anvendelsen af 
ikke-farmakologiske værktøj til at lindre smerte, blandt andet be-
handling med varme og kulde. 

Efter Hippokrates kom Theophrastes (372-287 f.Kr.) græsk læge 
og en af Aristoteles lærlinge. Theophrastes udgav „karaktererne“ 
hvori han beskrev den almene smertes kendetegn i muskler og led 
som en specifik sygdomstilstand som han kaldte „lassitude“ (almen 
træthed/svaghed). Han hævdede, at hjernen var centrum for al 
smerte og smertefornemmelse. I hans system var smerte resultatet af 
sjælelig forstyrrelse og udbrud.

I RENÆSSANCEN

Den første beskrivelse af fibromyalgi
Guillaume de Baillou (1538-1616) var læge og grundlægger af den 
moderne epidemiologi. Han genoptog den hippokratiske medicinske 
praksis og var den første til at definere terminologien „reumatisme“ i 
den moderne betydning.

I 1592 udgav han en bog, hvori der er beskrivelser af muskel-
smerte som ligner den smerte, som forekommer ved fibromyalgi. 
Dette er sandsynligvis den første beskrivelse af fibromyalgi. 

1800 TALLET

Oprettelsen af en patofysiologi blev påbegyndt og fibromyalgi 
som en muskelsygdom 
I 1800-tallet blev fibromyalgi beskrevet som „muskulær reumatism“. 
Samtidig beskrev flere europæiske forfattere lignende kliniske syn-
drom med udbredt smerte i musklerne.

Hvis fibromyalgi 
ikke fandtes, så havde 
vi opfundet den

Hippokrates (460-380 B.C.E.) 
var en af de første til at indse, at 

smerte ikke er en straf, men et 
naturligt fænomen.
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Xavier Bichat (1771-1802) var forgænger i teorier om muskler og 
oprettede „vævsteorien“. I 1799 publicerede han: „Traité des membra-
nes en général et des diverses membranes en particulier“, hvori han 
beskrev 21 varianter af væv med henblik på tydelige egenskaber og 
sygdomme.

William Balfour, kirurg fra Edingburgh tog et vigtigt skridt, da 
han i 1815 var den første til at beskrive „muskulær reumatisme“: „en 
specifik smerte som regel betændelses betinget og som involverer fi-
brøst og hvidt væv i muskler og led“ Han kaldte denne udbredte 
smerte for „fibrosistitis“.

De ømme punkter „tender points“

Vidste du ...  
... at ordet fibromyalgi er nyt. 

Det var nobelpristageren Philip Hench, 

der i 1976 foreslog det.

Mod en beskrivelse af fibrositis
Der er lavet samtidige beskrivelser af kendetegn ved udbredt smerte 
først og fremmest muskelrelaterede. I Sverige i 1876 beskrev Uno 
Helleday „myositis“ og i 1904 introducerede William Gowers ud-
trykket „fibrositis“ til at beskrive betændelse i fibrøst væv ved ryg-
smerter. Samme år præsenterede Ralph Stockman, patolog i Stock-
holm, det første bevis for betændelses forandringer i væv i biopsier fra 
patienter. Opfølgende studier af muskelbiopsier er det ikke lykkedes 
at genskabe. Stockmans bevis for betændelse og udtrykket „fibrositis“ 
anses derfor at være misvisende.

Psykologiens gyldne tidsalder
Slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af det 19’århundrede kan 
betegnes som psykologiens tidsalder med flere forskellige retninger 
inden for psykologien. De vigtigste er William James fra Nordame-
rika, og Sigmund Freud og Josph Breauer fra Østrig, Jean-Baptiste 

Charcot fra Frankrig og Wilhelm Wundt fra Tyskland. Det var også 
på det tidspunkt, at psykoanalysen med Freud og hans tilhængere 
opstod. 

Psykogen og psykosomatisk reumatisme
I denne skole ansås fibromyalgi for at være en „forstyrrelse“ med flere 
nye »etiketter“: myofibritis som efterabede andre sygdomme, psyko-
gen reumatism og allergisk myalgi. 

Posttraumatisk smerte
Under den anden verdenskrig var der mange indberetninger om 
mandlige soldaterpatienter. I 1942 påviste Oswald Savage at 307 ud af 
2727 soldater, der havde været i konsultationen, udviste reumatiske 
symptomer og 52% af dem havde fibrositis. I 1947 beskrev Edward 
W. Boland psykogen reumatisme i hæren, hvilket blev fundet hos 
24% af de soldater, der opsøgte ham. Det kliniske billede blev anset 
til at være koblet til psykisk stress. Det ligger meget tæt på det syn-
drom, der er beskrevet 50 år senere; Golfkrigssyndromet. Men ingen 
nylige udførte studier har bekræftet, at fibromyalgi skulle være en 
psykisk tilstand. Der er ofte meget angst og depression ved fibro-
myalgi, hvis man sammenligner med raske kontrolpersoner, men det 
gør der også ved andre kroniske syndromer. Angst og depression øges 
når det drejer sig om medicinske symptomer uden nogen identificeret 
patologi. Der findes ingen beviste, specifikke psykologiske egenska-
ber eller træk associerede med fibromyalgi.

Sigmund Freud (1856-1939) 
„opfinderen“ af psykoanalysen, 
her gengivet på en 50 shilling 
fra Østrig.

De ømme punkter beskrives i 1841 af Francois Valleix. Han beskrev 
smerte som når visse smertefulde punkter udsættes for tryk.
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Vi tilbyder kurser, foredrag og cafémøder 

i hele landet, Her kan du se om der er  

tilbud i nærheden af dig.

Hold også øje med FaceBook og vores 

nyhedsbrev, her kan du se om der er nye 

tilbud eller om der sker ændringer.

Bliv klogere og få ny inspiration

Hold øje med kurser, foredrag og cafémøder på hjemmesiden og i nyhedsbrevet.

Kurser
Hvordan kan man mestre fibromyalgi? 
- Viden og indsigt for fibromyalgiramte. 
Kurset undervises af Psykolog Carsten  
Simonsen, som igennem mange år har arbej-
det fibromyalgiramte og pårørende på Par-
ker Instituttet, Frederiksberg Hospital.
Fredag den 3. november 2017 kl. 15-20 
Strandbygade 3, 6700 Esbjerg
Pris for medlemmer: kr. 300
Pris for ikke medlemmer: kr. 500

Godnat og sov godt! 
Kroniske smerter, søvn og søvnproblemer.
Vi ser nærmere på, hvorfor særligt menne-
sker med kroniske smerter har store søvn-
problemer. Her får du hjælp til at få gode 
vaner og til at ændre de dårlige tankemøn-
stre, som kan komme pga. søvnproblemer. 
Du får redskaber til at systematisere dine 
erfaringer i forhold til hvad der hjælper dig 
til en god nattesøvn. Kurset undervises af 
Henriette Cranil.
Torsdag den 23. november 2017 kl. 17-20
Vandrehjemmet, Sysseltinget 2A, 
7500 Holstebro
Pris for medlemmer: kr. 100
Pris for ikke medlemmer: kr. 250

Pårørende – en overset gruppe
- En aften med inspiration og mulighed 
for networking. 
Underviser psykolog Kim Bonnesen. Kun 
åbent for pårørende. Når en pårørende ram-
mes af en kronisk sygdom kan det påvirke 
hele familien. Det kan være svært at hånd-
tere de ofte store forandringer og begræns-
ninger i hverdagen.
Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 17-20 
Scandic Hotel, Kettevej 4, 2650 Hvidovre
Pris for medlemmer: kr. 100
Pris for ikke medlemmer: kr. 250

Er Mindfulness noget for dig? 
- Introduktion og øvelser.
Kurset er tilrettelagt af Eva Bengta Lorent-
zen, der er uddannet mindfulnessinstruktør 
og bl.a. samarbejder med Tværfagligt Smer-
tecenter, Rigshospitalet, Kræftens Bekæm-
pelse og Sociologisk Institut på Københavns 
Universitet.
Tirsdag den 7. november 2017 kl. 17-20
Hotel Hillerød & Restaurant Krydderiet, 
Milnersvej 4, 3400 Hillerød
Pris for medlemmer: kr. 100
Pris for ikke medlemmer: kr. 250

Cafémøder
- Med fokus på viden om fibromyalg. 
Cafémøderne er tænkt til at skabe dialog 
mellem deltagerne og give mulighed for at 
danne netværksgrupper. 
Onsdag den 15. november 2017 
Dansk Fibromyalgi-Forening, 
Lergravsvej 53, 2300 København S
Tirsdag den 28. november 2017 
i Aarhus
Gratis.

Foredrag 
Ergoterapi som redskab til bedre 
håndtering af dagligdagens opgaver 
Foredrag ved Ph.d. Cecilie von Bülow fra 
Parker Instituttet. 
Torsdag den 30. november 2017 kl. 17-19 
Scandic Hotel, Hvidkærvej 25,
5250 Odense
Pris for alle: kr. 75.

Den personlige mestringshistorie: 
Fuc…. Fantastiske Fibromyalgi
Dette foredrag tilbydes bl.a. til biblioteker 
og frivillighedscentre.
Pris for alle: kr. 75.
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Af: Socialrådgivere Mie Jensen og Berit Pedersen

Husk at dit X ved kommunalvalget den 21. 
november, kan være med til at ændre din 
hverdag.

Der er to forskellige måder du kan fi nde ud af mere om din 
kommune: 

1. Hjemmeside
De lokalpolitikere, der bliver valgt danner kommunalbestyrelsen i 
din kommune. Kommunerne har selvstyre, så det er kommunalbe-
styrelsen, der er den øverste myndighed med borgmesteren i toppen. 
Kommunen har pligt til, at informere borgerne via den kommunale 
hjemmeside. Her kan du få et indblik i, hvad din kommunes visioner, 
målsætninger og strategier er. 

Ud fra disse strategier dannes grundlaget for sagsbehandlernes 
arbejde og derved hvordan din sag bliver behandlet, eller hvor meget 
de kan hjælpe dig med at blive fastholdt i dit ordinære arbejde fx.  

2. Årsbudget

Kommunalbestyrelsen lægger årsbudgettet for din kommune, og er 
med til at bestemme, hvor mange penge de forskellige områder har at 
gøre godt med. Disse regnskaber skal være offentlig tilgængelige, så 
du altid kan se budget for det kommende år, men også regnskaber fra 
de foregående år. Budgetterne har stor betydning for dig uanset om 
du er i ordinært arbejde, tilkendt et fl eksjob eller noget helt tredje. 
Det er ud fra budgettet de forskellige afdelinger ved hvilke retnings-
linjer, der skal arbejdes fra.

Skal det være en stram økonomisk linje, som påvirker sagsbehand-
lingen af din sag negativt eller er der plads til fl ere frirum, som kan 
åbne op for fl ere muligheder i din sag? Derfor er det utrolig vigtigt, 
at du bruger din indfl ydelse og lader din mening blive hørt!

Kilde: Lov om offentlighed i forvaltning § 17 – bekendtgørelse af lov om 
kommunernes styrelse § 3.

Du kan påvirke dit hverdagsliv

7 kvikke spørgsmål til dine lokalpolitikere

1. Hvordan vil du og dit parti arbejde med at få anerkendt fi bro-
myalgi som en fysisk sygdom i kommunerne, så man undgår 
psykiatrisering af diagnosen?

2. Hvordan vil du forhindre, at kommunerne stopper sygedagpen-
gene uden en afklaring af arbejdsevnen?

3. Hvad vil du gøre for, at fi bromyalgiramte får mulighed for at 
komme i ressourceforløb frem for at havne i årelange udsigtsløse 
afklaringsforløb?

4. Vil du arbejde for at fi bromyalgiramte får mulighed for at få til-
kendt førtidspension frem for minifl eksjob på ganske få timer 
eller minutter?

5. Hvad synes du om, at fi bromyalgiramte kommer i afklaringsfor-
løb som ikke tager hensyn til diagnosen og derved forværrer 
helbredet?

6. Hvordan vil du sikre, at kommunen lytter til de fi bromyalgiramtes 
læger og speciallægers erklæringer, og ikke går imod deres fag-
lighed i vurderingen af sygeforløbet?

7. Kan det være rigtigt at bruge tid og ressourcer på udsigtsløse 
afklaringsforløb – selv når arbejdsevnen tydeligvis er for lav til 
det ordinære arbejdsmarked? 

Din stemme ved lokalvalget 
kan være med til at ændre 
din hverdag.

Klip ud og tag med så du er forberedt på, hvad du kan spørge 
dine lokalpolitikere om. Svarene på spørgsmålene kan være 
med til at give dig et overblik over, hvad lokalpolitikerne mener 
og hvordan det vil påvirke din hverdag.
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Af: redaktør Lone Sevel

Den 20. maj blev den årlige generalforsam-

ling afholdt i Middelfart. Solen skinnede på de 

mange, der var mødt op.

Formand i Dansk Fibromyalgi-Forening, Søren Harboe, gjorde klart 
i sin beretning hvor stor en betydning medlems antallet har for 
hvilke muligheder, man kan få i det eksterne samarbejde med med-
lemmerne og hvilken gennemslagskraft foreningen kan få og har 
eksternt overfor sundhedssystemet og det politiske system.

Søren Harboe fremhævede endvidere, at Foreningen også skal 
være en „hold spiller“ med flere opgaver: Det interne samarbejde, 
samarbejde med andre patientforeninger og organisationer i Dan-
mark, samt deltagelse i nordisk og i europæisk samarbejde.

Formanden lagde i sin beretning vægt på, at de lokale grupper og 
medlemsnærhed er af stor betydning for Foreningens arbejde. For-
eningen arbejder for at styrke og understøtte de lokale grupper, men 
også oprette flere og nye netværk. 

De populære kurser som Foreningen afholder rundt om i landet 
bruges også til at skabe netværk, hvis der er ønske om etablering og 
igangsættelse. 

For at tydeliggøre Foreningens arbejde og tiltrække nye medlem-
mer, men også til gavn for dem, der allerede er medlem, sættes der 

ekstra fokus på de digitale platforme, hjemmesiden og nyhedsbreve 
og de sociale platforme Facebook og instagram. 

Formanden takkede til slut med at sige, at Foreningen har en høj 
troværdighed og autoritet i forhold til kommuner, politikere og sund-
hedssystemet og sådan skal det blive ved med at være. 

Du kan læse referatet i sin fulde ordlyd på hjemmesiden:
www.fibromyalgi.dk

Stort fremmøde og positiv 
stemning ved den 
årlige generalforsamling

Der var stor aktivitet og Hovedbestyrelsen fik mange tilbagevendinger 
under punktet evt.

Formand, Søren Harboe og medlem af bestyrelsen Stine Bundgaard var 
glade for at Foreningens mål for 2016 var opnået.

Medlemmer af bestyrelsen fra venstre: Berit Høgsted, Bente Stiesen,  
Merete Hornecker og næstformand Sif Holst. Fotos: Judi Olsen.
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Adresse

Dansk Fibromyalgi-Forening
Lergravsvej 53, 2300 København S
Mail: dff@fibromyalgi.dk
Hjemmeside: www.fibromyalgi.dk

Telefonisk henvendelse 3323 5560
Mandag kl. 10.00-12.00
Tirsdag-torsdag kl. 10.00-14.00
Fredag kl. 10.00-12.00

Hovedbestyrelsen

 Landsformand

 Søren Harboe  

sha@fibromyalg.dk

 Kasserer

 Merete Hornecker 

 Klint, Nykøbing Sj.

 Næstformand

	Sif Holst

 København

 Berit Høgsted 

 København 

 Bente Stisen

 Ishøj

 Stine Bundgaard 

 København

 

    

	Else Hansen

 Hørsholm

Sekretariatet  

 Sekretariatschef

 Judi Olsen 

 Økonomi

 Gitte Andersen  

 Kommunikations- 

konsulent

 Redaktør 

 Lone Sevel  

 Medlemmer 

og kurser

 Susanne  

Nørager 

 Studenter- 

medhjælper

	Sabine  

Pedersen 

 

 Socialpolitisk  

 konsulent

	Mie Jensen 

 

 Socialpolitisk  

 konsulent

	Berit Pedersen

 

 Sundhedspolitisk   

 konsulent

	Sif Holst 

 

 Sundhedspolitisk   

 konsulent

	Charlotte Donna   

 Kristensen

Bente Stisen

 

Stine Bundgaard 

  

Bie Johansen  

 Else Hansen 

 

 Vivian Kruse

 

Bente Schousboe

Meta Damgaard

 

 Anna Christina L.

 McMillan

Medarbejdere med medlemsrådgivning:  

Frivillige rådgivere ved telefonen - Vi kender til livet med Fibromyalgi  
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Region Hovedstaden: 

Regionen 
Kontaktperson Birgit Bie Johansen, 
tlf. 2256 0318

Bagsværd/Søborg
Netværksgruppe
Mødes én gang pr. måned på
Gladsaxe Bibliotek, mødesal 6, Søborg
Birgit Christensen, tlf. 2621 0250 

Espergærde
Netværksgruppe
Mødes 1. onsdag i hver måned kl. 14-17 i
Mørdrup Kirke, Vestermarken 2, Espergærde
Dorthe Krauch Harboe, tlf. 2061 5534

Frederikssund
Netværksgruppe
Mødes 2. onsdag i hver måned (undt. juli)  
kl. 11-13 i Frivilligstedet, Østergade 3C, 
Frederikssund.
Bente Schousboe, tlf. 2041 2487 ml. kl. 11-13, 
b.schousboe@outlook.dk

Herlev/Søborg
Netværksgruppe
Mødes tirsdage i ulige uger kl. 14-16 i
„Kontaktstedet Marielyst“,  
Herlev Hovedgade 172, Herlev, 
Lis Madsen, tlf. 5190 3567
Connie Hansen, tlf. 2367 9138

Ishøj
Netværksgruppe „Optimisterne“
 – Selvhjælpsgruppe m. rådgivning
Mødes 1. mandag i hver måned kl. 13-16  
i Stenbjerggaard Beboer- og Kulturhus, 
Østergaarden 19A, Ishøj
Bente Stisen, tlf. 2218 0657

Kastrup
Netværksgruppe
Viviann Kruse, tlf. 2347 4116, tirs/tors kl. 16-18
Ina Hansen, tlf. 5362 0733, tirs/tors kl. 16-18

København-Nørrebro
Netværksgruppe
Bente Grøndal Hansen, tlf. 2491 8574, 
man/tirs kl. 10-13

Tåstrup
Netværksgruppe
Bente Kristiansen, tlf. 2823 1933
Conny Pedersen, tlf. 2068 4347

Region Sjælland: 

Greve
Netværksgruppe 
May-Britt Eriksson, tlf. 2618 2116

Kontaktperson Else Strange, tlf. 4140 7714

Kalundborg
Netværksgruppe
Mødes 1. torsdag i ulige uger kl. 13-16 i
Info-butikken, Lindegade, Kalundborg, 
tlf. 5951 1169
Kaja Nielsen, tlf. 6175 4380

Nakskov
Netværksgruppe
Birthe Bruun, tlf. 5492 6116

Ringsted
Kontaktperson Linda Kronborg, tlf. 2147 7179

Ruds Vedby
Netværksgruppe
Mødes sidste tirsdag i måneden kl. 10-?
Sognegården i Ruds Vedby
Gitte Marin Petersen, tlf. 2872 0029, 
Ingen henvendelse efter kl. 17

Rødby
Netværksgruppe
Mødes 1. mandag i måneden kl. 13-16
Jane Brinckmann, tlf. 5465 2221

Region Nordjylland: 

Frederikshavn
Netværksgruppe
Mødes 1. onsdag i måneden kl. 10.30
på Ældrecenter „Sydbyen“, Frederikshavn
Marta Jørgensen, tlf. 2234 3936

Varmtvandssvømning
Tilbud om gratis svømning i varmtvandsbassin 
på Caspershus hver mandag kl. 17.45-19.15, 
kontakt Marta Jørgensen for nærmere info, 
tlf. 2234 3936.

Kontaktperson Dorethe Amondsen,  
tlf. 9842 7705

Hobro
Netværksgruppe – selvhjælpsgruppe  
m. rådgivning
Mødes 1. mandag i hver måned kl. 13-15,  
på Nordvestvej 4, Hobro
Vibeke Thostrup, tlf. 2080 3229
Anne Grethe Vinkler, tlf. 9851 0802

Hurup
Kontaktperson Jonna Hvass, tlf. 9795 2378  
ml. kl. 9-15

Jammerbugt
Kontaktperson Susanne Guldhammer Jensen, 
tlf. 2343 7630

Skagen
Netværksgruppe
Mødes 1. onsdag i måneden kl. 13.30-15.30
Aase Fischer, tlf. 9844 4874 / 6049 1865 

Aalborg
Netværksgruppe
Mødes i Frivillighuset Aalborg, 
Mølholmsvej 2
Anne Birgitte Loft, tlf. 9831 0225

Frivillige kontaktpersoner og netværksgrupper
Dansk Fibromyalgi-Forening har mange fri-
villige kontaktpersoner fordelt i hele landet, 
som gerne vil tale  med dig omkring livet med 
fibromyalgi. Nogle kontaktpersoner er des-
uden kontaktpersoner for lokale netværks-
grupper, hvor du har mulighed for at møde 

andre fibromyalgiramte. Find din nærmeste 
netværksgruppe her i listen og ring til kon-
taktpersonen for nærmere information om 
gruppens aktiviteter. Det er helt uforpligten-
de og du kan evt. komme og være med 1. gang 
for at se om det er noget for dig. 
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Medlemmer af Fibromyalgi-Foreningen tilby-
des Gratis gennemgang af socialsager.

Advokat Svend Aage Helsinghoff, med møderet 
for Højesteret er advokat for Fibromyalgi-For-
eningens  medlemmer.  Advokat kontoret tilby-
der helt gratis en indledende gennemgang af 
socialsager, men kun for Foreningens medlem-
mer. Ved henvendelse, husk at vedlægge kopi af 
medlemskort eller betalt girokort.

Århus: 
Kystvejen 17, 4.
8000 Århus C
Tlf. 8820 2727
Fax 8612 8577 

www.advocare.dk
info@advocare.dk

Advocare Erstatningsadvokater ApS

Region Midtjylland:

Grenå
Netværksgruppe – Fibromyalgigruppen af 1997 
i Grenå
Mødes én gang i måneden
Tina Olsen, tlf. 4220 2931
Jørgen Lautrup, tlf. 3051 9891, 
j.lautrup@mail.dk

Horsens 
Netværksgruppe
Mødested i „Sund by“ butikken, 
Åboulevarden 52, Horsens
Bibi Jane Fohlmann, tlf. 2872 1131, efter kl. 16

Kontaktperson Jens Christian Jensen, 
tlf. 2840 8821

Lemvig 
Netværksgruppe „Vesterhavsgruppen“
Hanne Møller Andersen, tlf. 2226 8354

Randers
Kontaktperson Jonna Bach, tlf. 8641 0825, 
tirs/tors kl. 10-12

Ringkjøbing/Videbæk
Netværksgruppe
Eva Olsen, tlf. 2176 6078

Skive
Netværksgruppe
Ulla Andersen, tlf. 5192 5262

Århus
Kontaktperson Elna Marie Lindrup Madsen
tlf. 2448 7065, elnaml@teliamail.dk 

Region Syddanmark:

Broager
Kontaktperson Bente Lehmann Christensen, 
tlf. 2815 9412

Esbjerg
Netværksgruppe – Fibro Netværk Esbjerg
Mødes 1. torsdag i måneden kl. 13-15
i Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, 
6700 Esbjerg
Vibeke Leane Sommer, tlf. 3035 3789, 
vibekeleane@gmail.com

Fredericia
Kontaktperson Margit Nielsen,
tlf. 6441 3213 / 5057 0628, 
margit.konge8@gmail.com

Grindsted/Sdr. Omme/Varde/Ølgod
Netværksgruppe
Annie Thomassen, tlf. 2127 2120
Marianne Brogaard Terkelsen, 
tlf. 6015 7644, mandag kl. 10-13

Middelfart
Netværksgruppe
Mødes onsdage i ulige uger, kl. 10.30-13 
Nanna Hansen, tlf. 2680 1284, 
nitte10@gmail.com
Kate Knudsen, tlf. 2097 0832, 
funnymus@gmail.com

Nyborg
Kontaktperson Tina Elkjær Bønsøe, 
tlf. 7170 1756, mandag kl. 10-14, 
balanceoglivstil@outlook.dk

Odense
Netværksgruppe
Mona Andersen, tlf. 6610 8870 
(ikke mellem kl. 12-15)

Svendborg
Netværksgruppe – „Fibro Netværk Sydfyn“
Mødes den sidste onsdag i måneden fra 
kl. 15-17.30. Se Facebook gruppen 
„Fibro Netværk Sydfyn“ for yderligere info. 
Renee Hamilton, hamilton@live.dk
Jane Knudsen, janedorthe@youmail.dk

Vejen
Netværksgruppe „Gnisten Vejen“ 
Mødes i „Huset“ i Vejen 
den 3. tirsdag i hver måned.
Britta Bøgested Witt, tlf. 4059 3592, 
boegested@gmail.com
Lone Jensen, tlf. 2811 3913, kl. 16-19,
raritet.lj@gmail.com, 
Lene Nielsen, tlf. 2235 5911, lene@fi dolinux.dk

Rettelser til telefonlisten sendes til: 
jo@fi bromyalgi.dk

Rådgivning
Mænd med fi bromyalgi:

Kontaktpersoner 
Jørgen Lautrup, tlf. 8639 1491/3051 9891, 
j.lautrup@mail.dk 
Jens Christian Jensen, tlf. 2840 8821
bentejens@stofanet.dk

Unge med fi bromyalgi:

Er du ung med fi bromyalgi? Ring og få en snak 
med vores unge-konsulenter. 

Ungekonsulenter
Træffes mandag kl. 10-12 og onsdag 10-14,
tlf. 3323 5560
Stine Bundgaard, stine@fi bromyalgi.dk
Charlotte Donna Kristensen, 
ck@fi bromyalgi.dk

 

Symptomer ved fibromyalgi

De hyppigst forekommende symptomer i for-
bindelse med fibromyalgi er følgende: 

• udbredte smerter 
• hovedpine
• koncentrationsproblemer
• hukommelsesproblemer
• problemer med immunforsvaret
• udmattelse
• hurtig udtrætning
• forøget stressfølsomhed
• svimmelhed 
• irritabel tyktarm
• søvnforstyrrelse 
• øget lysfølsomhed 
• øget lydfølsomhed
• problemer i bevægeapparatet
• tørre slimhinder
• tand- og kæbesmerter 
• irritabel blære
• forhøjet risiko for at udvikle depression

Det er vigtigt at huske, at listen med sympto-
mer ikke er en facitliste! 

Sygdommen påvirker fibromyalgiramte me-
get forskelligt. Nogle er mere belastede af 
bestemte symptomer end andre, og samtidig 
kan symptomerne variere i både intensitet og 
varighed. I nogle perioder kan de være meget 
invaliderende, og andre gange er de mindre 
udtalte.

Stor tak til vores støtter
Hovedbestyrelse og medlemmer takker:

De Spannjerske Legater

For det fi ne beløb!
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Hvis du kan skaffe Dansk Fibromyalgi-Forening  
2 nye betalende medlemmer, så takker vi med et 
gavekort til Matas på kr. 299.

Vi sender gavekortet, når „dine“ 2 nye medlem-
mer er registret i vores system og vi skal have dem 
registreret senest den 31. december 2017.

Kampagnestart den 2. oktober 2017.

Giv et medlemskab i gave
Du kan også give et medlemskab i gave og giver du  
2 gaver, ja så får du også selv én. Du får et gavekort til 
Matas på kr. 299 … ikke dårligt vel!

Du skal sende en mail til Kampagne@fibromyalgi.dk og 
skrive dit navn, bolig adresse, e-mailadresse samt huske at 
skrive navn og adresse på de 2 nye medlemmer, du har skaf-
fet. 

Du er velkommen til at ringe til 3323 5560 mellem 
10-12 alle hverdage.

Skaf 2 nye betalende medlemmer  
og få et gavekort til Matas 

Værdi 299,-

Medlemsfordele:
Vi taler din sag
Du får mange fordele som medlem af Dansk Fibromyalgi-
Forening:

Gratis rådgivning
Du tilbydes rådgivning om håndteringen af fibromyalgi og 
derudover har vi tilbud til medlemmer om at få rådgivning 
af vores socialrådgivere og vores sundhedspolitiske kon-
sulenter. 

Skræddersyede kurser tæt på dig 
Vi har ca. 20 kurser om året, som afholdes rundt om i 
landet. Kurser lavet til dig med fibromyalgi.

Kontaktgrupper og lokale netværk
Du kan mødes med lokale netværk i hele landet, de har 
regelmæssige møder og hjælper hinanden.

Nyeste viden og forskning om fibromyalgi
Du får den nyeste viden om fibromyalgi gennem med-
lemsbladet, nyhedsbrevet, sociale medier og på vores 
kurser.

Tilbud og rabatter
Du har som medlem adgang til en række tilbud og rabatter.




