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Nyt fra den internationale 
smerteforskning

I efteråret blev der afholdt en stor inter-
national smertekonference med forskere 
fra hele verden i Bella Center ved Køben-
havn. 

Fælles front for at ændre  
fleksjob- og førtidsreformen

Flere end 60 patient-organisationer og fag-
forbund deler vores synspunkter, og vi dan-
ner nu fælles front.

Spis dig til sundhed  
og velvære

Vi har her samlet nogle af de fødevarer, vi  
ved er sunde for dit velvære og giver rigtig  
god energi. 

Sygdomsprestige –  
Fibromyalgi  
er nederst på ranglisten

Måske kan al den hype, der var omkring Lady 
Gaga og hendes fibromyalgi være med til at 
hive sygdommen længere op af listen.
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Godt nytår!
Jeg er rigtig glad for den fremgang, 
foreningen har oplevet, på mange  
af vores mærkesager her i løbet af 
efteråret.
 
Vi har bl.a. lykkedes med at skabe mas-
siv opmærksomhed på den nuværende 
lovgivning omkring fleksjob og førtids-
pension og på de mange, der er kom-
met i klemme i lovgivningen. Du kan 
læse det sidste nye om evalueringen af 
fleksjobreformen her i bladet.

Det er grotesk for mig at se, hvordan 
vores medlemmer er blevet mødt med 
mistro og er blevet kastet rundt i syste-
met og fået meget forskellig og direkte 
uværdig behandling. Man fristes til at 
sige, at postadressen har haft større 
betydning for medlemmernes behand-
ling end selve lovteksten har. 

Det har vi påpeget i Folketinget og sam-
tidig er vi gået i alliance med omkring 
60 andre organisationer for at gøre fæl-
les front og sikre, at der kommer en 
opblødning og ændring af loven. 

Vi har også kæmpet og kæmper stadig 
indædt for somatisk og tværfaglig til-
gang til udredning og behandling i 
sundhedssystemet. Det er vigtigt, at alle 
vores medlemmer mødes med værdig-
hed og respekt og ikke mindst lydhør-
hed. Derfor har vi gennem mange år 
været stor kritiker af funktionelle lidel-
sers mere psykiatriske tilgang.

„Jeg synes, at vi nu kan 

mærke, at de lange seje 

træk er ved at bære  

frugt, for patientforenin-

gerne står mere sammen 

end før omkring den 

samme dagsorden. Fibro-

myalgi er en fysisk sygdom 

og skal tackles sådan“
  

Jeg har også lyst til at nævne, hvordan vi 
haft vind i sejlene med at omsætte medi-
ernes interesse, for den fibromyalgi-
ramte superstjerne Lady Gaga, og satte 
fokus på alle de mennesker i Danmark, 
der er ramt af sygdommen. Det var som 
om lydmuren blev brudt og vi mærker i 
foreningen en helt ny interesse og op-
mærksomhed på alle vores digitale plat-
forme og til alt det vi har på hylderne. 

„Medlemstallet er bare de 

sidste par måneder ste-

get, nyhedsbrevet har fået 

mange nye abonnenter og 

følgere på Facebook er 

steget“

Vores kurser og foredrag og velbesøgte, 
og det glæder mig igen i år at kunne 
tilbyde et helt nyt katalog med mange 
nye tilbud og arrangementer, men også 
med nogle af de gamle kendinge, som vi 
har stor succes med og som vurderes 
helt i top af deltagerne.

Jeg er som formand, meget begejstret 
for det engagement og den vilje, som 
medlemmer udviser hele vejen rundt. 
Mange har lyttet til vores budskab om, 
at vi skal være mange for at kunne på-
virke endnu mere. 

Jeg er også dybt taknemmelig for alle 
dem, der støtter os med konkrete dona-
tioner.

Mange af os starter et nyt år med et 
nytårsfortsæt... Vi skal leve og spise 
sundere og vi har mere fokus på, hvad vi 
bruger vores tid til. Vi synes, at det er 
gode nytårsfortsæt og giver her i bladet 
tips og gode råd til hvordan du kan 
komme i gang med det.
 
Jeg vil ønske alle et rigtig godt nytår og 
takker vores trofaste og loyale medlem-
mer og byder samtidig velkommen til 
alle de nye medlemmer.Landsformand, Søren Harboe
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Mange års hårdt arbejde har båret frugt 

for Dansk Fibromyalgi-Forening, som 

er gået forrest i kampen for at ændre 

reformen af fleksjob og førtidspension. 

Flere end 60 patient-organisationer og 

fagforbund deler vores synspunkter, og 

vi danner nu fælles front.

 
Af: Cand.mag. Jens Arenbach Nielsen

Konstant og kontant opfølgning er omdrejningspunktet i Dansk 
Fibromyalgi-Forenings arbejde med at skabe de nødvendige æn-
dringer i reformen af fleksjob og førtidspension fra 2013. 

– Allerede dengang advarede vi om konsekvenserne for vores 
medlemmer, og vores bekymringer viste sig hurtigt at blive til 
virkelighed. Alt for mange af vores medlemmer har oplevet vold-
somme konsekvenser i deres liv på grund af reformen. Derfor har 
vi gennem flere år kæmpet hårdt for at sikre opbakning til de nød-
vendige ændringer, understreger landsformand Søren Harboe og 
fremhæver fire områder som helt centrale for mennesker med fi-
bromyalgi:

1. Valgfrihed: Minifleksjob eller førtidspension
2. Lettere adgang til fastholdelsesfleksjob
3. Ressourceforløb skal højst vare 5 år
4. Ensartet sagsbehandling og retssikkerhed

Valgfrihed: Minifleksjob eller førtidspension

Reformen i 2013 medførte, at kun borgere helt uden arbejdsevne 
kan tildeles førtidspension. Det betyder for mennesker med fibro-
myalgi, at flere med en næsten ubetydelig arbejdsevne skal afklares 
til et minifleksjob, og ved udgangen af maj 2017 er 10.382 borgere 
i Danmark ansat i fleksjob mellem 1-5 timer om ugen. Vores erfa-
ring viser dog, at det er umuligt at finde arbejde til borgere med en 
meget begrænset arbejdsevne. Dansk Fibromyalgi-Forening kæm-
per for, at borgere med en ugentlig arbejdsevne på 7 timer eller 
derunder selv skal have mulighed for at vælge mellem et minifleks-
job eller en førtidspension.

Lettere adgang til fastholdelsesfleksjob

Da fleksjobordningen blev revideret, blev det mere besværligt at få 
et fastholdelsesfleksjob, og tallene taler deres tydelige sprog. Ud af 
fleksjobbevillingerne blev kun 11 pct. ansat i fastholdelsesfleksjob 
efter reformen mod 22 pct. under de tidligere regler. 

I Dansk Fibromyalgi-Forening må vi understrege, hvor vigtige 

fastholdelsesfleksjob er for fibromyalgiramtes muligheder for 

at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Derfor arbejder vi 

for, at der bliver lettere adgang til fastholdelsesfleksjob, beto-

ner Søren Harboe.

Ressourceforløb skal højst vare 5 år

Ressourceforløb er som udgangspunkt for mennesker med fibro-
myalgi, idet forløbene vægter en bred vifte af indsatser. Det være 
sig sociale samt sundheds- og beskæftigelsesmæssige tiltag. Des-
værre tolker de enkelte kommuner lovgivningen forskelligt, og alt 
for mange borgere ender i indholdsløse forløb. Ydermere strækker 
mange forløb sig over flere år præget af økonomisk usikkerhed, da 
borgere i ressourceforløb får en ydelse på kontanthjælpsniveau. 
Derfor er det billigere for kommunerne at fastholde fibromyalgi-
ramte på det ene ressourceforløb efter det andet frem for at nå til 
en afklaring om enten fleksjob eller førtidspension.

Dansk Fibromyalgi-Forening arbejder for, at ressourceforløb 

højst må vare 5 år, og at de skal være skræddersyede til den 

enkelte borger.

Ensartet sagsbehandling og retssikkerhed

– Vi oplever, at vores medlemmer får en meget uensartet behand-
ling i kommunerne. Dels er diagnosen tolket meget forskelligt, dels 
tolkes lovteksten forskelligt, og dels er der mange fejl i sagsbehand-
lingen, fremhæver Søren Harboe. Reglen er, at borgeren trues 
mere end vejledes og hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet, og der er 
eksempler på afklaringsforløb på over 9 år. Dansk Fibromyalgi-
Forening stiller krav om en ensartet udmøntning af lovgivningen, 
der sikrer den enkelte borgers retssikkerhed. 

Fælles front for at ændre 
fleksjob- og førtidsreformen
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Kampen for medlemmerne

Onsdag den 25. oktober havde hovedbestyrelsesmedlem Merete 
Hornecker, sekretariatschef Judi Olsen og socialpolitisk konsulent 
Mie Jensen foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg. På 
medlemmernes vegne understregede de, hvor vigtigt det er for 
patienter med fibromyalgi at få sat en stopper for de mange utilsig-
tede konsekvenser af reformen af fleksjob og førtidspension. Ugen 
efter fulgte vi op med et samråd i Beskæftigelsesudvalget, hvor 
også beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) deltog, og vi 
noterede med tilfredshed, at ministeren ser et udtalt behov for 
ændringer. Det samme gælder et bredt udsnit af udvalgets medlem-
mer lige fra Enhedslisten til Socialdemokratiet og Dansk Folke-
parti. 

„Vi har bidt os fast i kampen, så vores 

medlemmer ikke bliver overset og 

drukner i mængden“

Hovedbestyrelsesmedlem Merete Hornecker og socialpolitisk konsulent Mie 
Jensen forbereder sig inden foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg.
Foto: Judi Olsen.

– Vi har bidt os fast i kampen, så vores medlemmer ikke bliver 
overset og drukner i mængden, fastslår Søren Harboe. Han glæder 
sig over, at Fibromyalgi-Foreningens hårde arbejde som frontkæm-
per gennem mange år har båret frugt, da der nu er bred opbakning 
til vores synspunkter. 

De seks største danske kommuner rettede således i starten af 
august en fælles appel til Troels Lund Poulsen om at ændre reg-
lerne for tildeling af førtidspension. Kommunerne fremhæver, at 
lovgivningen er for stram og tolkes vidt forskelligt fra kommune til 
kommune. 

Flere end 60 foreninger i fælles front

Ydermere er flere end 60 fagforbund og patientorganisationer gået 
sammen i en fælles front på området. 

– Vi er naturligvis del af denne brede alliance, der fortsætter det 
politiske pres, som vi i Fibromyalgi-Foreningen allerede har iværk-
sat, og Søren Harboe fremhæver, at alliancen har udmøntet sig i 
yderligere forslag til ændringer, bl.a. at løn- og arbejdsvilkår ved 
fleksjob skal aftales i samarbejde med de faglige organisationer. 
Repræsentanter fra den brede alliance havde foretræde for Folke-
tingets Beskæftigelsesudvalg 8. november, og som optakt til mødet 
havde alliancen indsamlet næsten 40 konkrete beretninger fra 
borgere, der har oplevet fortvivlende personlige og økonomiske 
konsekvenser af reformen fra 2013.

Mange vigtige skridt er nu taget på vejen mod de mål, som 
Dansk Fibromyalgi-Forening har kæmpet for i mange år siden de 
første advarsler om konsekvenserne af fleksjob- og førtidspensions-
reformen. Men vi er absolut ikke nået i mål endnu, understreger 
landsformand Søren Harboe.

Vi fastholder vores politiske pres i foreningen, og vi ser frem til 

det fortsatte samarbejde i den brede alliance om at sikre de 

nødvendige ændringer på området. 

Jeg glæder mig over, at vi mærker en politisk opbakning til 

vores synspunkter, men denne opbakning skal omsættes til 

konkrete resultater til gavn for vores medlemmer, som lider 

under reformen. 

Derfor fortsætter vi med at holde skarpt øje med området, så 

politikernes gode intentioner ikke ender som tomme ord.

„Vi er naturligvis del af denne brede 

alliance, der fortsætter det politiske 

pres, som vi i Fibromyalgi-Foreningen 

allerede har iværksat“
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Spis dig til sundhed 
og velvære
Julen varer lige til påske er der en gammel 

skrøne, der siger, men mon ikke de fleste glæ-

der sig til at tage fat på et nyt år. Et år med nye 

vaner og nye fortsæt. Det er i hvert fald min 

erfaring, at man også godt kan få nok af jule-

mad og julehygge.

Af Redaktør cand.mag Lone Sevel

Der er mange forskellige måder at spise sundt på og der er 
forskellige kostretninger – alt efter hvad man tror på, og hvad 
man synes virker på sin egen krop. Vi har her samlet nogle af 
de fødevarer, vi ved er sunde for dit velvære og giver rigtig god 
energi. Det er fødevarer, du kan købe i de fl este supermarkeder 
og som indeholder de stoffer, vitaminer og mineraler, der giver 
ro i kroppen og på den måde kan hjælpe med at håndtere 
stress. – En god start på det nye år. 

SPINAT
Indholdet af antioxidanter i de grønne blade er tårnhøjt. Antioxidan-
ter forhindrer LDL-kolesterolet i at sætte sig fast i dine karvægge og 
skade dit kredsløb. Samtidig er der kommet stigende fokus på spinats 
indhold af naturligt nitrat og nitrit. Stofferne har vist sig at beskytte 
kroppen mod kredsløbssygdomme ved især at gøre blodkarrene 
mere afslappede og få blodtrykket til at falde. Visse forskere er dog 
bekymrede for, om stofferne er ubetinget sunde. 

GRØNSAGER
Grønsager bugner af vitaminer og mine-
raler, og det ser ud til, at de også indehol-
der et væld af sundhedsfremmende stof-
fer, som ikke er helt udforsket endnu.

Grønsager sikrer også, at dit blodsuk-
kerniveau er stabilt, og det kan måske 
hjælpe på din træthed.

FEDE FISK
Fede fi sk er med til at holde din hjernes 
tænkeevne skarp og så er de fulde af de 
gode D-vitaminer. BLÅBÆR

Blåbær er et af de bær, der har det høje-
ste antal antioxidanter, hvilket er afgø-
rende for immunsystemet og for hvor-
dan vi ældes.
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FRUGT
Frugter indeholder store mængder anti-
oxidanter, vitaminer, fi bre og mineraler 
og er fristende og skønne at spise hele 
året.

HAVREGRYN
Havregryn er fulde af gode kulhydrater, som giver energi til en lang 
dag. Havregryn indeholder en stribe mineraler og vitaminer, som fx 
B- og E-vitaminer, der holder sygdom stangen og gør kroppen sund 
og stærk.

Mange videnskabelige studier har vist, at havre kan sænke kole-
sterolniveauet i blodet og dermed reducere din risiko for at udvikle 
hjerte-kar-sygdomme. Et nyt stort studie fra 2016 med 800.000 
mennesker fra Skandinavien og USA har sammenlignet den mæng-
de fuldkorn, som folk spiser med risikoen for at udvikle hjerte-kar-
sygdomme.

Resultaterne viser, at de mennesker, der indtager 70 gram fuld-
korn dagligt, har en 23 procent mindre risiko for at dø af hjerte-kar-
sygdomme.

AVOCADO
Avocado indeholder masser af kalium. Kalium er godt til 
at sænke blodtrykket. Ved for højt blodtryk gives faktisk 
kalium.

Der hersker tit tvivl om avocado er en frugt eller en 
grønsag, men det er faktisk en tropisk frugt, der vokser 
på træer og oprindeligt stammer fra Mexico.

NØDDER
Studier har vist, at 40-80 gram nødder og mandler om dagen 
kan sænke LDL-kolesterolet med mellem fem og syv procent. 
Det er fedtsyresammensætningen i nødderne, der gør dem 
super gode for hjertet. De gavnlige fedtsyrer både sænker det 
skadelige LDL-kolesterol og forhøjer det gode HDL-koleste-
rol. Og så smager de jo super godt.

Græskarkernefrø er proppede med magnesium som øger 
produktionen af afslappende dopamin.

MØRK CHOKOLADE
Lige siden oldtiden har mørk chokolade fået tildelt positive egen-
skaber. Mørk chokolade er nemlig fyldt med næringsstoffer og mas-
ser af antioxidanter, som har vist sig at kunne booste det kropslige 
helbred og velbefi ndende.
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Af Redaktør cand.mag Lone Sevel

Det kan svært at finde på hvad man 
skal spise hver dag. Vi vil gerne 
hjælpe dig på vej og gøre din hver-
dag lettere med et godt og sundt 
måltid, som er nemt at tilberede og 
som smager super lækkert. 

Vi viser dig også hvordan du skal 
gøre, så opskrifterne er nemme at 
følge. 

Ung, spændende køkkenchef laver 
mad til fibromyalgi

Gustav Kristensen 22 år, er kok og køkken-
chef på den anerkendte restaurant „Den Lille 
Fede“ i København.

Vi bad den unge, dygtige kok om at lave et 
par skønne og sunde retter, der er lette at til-
berede. Gustav sagde heldigvis ja og donerede 
1 arbejdsdag til foreningen, hvor der blev 
kokkereret, mens fotograf Torben Rogert 
Andersen tog billeder undervejs i tilberednin-
gen. Torben har ligeledes doneret sit fotoar-
bejde til foreningen.   

Gustav er vild med fisk og skaldyr, så ideen 
til hvad der skulle tilberedes var ikke svær at 
tage. Vi havde dog et krav om, at opskrifterne 
skulle indeholde årstidens danske råvarer. Vi 
ville også gerne lave 2 retter med samme ho-
vedingrediens – torsk, men med forskelligt 
tilbehør. Den ene mere hverdagsagtig og den 
anden til weekenden eller når du får gæster.

Sund vintermad 
Torsk til hverdag og fest – opskrifter på sund og dejlig vintermad

Det skal du bruge:

• Torsk, 1 side ca. 150 gr. pr person 
• Perlebyg, ca. 250 gr. uden skal. Kan også laves 

med skal, det er i skallen at proteinerne sidder
• Sødmælk, 1/2 l. Du kan også bruge mindre fedt-

holdige mælkeprodukter
• Smør, ca 100 gr. til stegning
• Hvedemel, 3 spk.
• Comté ost eller anden fast ost
• Østershatte
• Boghatte eller anden svamp
• Brøndkarse til pynt

Det skal du gøre:

1. Dæk perlebyggen med vand og kog den i ca. 15-20 
minutter

2. Rengør svampene og steg dem i olie med lidt salt 
og evt. et fed hvidløg

3. Riv osten på et rivejern
4. Smelt smør i en gryde og kom mel i gryden. Smør 

og mel bages i 2 min ved omrøring.
5. Tilsæt mælk - lidt ad gangen.
6. Kom den kogte perlebyg i gryden med opbagnin-

gen  
7. Vend ost og svampe i perlebyggen.

Retten er beregnet til 4 personer og tager ca. ½ time 
at tilberede.

Stegt torsk og perlebygsotto med svampe

1. Perlebyggen i sigte

3. Svampe på pande steges

2. Opbagning i gryde + svampe

4. Brøndkarse og hotelkarse til pynt

Gustav Kristensen 22 år, er kok og køkkenchef på 
den anerkendte restaurant „Den Lille Fede“ i 
København.
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Torsk – tilberedes på samme 
måde i begge retter

Vidste du, at torsk er til at få fat 
på i alle måneder med et ’R’ i. Det 
er november, december, januar, 
februar, marts og april.

Det skal du gøre:

1. Skær ben og bug fra fisken. 
2. Kom olie og salt på panden.
3. Når panden er varm lægges torsken på 

og når fisken er 2/3 hvid så kommes der 
smør på panden og fisken vendes og ste-
ges færdig.

4. Du kan evt. lægge en kvist rosmarin ved 
fisken, når den steges.

Kokkens fisketips: 

• Kom salt ned i olien på panden og ikke på 
fisken, det løfter fisken lidt fra panden, så 
den ikke hænger fast.

• Kom også gerne et lille drys sukker på 
fisken, det trækker vand ud.

• Du kan mærke hvornår fisken er færdig 
ved at trykke på den. Er kødet helt hvidt 
og giver den efter, – så er den færdig.

Det skal du bruge:

• Torsk, 1 side ca. 150 gr. pr person
• Rødbeder, 1-2 små rødbeder pr. person
• 1 fed hvidløg
• Syrlige æbler, 3 stk.
• Kærnemælk, 1/2 l.
• Comté ost
• Brød, et par skiver
• Olie til stegning
• Smør ca. 30 gr.
• Rød skovsyre
• Dild til pynt

Det skal du gøre:

1. Tænd ovnen på max grader.
2. Sæt æblerne ind og tag dem ud efter ca. 20 min. 

De må gerne være sorte/brændte.
3. Tag skralden af æblerne og blend dem.
4. Kog rødbederne i letsaltet vand. Kog dem til de 

falder af kniven. Når de er kogte, hældes vandet 
fra og lad dem stå lidt med husholdningsfilm over 
inden du tager skralden af.

5. Halver rødbederne og rist dem lidt på panden.
6. Kog kærnemælk op til det simrer og kog det ind 

til 2/3. Vær klar over, at den skiller.
7. Sigt og blend med smør og tilsæt lidt salt.
8. Skær brødet i små stykker og steg i olie til de er 

gyldenbrune.

Anretning:

Sæt og anret de ristede rødbeder på en tallerken og 
kom æblemos og brødcrutoner på samt den revne 
comtéost. Pynt med dild og skovsyre. Du kan evt. 
drysse med piment d’espelette, det giver en dejlig 
smag. Piment Espelette har kultstatus i gourmetver-
denen. Det er en middelstærk paprika i flager med 
letrøget note, som produceres i den franske del af  
Baskerlandet. Bruges som drys og krydderi på alle 
dine yndlingsretter. Anret den stegte torsk ved siden 
af på tallerknen.

Retten er beregnet til 4 personer og tager ca. ½ time 
at tilberede.

1. Æblerne steges og skraldes

3. Kærnemælken koges ind

2. Rødbederne halveres 

4. Brødcrutoner steges på panden  

Kokkens rødbedetip:

Sæt husholdningsfilm over rødbederne, 
så går skralden let af.

Stegt torsk med rødbeder, æbler, dild og vallesauce
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Torsken steges

Torsken udbenes
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Af Sundhedspolitisk konsulent Charlotte Donna Kristensen  
og redaktør Lone Sevel

Mennesker med kroniske smerter har ofte problemer 

med at koncentrere sig, de bliver nemt afledt og for-

styrret. Musik kan derfor bruges i smertebehand- 

lingen eller blot som afslappende funktion.

Man kan bruge de fleste former for musik. Blot er det vigtigt, at det 
er musik som du holder af. Det er nemlig sådan, at hvis vi lytter til 
musik, vi ikke bryder os om, så får vi stress, bliver sure og kan måske 
få ondt i hovedet. Det er altså forskelligt fra person til person, hvad 
der er behageligt at lytte til.

Der findes flere slags musik og lyde som bruges til behandling af 
smerter, stress, søvn osv. Man skelner imellem:

• Musik
• Lyde 
• Naturlyde

Mange, der har søvnproblemer, har en gavnlig effekt af at lytte til 
naturlyde eller beroligende musik. Det får nervesystemet til at slappe 
af og giver tankerne ro. Forskning viser dog, at musik vi ikke kender 
i forvejen er bedst egnet. Det skyldes måske, at vi ikke har forvent-
ninger eller hukommelse til det ukendte lydbillede. 

Smertestillende stoffer i hjernen udløses

Musik, vi sætter pris på udløser forskellige stoffer i hjernen, f.eks. 
dopamin, oxytosin eller opioider. Disse stoffer gør os glade og virker 
smertestillende. 

• Dopamin, udløses når vi hører musik, vi godt kan li, og det gør 
os opstemte.

• Oxytosin, udløses når vi synger sammen med andre, sikkert på 
grund af samhørigheden og fællesskabet.

• Opioider, udløses når vi lytter til vores yndlingsmusik, det virker 
smertestillende og hjælper os til at finde ro og slappe bedre af.

Man har undersøgt menneskers reaktion på smertepåvirkning i 
et laboratorium, den ene halvdel fik smertepåvirkningen samtidig 
med at de hørte beroligende musik, den anden halvdel var uden 
musik påvirkning. Konklusionen var, at de mennesker der hørte 
musik samtidig med at de blev udsat for smerter var mindre smerte-

følsomme og kom hurtigere over påvirkningen. De mennesker, der 
blev påført smerte uden musik, oplevede flere smerter og var påvirket 
i længere tid.

Musik distraherer hjernen og derfor kan vi få en lille pause fra 
smerterne. Det vigtigere er altså ikke hvilken musik vi bruger, men 
derimod hvordan vi opfatter den. 

Musik– og smerteforskning 

MusiCure er musik lavet til en lang række behandlingsformål. Igen-
nem mange år har nu afdød Professor på Rigshospitalet Lars Helst 
og komponist Thomas Eje publiceret deres forskningsresultater i en 
lang række videnskabelige tidsskrifter.

De har med deres samarbejde og musikforskning påvist en signi-
fikant reduktion af stress, angst og smerte, nedsættelse af medicin-
forbruget, smertestillende, færre bivirkninger ved medicinforbrug 
og sænkning af cortisol niveauet, (cortisol er et stress hormon).

Ekstrem høj musik blokerer smertesignaler

Et andet forskerhold på Amager og Glostrup Hospital er derimod 
gået i en hel anden retning med deres musik. De har udviklet en 
særlig liggestol med højttalere som forsøgsperson ligger i og lytter 
til ekstrem høj rock musik. Musikken er lavet til formålet og det er 
især de høje bas lyde, som kroppen opfanger med besked til hjerne. 
Musikken er så høj og fylder derfor mere end smertesignalerne og 
blokerer på den måde for smertesignalerne. Dette koncept er stadig 
under udvikling og tilbydes derfor endnu ikke som behandling.

Musik og lyde i 
smertebehandlingen
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Af Redaktør cand.mag  Lone Sevel

Det er vigtigt at pointere, at dette er Vivianns helt 

personlige historie og fortælling og at det natur-

ligvis er meget individuelt hvad man kan tåle af 

træning og belastning. Det er ikke alle, der kan alt 

det som Viviann kan, men det ku’ Viviann og det er 

hendes historie.

Det er ikke til at tro, at den lille sporty kvinde, der tager imod fibro-
myalgi’s udsendte i et skønt lille træhus i Kongelunden, for bare 4 år 
siden ikke kunne gå mere end højst 2 meter.

Plaget af smerter og med en uoverskuelig hverdag, hvor bare det 
at få tøj på blev et projekt og at gå i bad, hvis hun så også skulle tør-
res, blev en opgave, der tog hele dagen.

Viviann Kruse, 57 år, er nu fleksjobber med at passe et multihan-
dicappet barn i 5 timer om ugen og uddannet socialpædagog, siger 
selv, at hun snød hjernen ved ikke at give op og bare blive ved, selvom 
det gjorde ondt – meget ondt.

Løb lygtepæle

Viviann har altid været en fighter. Barn- og ungdommen var præget 
af traumatiske oplevelser, som hun har kæmpet sig ud af. Allerede for 
mange år siden begyndte hun at løbe, indtil fibromyalgien satte en 
stopper for det. Hun mener selv, at alle de frygtelige oplevelser, som 
barn, satte sig i kroppen og var medvirkende årsag til hendes fibro-
myalgi. 

Men Viviann satte sig for, at hun IKKE VILLE 

FINDE SIG I AT HA DET SÅ DÅRLIGT, så hun star-

tede med at gå til den første lygtepæl og selvom 

det gjorde smertende ondt, så gik det skridt for 

skridt fremad. Dette er netop Vivianns pointe, 

„giv ikke op“. Og der blev langsomt længere og 

længere imellem lygtepælene.

Ændrede madvaner og blev veganer

Med til historien om Viviann, hører også, at hun ændrede mad- og 
motionsvaner. Hun har nu i 2 år været veganer under kyndig obser-
vation af datteren, der er ernæringsekspert, så hun får de vitaminer 
og mineraler, der er så vigtige.

Afstanden imellem lygtepælene betød langsomt ikke så meget og 
de små løb blev senere til halvmaraton. Viviann er kontaktperson for 
netværksgruppen i Kastrup og her er flere af gruppens medlemmer 
blevet inspireret af hendes løb, så de har gået Alt for Damernes kvin-
deløb på 5 km sidste år og har nu meldt sig igen til næste år... Og de 
glæder sig.

Det skal være en fornøjelse
Vivianns mantra er, at det skal være en fornøjelse og det lyder nemt 
og ligetil, men det tog 11 år fra første gang hun turde tænke tanken 
om at cykle Tøserunden (113 km) til hun rent faktisk gjorde det. 

Blot for at nævne et par af aktiviteterne så er ugen fyldt op med 2 
gange varmvandsgymnastik, Qi Gong, svømning i svømmehal, 
cykling og løb med hunden et par gange om ugen... Men ugen har jo 
også syv dage, er svaret, da hun bliver spurgt om hvordan det kan 
lade sig gøre. 

Ugen har jo også syv dage, er svaret, da hun 

bliver spurgt om hvordan det kan lade sig gøre.

  Det startede med et nytårsforsæt 

Giv ikke op!

Viviann på sin daglige tur med hunden Winston. Foto: Lone Sevel.
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Af Redaktør, cand.mag Lone Sevel
Oversættelse: cand.mag Jens Arenbach 
Nielsen.  Fotos: Lone Sevel

Nyt fra den internationale 
smerteforskning

Fibromyalgi-patienter har et dysfunktio-
nelt system til smertebegrænsning, og kan 
der være en genetisk forklaring på denne 
afvigelse? Jeanette Tour har set nærmere 
på det spørgsmål ved at udforske mulighe-
derne for at aktivere systemet til smerte-
begrænsning via det genetiske samspil i 
kroppen.

Det giver en bedre smertebegræns-
ning, hvis man har kombinationen af „a 
stronger endogenous opioid system to-
gether with a weaker serotonergic sy-
stem“. Dog viser Tours studie, at denne 
kombination er udbredt både hos den 
raske kontrolgruppe og hos gruppen af 
fi bromyalgi-patienter.

Derfor er hun forsigtig med at drage 
for stærke konklusioner med det nuvæ-
rende datagrundlag, men vurderer, at un-
dersøgelsen giver et lille bidrag til forstå-
elsen af systemet til smertemodulering.

Jeanette Tour, forsker ved Karolinska Insti-
tutets Afdeling for Klinisk Neuromedicin, 
Stockholm, Sverige.

Udgangspunktet for forskningen er, at 
personalet på den tyske universitetskli-
nik ofte mødte fi bromyalgi-patienter med 
øjensmerter, men der er ingen forskning 
på området, og de fl este læger undlader 
at spørge deres patienter om øjensmerter.

Klinikken valgte derfor at se nærmere 
på området, og det viste sig, at 67 pct. af 
fi bromyalgipatienterne, som blev behand-
let på denne klinik, klagede over øjens-
merter i forskellig grad, hvilket markant 
forringede deres daglige livskvalitet. 

Jonas Tesarz understreger, at undersø-
gelsen fra hans team er et „deskriptivt 
studie“, hvor patienterne blev bedt om at 
beskrive deres opfattelse af smerten, og 
hvordan smerten i øjnene påvirker deres 
dagligdag.

Jonas Tesarz, læge med speciale i smertebe-
handling ved Universitetsklinikken i Heidel-
berg, Tyskland.

Øjensmerter hos fi bromyalgi-patienter

Genetik og fi bromyalgi

I efteråret blev der afholdt en stor 

international smertekonference 

med forskere fra hele verden i Bella 

Center ved København. 

Dansk Fibromyalgi-Forening deltog 

og fik en snak med flere af de inter-

nationalt anerkendte forskere 

omkring behandling af og forskning 

i fibromyalgi. 

Vi har samlet en kort og letlæselig 

oversigt over de forskellige forske-

res nye resultater her. 
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Fysisk stresspåvirkning fremhæver 
forskelle mellem fibromyalgiramte og 
personer uden fibromyalgi

En tværfaglig behandling af fibromyalgi-
patienter er helt afgørende, da patienterne 
ofte selv tror, at deres smerter er psykisk 
betingede, men gennem behandlingen 
opnås en bedre forståelse af, at de rent 
faktisk er ramt af fysiske smerter, uden der 
nødvendigvis kan påvises en decideret 
årsag til smerternes opståen. 

Ofte er et længere behandlingsforløb 
nødvendigt for at hjælpe fibromyalgi-pa-
tienterne med at håndtere deres situation, 
fordi smerten ikke går væk, men patien-
terne kan lære at leve med smerten, selv 
om den har konsekvenser for deres fysik, 
psyke og sociale liv.

Reinhard Sittl oplever, at mange læger 
afviser fibromyalgi-patienter, fordi de 
ikke kan gennemføre en diagnostisk pro-
cedure, men det er vigtigt med en tillids-
fuld relation til de fibromyalgi-ramte, så 
de føler sig forstået. 

Sittl er som udgangspunkt modstander 
af at bruge medicin i behandlingen. Kun i 
nogle tilfælde kan det give mening at 
bruge antidepressiv medicin, og Sittl op-
lever en del fibromyalgi-patienter med 
psykosociale traumer fra deres fortid.

Fysisk aktivitet er et vigtigt element i 
behandlingen, fordi træningen er god for 
musklerne. Ydermere kan fysisk aktivitet 
bidrage til at forebygge depression. Regel-
mæssig hvile skal dog også være en vigtig 
del af dagligdagen for de fibromyalgiram-
te, fordi hvile og afslapning reducerer 
stress.

Alice Larsson, ph.d. i farmakologi og forsker 
ved Powell Center for Women’s Health ved 
University of Minnesota. 

Reinhard Sittl, læge og grundlægger af 
Smerteklinikken ved Erlangen Universitetet, 
Tyskland.

Mange læger afviser fibromyalgi-patienter

Alice Larson har sammen med kolleger i 
et nyt studie vist at fibromyalgipatienter 
reagerer anderledes end personer uden fi-
bromyalgi, når kroppen udsættes for 
stress. 

Forskerne fandt, at i en ustresset til-
stand, hvor kroppen befinder sig ved stue-
temperatur, var kropstemperatur, blod-
tryk og blodsukkerniveau det samme hos 
fibromyalgiramte som hos en kontrol-
gruppe bestående af personer uden fibro-
myalgi. 

Men ved udsættelse for kulde kunne 
forskerne se forskelle, fordi stresspåvirk-
ningen fremhæver forskellene.

Ifølge Alice Larsson indikerer resulta-
terne, at nervesystemet reagerer anderle-
des blandt fibromyalgiramte sammenlig-
net med personer uden fibromyalgi. 

Fibromyalgi og 
samspil af 
smertemekanismer

Fibromyalgi er en af de sygdomme, vi 
ved mest om når det gælder hvilke me-
kanismer som er involveret i smerteop-
levelsen. Vi ved imidlertid ikke, hvilke 
faktorer som samlet ender med at ud-
løse fibromyalgi. Derudover er der 
mange ubesvarede spørgsmål, når det 
gælder samspillet mellem forskellige 
smertemekanismer. Kosek understre-
ger derfor nødvendigheden af et tvær-
fagligt samarbejde mellem de forskelli-
ge eksperter indenfor området for at 
opnå ny viden. 

Som eksempel på et tværfagligt 
samarbejde henviste Kosek til resultater 
fra et af sine egne nye studier. I studiet 
undersøgte et team af forskere effekten 
af motion blandt fibromyalgi-ramte i to 
forskellige dele af kroppens nervesy-
stem, både det centrale og perifere 
nervesystem. Ofte er studier afgrænset 
til kun at undersøge ét af disse syste-
mer. Ved at analysere, hvad der sker i 
musklerne i benet efter et motionsfor-
løb, fandt forskerne en forbedring i 
mekanismer i det perifere nervesystem, 
hvilket medvirker til smertelindring. 
Derimod observerede forskerne kun få 
påvirkninger i hjernen, som er en del af 
det centrale nervesystem. 

Eva Kosek, professor ved Karolinska Insti-
tutet i Stockholm.
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Uddannelse og information er vejen frem 
for det fremtidige arbejde med fi bro-
myalgi. 

Sådan lyder anbefalingen fra Stine 
Amris, der opfordrer til at fjerne fordom-
me og al gammel viden for at se med friske 
øjne på fi bromyalgiens mange dimensio-
ner. 

Amris vil væk fra den gamle tanke om, 
at fi bromyalgi er psykosomatisk, og hun 
ønsker et opgør med tankegangen fra 
1970’erne. Amris ønsker i stedet en tvær-
faglig indsats med samarbejde mellem 
læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, 
psykologer, og socialmedicinen skal ind-
drages i langt højere grad, anbefaler 
Amris. 

Fibromyalgi-patienter skal dog også 
tage ansvar for deres egen behandling og 
smertetilstand. Patienter, der opfatter be-
handlingen som lægens ansvar med medi-
cinsk behandling, er således ikke motive-
ret for en omlægning af hele deres liv, 
er erfaringen fra mange års arbejde med 

Fokus for behandlingen hos Tim Wil-
liams er at give patienter med fi bromyalgi 
de bedste rammer til at få det bedre. Helt 
centralt i denne fi losofi  er den gensidige 
støtte, som mennesker med fi bromyalgi 
giver hinanden, så de ved, at de ikke står 
alene. 

Mennesker med samme lidelse er kort 
sagt hinandens bedste hjælpere, konklu-
derer Tim Williams, der går efter „self 
management“ i sin behandling af fi bro-
myalgi-patienter. 

Generelt mangler der forståelse for 
smertelidelser, mener Tim Williams, som 
påpeger, at behandlere og sundhedsperso-
nale er uddannet til at kurere smerte. Men 
når behandlerne ikke kan fjerne smerten, 
bliver de frustrerede, og den frustration 
kanaliseres videre til mennesket med fi -
bromyalgi, som selv bliver endnu mere 
frustreret over sin situation. 

– I de tilfælde, hvor smerte ikke kan 
kureres, skal omdrejningspunktet for be-
handlingen i stedet være at give patienten 
værktøjerne til at håndtere og leve med sin 
tilstand.

Stine Amris, overlæge på Frederiksberg 
Hospitals Reumatologiske Afdeling og forsker 
på Parker Instituttet. 

Tim Williams, læge og ekspert i kroniske 
smerter. Egen klinik i England.

Fjern fordomme og gammel viden  

Smerte kan ikke altid kureres 

fi bromyalgi-patienter. Yderrmere er det 
helt afgørende at se på fi bromyalgi-patien-
ter som en meget heterogen gruppe med 
undergrupper på mange niveauer. 

Han oplever ofte, at patienter med fi -
bromyalgi bliver skuffede over, at han 
ikke kan kurere deres smerter, men gen-
nem opbygningen af en personlig relation 
til patienterne opnås skridt for skridt, at 
patienterne tager de værktøjer til sig og 
lever med deres smerter.

Dårligt familieliv hos 
smertepatienter

Hvordan er smertepatienters selvopfat-
telse af livsværdier? Det spørgsmål er i 
fokus i denne undersøgelse, og særligt i 
familierelationerne er der stor util-
fredshed blandt smertepatienter.

Den nyeste gren indenfor kognitiv 
terapi, Acceptancee and Commitment 
Therapy (ACT), kan imidlertid hjælpe 
med at bortlede opmærksomheden fra 
smerterne og i stedet fokusere på opnå 
større personlig tilfredsstillelse i fami-
lierelationerne.

Linda Fischer, ansat på Karl Landsteiner 
Institute, ved Institute of Outpatient Reha-
biliation Research, Østrig.
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Af sundhedspolitisk konsulent Charlotte Donna Kristensen  
og redaktør Lone Sevel

Mennesker, som bliver ramt af sygdom, har 

brug for et sted, hvor de kan lade op og slappe 

af. Hvor man kan få en pause fra smerterne, 

bekymringerne, sorgen eller de mange tanker.

Det er forskelligt, hvad vi som mennesker synes er smukt eller grimt, 
derfor er det vigtigt at tænke på hvad du selv synes om og føler glæde 
ved.

Vi har i dette nr. af fibromyalgi fokus på forskellige former for 
sundhed og velvære, som du kan efterleve i din hverdag til at få det 
bedre.  Selvom udsigten fra dit køkkenvindue er trist og rodet virker 
uoverskueligt, så er der hjælp at hente. Her er et par tips, der er gan-
ske gratis og lige til at gå til, hvis du har lyst.

Lad være med at gemme dig

Når man har en funktionsnedsættelse, tilbringer man som regel 
mange timer i hjemmet, og har ofte brug for at hvile og slappe af. Lad 
være med at gemme dig i et lukket rum, men gør dig det behageligt i 
familiens  samlingsrum, det kan være køkkenet eller stuen. Herfra 
kan du nyde samværet med familien og følge med i  samtalerne - og 
de har nem adgang til dig. 

På den måde bliver det så naturligt som muligt, og du skal ikke 
opsøges eller konsulteres. Man kan sagtens glæde sig over, at resten 
af familien eller gæsterne har det sjovt og griner. Der er ikke noget 
bedre end lyden af latter og glæde.

Tag naturen med indenfor

Naturen har en fantastisk indvirkning på sindet og humøret. Spæde 
forårsgrene, blomster, kastanjer, frugt eller strandskaller. Lav, f.eks. 
en smuk dekoration af de ting du godt kan lide og holder af. Det 
fremkalder minder og glæde. 

Mærk duften

Skønne dufte forstærker følelsen af velvære og duften af nyvasket 
sengetøj, skrællede appelsiner, nybagte boller i ovnen eller din ynd-
lings te på kanden giver positive tanker.

Tips og gode råd til 
en bedre  hverdag

Indret dit hjem med farver og lys 

Indret dit hjem så du får glæde af det naturlige lys udefra. Hvis det er 
mørkt, kan du indrette med spejle som reflekterer lyset. Tænk på 
hvordan møblerne er placeret i forhold til lys og luft. At indrette og 
tænke i farver kan også med få virkemidler skabe harmoni og ro i et 
hjem og indret dit hjem så det passer til dine behov.

Hold orden

Kaos og rod kan virke stressende. Det kan være svært at slappe af og 
nyde det, hvis hjemmet er rodet.

Sæt musik på højtalerne
Musik giver energi eller får minder frem, som kan hjælpe dig med at 
understøtte dit humør eller behov.

Sluk for støj og øv dig i at være nærværende og tilstede

Sluk for unødvendige støjkilder. Tænd for radioen, når du vil høre 
radio, ikke som baggrundsstøj samtidig med fjernsynet og gæster. 
Det larmer og ødelægger følelsen af nærvær og samhørighed. Husk 
også at mobilen kan være en støjscene. 

Tilbered og lav sund mad 

Det giver energi og glæde og du kan undgå at falde i sukkerfælden og 
få den dårlige samvittighed.

Lad være med at gemme dig i et lukket rum, men gør dig det behageligt i 
familiens  samlingsrum, det kan være køkkenet eller stuen
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Redigeret af redaktør Lone Sevel

Anden del af artiklen om fibromyalgiens 
historie. Første del bragte vi i sidste nr. af 
fibromyalgi. Artiklen er skrevet af den fran-
ske professor og smertespecialist Serge 
Perrot og redigeret af redaktør Lone Sevel.

Vi slap historien omkring 1950 i sidste nr. og i årene derefter er det 
stressteorien, der dominerer. Er fibromyalgi en stresstilstand med 
forandringer i stresshormonerne? Endokrinolog Hans Seyle var op-
havsmand til denne stressteori. Senere i 1970’erne og frem til 1990 
var det anerkendelsen af fibromyalgi som sygdom, der var et vigtigt 
skridt, både for patienter og for læger. Sygdommen fik et navn, diag-
nosekriterier og -værktøjer.

FIBROMYALGI ANERKENDT SOM EN REEL SYGDOM

I 1976 beskrev nobelprismodtageren Phillip Hench „fibromyalgi“ 
som en ikke-artikulær reumatisme. I 1990 blev fibromyalgi anerkendt 
af Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og fibromyalgi blev inte-
greret i det internationale klassifikationssystem for sygdomme (ICD-
10) i kapitlet, som omhandler ikke-artikulære reumatiske tilstande 
med ukendt oprindelse under koden M79-0.

I 1987 anerkendte American Medical Association (AMA) fibro-
myalgi som en reel sygdom og en vigtig årsag til funktionsnedsæt-
telser. Ved den anden verdenskongres for fibromyalgi i 1992 blev man 
enige om en konsensusudtalelse om fibromyalgi, og den udtalelse blev 
offentliggjort i tidsskriftet The Lancet med navnet „Copenhagen 
Declaration 1992“.

FLERE KLASSIFIKATIONSKRITERIER 

De første kriterier, som blev foreslået, blev udgivet i 1972 af Hugh 
Smythe. I 1980’erne kastede forskeren Muhammad Yunus nyt lys 
over fibromyalgien ved at understrege behovet for et entydigt klassi-
fikationssystem og entydige diagnosekriterier. Yunus var den første, 
som gjorde „fibromyalgi“ til en bredt anvendt betegnelse.

FLERE VÆRKTØJER TIL AT FASTSLÅ FIBROMYALGI

I slutningen af 1980’erne kom det første værktøj til at fastslå fibro-
myalgi i form af spørgeskemaet „Fibromyalgia Impact Question-
naire“ (FIQ), udviklet af forskere fra Oregon Health & Science 
University i Portland, USA. Skemaet bruges i dag til at måle terapeu-
tisk effekt ved behandlingen af fibromyalgi. 

Hvis fibromyalgi 
ikke fandtes, så havde 
vi opfundet den
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SØVN 

Søvnforstyrrelser anerkendes nu som en vigtig sygdomstilstand ved 
fibromyalgi. Denne anerkendelse er opnået for ganske nylig, men al-
lerede i 1970’erne udførte Harvey Moldofsky de første videnskabelige 
søvnstudier af fibromyalgi og påviste påvirkningen mellem søvnfor-
styrrelser.

ÅR 2000 GENETISKE FAKTORER

Megen forskning, særligt fra Israel, har forsøgt at identificere geneti-
ske faktorer, som kunne øge sandsynligheden for at blive ramt af fi-
bromyalgi. 

NEUROVIDENSKABENS TIDSALDER

Er fibromyalgi en dysfunktionel lidelse? Eller er fibromyalgi en 
neuropatisk smertetilstand? 2000-tallet har været neurovidenskabens 
århundrede efter store og vigtige forskningsresultater.

RØNTGEN - FIBROMYALGI KAN SES!

Røntgen af det centrale nervesystem har været et vigtigt fremskridt 
for lægevidenskaben, da specifikke forandringer i patientens hjerne 
kan observeres. Det betyder, at fibromyalgien endelig kan påvises 
som en reel tilstand i kroppen. 

Andre har foreslået, at fibromyalgi kan være en neurologisk for-
styrrelse, og flere forskningsstudier har undersøgt forandringer i det 
centrale nervesystem ved fibromyalgi. 

Noget, som endnu ikke er godkendt, men er på diskussionsstadiet, 
er, at klassifikationen af smertetilstande kan komme til at omfatte en 
ny type smertesyndrom i form af dysfunktionelle smertesyndromer. 

FIBROMYALGI – EN EVIGHEDSHISTORIE?

Fibromyalgiens nyere historie er på mange måder meget dynamisk:
De nye diagnosekriterier, som ACR 2010 foreslog 20 år efter de 

første diagnosekriterier, forsøgte at forlade  undersøgelsen af tender 
points og fastsætte nye diagnosekriterier, som stadig diskuteres. 

Vidste du ...  
... I 1990 blev fibromyalgi anerkendt af 

Verdenssundhedsorganisationen, WHO

USA OG EUROPA

Forskellene mellem Europa og USA er tydelige, når det gælder læge-
midler til behandling af fibromyalgi. Det amerikanske lægemiddel-
agentur, FDA, har godkendt tre farmakologiske behandlinger til  
fibromyalgismerte, som alle har fået afslag fra det europæiske læge-
middelagentur, EMA, 

Studier af sygdomsforekomsten af fibromyalgi har været et vigtigt 
skridt i forhold til at påvise sygdommens udbredelse. De fleste af disse 
studier har påvist den samme udbredelse, idet man i USA vurderer, at 
omkring 3 pct. af den voksne befolkning er ramt af fibromyalgi, mens 
andelen i Europa er cirka 2,6 pct.

FIBROMYALGI FINDES

Man kan konstatere, at fibromyalgiens historie er en historie om 
kontroverser, hvor kampen står mellem subjektivitet og cartesianis-
me, hvor krop og sjæl er helt adskilte.  Der har desuden været kontro-
verser om gamle koncepter i forhold til samspillet mellem sind og 
krop. Fibromyalgi repræsenterer den symbolske sygdom for uforklar-
lige medicinske symptomer – langt væk fra veldefinerede sygdomme 
med objektive biomarkører. Den befinder sig i den yderste ende af 
lægevidenskaben, sociologien og psykologien, og fibromyalgien stil-
ler svære spørgsmål til lægevidenskaben. 

Denne spændende videnskabelige historie skrives stadig og vi 
håber, at historien en dag når til det kapitel, hvor fibromyalgipatienter 
ikke længere stigmatiseres. Selv om ingen fornægter, at patienterne 
findes, så er der stadig mange „fibroskeptiske“ læger, og spørgsmålet 
fra 1920’erne, om fibromyalgien reelt eksisterer, stilles fortsat af 
mange. 

Tiden er nu kommet til, at lægevidenskaben uden fordomme og 
med videnskabelige fakta erkender, at disse patienter og deres sygdom 
findes.

Rene Descartes. Faderen til cartesianisme – dualismen, hvor krop og sjæl 
er adskilt.



18 fibromyalgi        nr. 1 2018

Af Stud.cand.scient.san.publ. Sabine Pedersen og redaktør Lone Sevel

JobAlliancen har optimeret fleksjobbere til 

arbejdsmarkedet på en helt ny og kompetence-

givende måde.

Forløbet har været et kæmpe skridt på vejen mod succes for hver en-
kelt deltager og alle har de fået nyt fokus på, hvad de kan tilbyde ar-
bejdsmarkedet og i lige så høj grad lært kunsten at mestre egne be-
grænsninger.

Så kom solen og tørrede Peters krop

Lille Peter Edderkop er andet og mere end et børnerim. For delta-
gerne i Joballiancens talentforløb er det selvoplevet virkelighed.

Utallige op- og nedture er i bogstaveligste forstand noget, de fleste 
af de fleksjobbere, der deltog i Joballiancens kompetence forløb, har 
prøvet. Udsigten til at få et meningsfyldt job og blive anerkendt i 
systemet har været op og ned og op og frem og tilbage uden udsigt til 
at komme videre. 

Pilotprojektet JobAlliancen har efter et enkelt forløb vist, at ved at 
møde den enkelte i øjenhøjde og styrke det enkelte menneske indivi-
duelt kan være med til at booste selvtilliden så meget, at man får ny 
energi til at mestre sine egne begrænsninger.

Gitte, der også har fibromyalgi er et godt eksempel på det og hun 
fortæller, at hun nu efter forløbet er begyndt at tænke nyt om sig selv 
og de muligheder hun har – ikke begrænsninger. Alle deltagere, der 
har gennemgået forløbet siger, at „jeg troede ikke, at jeg kunne, men 
nu har jeg forstået, at jeg godt kan!“ 

I forståelsen ligger erkendelsen, en erkendelse, der pludselig kan 
sættes ord på og det er et stort skridt i retning af et job, man kan 
mestre.

Her får du lige frisket din barndomslære op:

Lille Peter Edderkop,

kravlede op ad muren. 

Så kom regnen

og skyllede Peter ned,

Så kom solen

og tørrede Peters krop.

Og Lille Peter Edderkop

kravlede atter op.

Alle har talent  
for noget

JobAlliancen har på flere måder givet deltagerne mulighed for at 
optimere deres jobmulighed ved individuel vejledning i forhold til at 
bruge egne talenter og kompetencer samt opbygning af netværk, hvor 
mødet med ligesindede var en vigtig del af forløbet.

En vej til en værdig hverdag

Projektet har hjulpet kursisterne væk fra fokus på det „gamle liv“ til 
at få nye perspektiver på sig selv og deres muligheder i forhold til, 
hvordan de konkret kan sætte det i spil på arbejdsmarkedet, siger se-
kretariatschef i DFF, Judi Olsen, der har været talent-coach i forløbet. 

Samarbejdet mellem Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere, 
og DFF har skabt et kreativt frirum, hvor kursisterne under kyndig 
vejledning kan arbejde videre med deres talenter og ressourcer. For 
borgere uden job og nedsat arbejdsevne betyder det meget, at mødes 
i et frirum, hvor der er tillid, respekt og forståelse for den enkelte, når 
de skal være med til at skabe deres egne fleksjobs. Der kan være ny 
livskvalitet at hente, når man har fundet frem til, hvad der giver én 
energi og livslyst, og hvad der virker modsat på én.

Kræver fortsat en særlig indsats

Arbejdsmarkedet kan føles som et lukket land, når man står udenfor. 
Talentklubberne har en særlig styrke til at samle op, skabe netværk og 
pege ud i fremtiden. 

Judi Olsen, Sekretariatschef i Dansk Fibromyalgi Forening, havde i Job-
Alliancens talentklub ansvaret for udvikling og coaching af deltagerne. Her 
uddeles roser og hjerter med en meget personlig tekst til hver enkelt som 
afslutning på forløbet. Foto: Lone Sevel.
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– Ledige borgere med nedsat arbejdsevne svigtes ofte af jobcen-
trene, der ikke har den fornødne tid eller viden om den enkelte, for-
tæller Hanne Rasmussen, der har indgående kendskab til området fra 
sit job i LAFS rådgivning. Derfor er det også en del af JobAlliancen 
at opkvalificere jobkonsulenternes viden.

I den offentlige debat mistænkeliggøres borgere med nedsat ar-
bejdsevne i form af påstande om manglende vilje og motivation i 
forhold til at deltage på arbejdsmarkedet. 

Om JobAlliancen

Projektet er gennemført af Dansk Fibromyalgi-Forening og Lands-
foreningen af Fleks- og Skånejobbere (LAFS) i samarbejde med  
7 jobcentre i perioden 1. august 2015 til 1. juni 2017. Projektet blev 
finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Formålet med JobAlliancen var at udvikle og afprøve en model 
for, hvordan man kan bistå sårbare ledige borgere med at komme 
tættere på et fleksjob.  

Projektet omfattede både et forløb for borgere samt et forløb for 
jobkonsulenter. Jobkonsulenterne blev i deres forløb præsenteret for 
ny viden og nye værktøjer til, hvordan de som jobkonsulenter kan 
være i dialog og med til at flytte borgere på en god måde. 

Forløbet for borgerne var designet til at hjælpe den enkelte på vej 
og bestod af dels individuel talentcoaching, ny viden om forandring 
og mestring, rådgivning om konkrete vilkår, støtte i forhold til  
personlige og faglige udfordringer samt udvikling af den enkeltes 
evner til at kontakte virksomheder og markedsføre sine egne kompe-
tencer. 

Ud af de 31 borgere, som gennemførte forløbet i Projekt JobAlli-
ancen, var 18 i fleksjob eller praktik ved projektets afslutning.  Evalu-
eringen af projektet har konkluderet, „at det er et godt og bemærkel-
sesværdigt resultat, da det generelt og statistisk set er markant van-
skeligt at få ledige med særlige skånebehov tilknyttet arbejdsmarke-
det.“ 

Erfaringer fra projekt JobAlliancen – hvordan kan man hjælpe 
sårbare fleksjobsvisiterede borgere tættere på job?

1. Et helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt forløb virker.

2. Anvendelse af metoder med fokus på at forløse den enkeltes 

borgers potentiale fremfor at blive fastholdt i den nuværen-

de situation.

3. Tillid, respekt og forståelse bør udgøre det grundlæggende 

fundament for samarbejde mellem borger og jobkonsulent.

4. Anvendelse af gruppebaseret tilgang, hvor netværksdan-

nelse faciliteres, således at borgerne kan gøre aktivt og 

konstruktivt brug af hinanden.

5. Forventningsafstemning mellem borger og jobkonsulent er 

vigtig, således at der arbejdes ud fra et fælles udgangspunkt 

og mod et fælles mål.  

Dansk Fibromyalgi-Forening har igennem projektet oparbejdet 
mange erfaringer i samarbejdet med både LAFS, jobcentre og bor-
gere. 

Med afsæt i erfaringer fra projektet vil Dansk Fibromyalgi- 
Forening fx udbyde Talent-Workshops i 2018, hvor deltagerne kan 
opleve, hvorledes man kan arbejde med at finde og præsentere sine 
talenter.

Tør nu prøve nye veje
Dilara Öksüm 46 år, fik mod og tro på sit eget talent efter at 

have deltaget i JobAlliancen.

Dilara Öksüm, der oprindeligt er fra Tyrkiet, bor i Køge med sin 

mand og sit handicappede barn på 11 år. Derudover er hun mor 

til to sønner på 27 og 28 år, som begge er fløjet fra reden. 

Dilara fik diagnosen med fibromyalgi i 2011, men havde i 

flere år haft ondt her og der og alle vegne. Hun var sygemeldt 

fra 2009-2011 og fik i 2015 et fleksjob som lagermedarbejder 

hvor hun pakkede accessories til butikker. Her var hun var 

ansat indtil firmaet desværre gik konkurs. Det var ellers et job, 

hun var rigtig glad for og hvor hun følte sig værdsat. 

Da Dilara blev arbejdsløs begyndte troen på eget selvværd 

langsomt at dale og det blev kun værre af møder i jobcentrets 

jobklub. I jobklubben var der møde én gang om ugen, hvor 

fleksjobbere mødtes omring et bord og fortalte hinanden hvil-

ke job de havde søgt  … nedtur efter nedtur hele bordet rundt. 

Men så kom tilbuddet fra JobAlliancen og det tilbud fik Dilara 

sammen med flere andre fleksjobbere fra Køge og Stevns 

kommune. 

Det blev vendepunktet for Dilara. Hun fandt troen på sig selv 

og opdagede, at hun jo faktisk havde talent for noget. Hun blev 

inspireret til at prøve nyt, fik øje på egne kvaliteter, og hvordan 

de kan omsættes til arbejdsmarkedet. To dage efter samtalen 

her med Dilara skal hun starte i praktik som forhåbentlig fører 

til et nyt fleksjob – et job, hun måske før tvivlede på om hun 

kunne magte, men nu kaster hun sig ud i det og tror på det – om 

ikke andet, så har jeg prøvet og gået positivt ind i det, så må vi 

se om jeg kan klare det, siger hun. 

Dilara Öksüm var meget begejstret for at deltage i JobAllian-
cen og glæder sig til at komme videre. Foto: Lone Sevel.
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Af Stud.cand.scient.san.publ. Sabine Pedersen

Et nyt studie har kigget nærme-

re på prestige i sygdomme og 

giver et billede af, at fibromyalgi 

ikke bliver vurderet særligt højt 

af sundhedspersonale, når det 

kommer til prestige.

Måske kan al den hype, der var omkring Lady 
Gaga og hendes fibromyalgi være med til at 
hive sygdommen længere op af listen

Nøgletal fra et studie omkring  
prestige I forskellige sygdomme

Studiet har undersøgt, hvorvidt prestige i 
sygdomme ændrer sig over tid, og hvilke 
aspekter, der påvirker vurdering af prestige. 

Studiet er baseret på en undersøgelse, 
hvor forskerne har bedt en gruppe norske 
læger om at vurdere 38 udvalgte sygdomme 
på en skala fra 1-9 ud fra hvilken prestige, de 
tror sundhedspersonale generelt ville tildele 
de enkelte sygdomme. Hvor 1 er lav prestige 
og 9 er høj prestige. Dernæst har forskerne 
beregnet gennemsnitsscore for de enkelte 
sygdomme og på baggrund af det, rangeret de 
enkelte sygdomme. Undersøgelsen blev fore-
taget i 1990 og derefter gentaget i 2002 og 
2014, hvorefter resultaterne blev  sammenlig-
net.

De læger, der deltog i undersøgelsen blev 
bedt om, at notere deres første indskydelse 
fremfor at vurdere prestige på et mere analy-

tisk grundlag. Lægernes vurdering har selv-
følgelig et medicinsk perspektiv, men deres 
vurdering af prestige skal også ses i kulturelt 
perspektiv og hvilke associationer lægerne 
forbinder med de enkelte sygdomme, fx vil 
AIDS måske give associationer til ubeskyttet 
sex fremfor svækket immunsystem.

Prestige som koncept

Prestige som koncept er bl.a. kulturafhæn-
gigt i forhold til hvilke værdier og normer der 
vurderes værdifulde i et samfund. Prestige er 
derudover også relativt – en kategori eller 
ting kan kun blive evalueret i forhold til andre 
kategorier. 

Fibromyalgi ligger lavest på listen 
ud af 38 sygdomme

Ud af 38 sygdomme rangerer fibromyalgi la-
vest ift. prestige både i 1990, 2002 og 2014. 
Generelt kan siges, at prestige vurderinger 
for alle sygdommene er stabile over tid, og at 
der kun er få forskelle i rangeringer, når de 
tre undersøgelser sammenlignes. Forskerne 
peger på, at følgende aspekter påvirker vurde-
ringen af prestige. 

1. Sygdommen og dens udvikling  
 Ikke-selvforskyldte, akutte og dødelige 

sygdomme med klare diagnostiske symp-
tomer, som gerne er lokaliseret i den øvre 
krop, helst lokaliseret til hjerne eller hjer-
te, bliver rangeret højere. 

2. Mulighederne for behandling af sygdom 
 Sygdomme med aktiv, risikofyldt, højtek-

nologisk behandling vurderes med højere 
grad af prestige. 

3. Typiske patientgrupper inden for hver 
sygdom 

 Sygdomme med fx børn og unge eller 
personer som accepterer lægens forståelse 
af sygdom vurderes mere prestige fyldte. 

I forlængelse af særligt punkt 2 nævner for-
skerne, at lægers ansvar og forståelse af egen 
rolle traditionelt er forbundet med at helbrede 
patienter. Forskerne peger på, at dette aspekt 
også kan påvirke vurderingen således, at syg-
domme som ikke kan helbredes sætter fokus 
på lægens „manglende evner“ og påvirker at 
sygdommen på den måde vurderes lavere på 
prestigeranglisten. 

De tre højest rangerede sygdomme:

De tre højeste rangerede sygdomme er ka-
rakteriseret ved at være forbundet med højere 
risiko for at dø og mere avanceret behand-
lingsformer.  
1. Leukæmi, som tit rammer børn og unge. 

Behandlingen består af flere typer, herun-
der stamcelletransplantation, som vurde-
res som en avanceret behandlingsform. 

2. Hjernetumor, hvor behandling ofte om-
fatter en operation i hjernen, som er for-
bundet med stor risiko. 

3. Blodprop i hjertet, her er behandling hur-
tig og effektiv.

De fire lavest rangerede sygdomme:

1. Fibromyalgi
2. Angst 
3. Levercirrose („Skrumpelever“)
4. Depression

Sygdommene er kendetegnet ved, at det ikke 
er organ specifikke sygdomme, samt at de 
ikke kan påvises ved objektive diagnostiske 
fund, som fx udslag i blodprøver. Levercirrose 
som er den 3 lavest rangeret sygdom anses 
ofte som selvforskyldt på grund af alkohol-
misbrug. 

Kilder
Album, D., Johannessen, L. E., & Rasmussen, E. B. (2017). 

Stability and change in disease prestige: A comparative analy-

sis of three surveys spanning a quarter of a century. Soc Sci 

Med, 180, 45-51. doi:10.1016/j.socscimed.2017.03.020.

Sygdomsprestige   
fibromyalgi er nederst på ranglisten

Morgan Freeman er én af de kendte med fibro-
myalgi.

Lady Gaga fortalte i efteråret, at hun havde fi-
bromyalgi og aflyste sin verdensturné i efteråret. 
Hun kommer nu til Danmark i februar  2018, 
se på bagsiden.
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Region Hovedstaden: 

Regionsleder 
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

Region Nordjylland: 

Frederikshavn
Netværksgruppe 
Mødes 1. onsdag kl. 10.30 i hver i  
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. 2440 3871  
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 
Kontaktperson Jane Bonde, tlf. 2976 7244, 
jane@livetmedfi bromyalgi.dk

Region Syddanmark:

Broager
Kontaktperson Bente Lehmann Christensen, 
tlf. 2815 9412

Esbjerg
Netværksgruppe – Fibro Netværk Esbjerg
Mødes den 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
Kontaktperson Annie Thomassen, 
tlf. 2127 2120
Kontaktperson 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
Netværksgruppe
Tinaoliine Villien, tlf. 2271 7001, 
mandag kl. 10-16,
sundhed.livsstil.helse@gmail.com

Odense
Netværksgruppe
Mona Andersen, tlf. 6610 8870
(ikke mellem kl. 12.00-15.00)

Svendborg
Netværksgruppe – „Fibro Netværk Sydfyn“
Mødes den sidste onsdag i måneden 
fra kl. 15.00-17.30. 
Se Facebook gruppen „Fibro Netværk Sydfyn“ 
for yderligere info. 
Renee Hamilton, hamilton@live.dk
Jane Knudsen, tlf. 2822 1495, 
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, 
raritet.lj@gmail.com, kl. 16-19
Lene Nielsen, tlf. 2235 5911, lene@fi dolinux.dk

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

Rådgivning
Mænd med fi bromyalgi:

Telefonrådgivere 
Jørgen Lautrup, tlf. 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 onsdag kl. 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 dem der støtter 
foreningen

Hovedbestyrelse og medlemmer takker:

Fondation Juchum

For det fl otte beløb!
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Det er lykkedes foreningen at få fat på to af de efter-
tragtede billetter til koncerten med verdensstjernen 
Lady GAGA. Lady GAGA fortalte i efteråret, at hun 
også led af fibromyalgi og kæmpede med sine smerter. 

Hun aflyste den først planlagte koncert i efteråret på 
grund af sin fibromyalgi, men har nu kræfter og mod på 
en ny koncert i Danmark den 17. februar 2018 i Royal 
Arena, Hannemanns Allé 18-20, 2300 København S.

Vind 2 stk. billetter 

til en værdi á 

kr. 630,- pr. billet

I Royal Arena, København 
den 17. februar 2018. 
Dørene åbnes kl. 18.00. 

NYT KURSUSKATALOG 
… masser af spændende tilbud

Nyt kursuskatalog følger med dette nr. af 
fibromyalgi. 

Lodtrækning
Vi trækker lod torsdag den 1. februar 2018 blandt alle 
dem, der er medlem af Dansk Fibromyalgi-Forening, 
og som har betalt kontingent for året 2018, senest 
torsdag den 1. februar 2018 kl. 12.00. 

Vinderen får direkte besked og vi annoncerer også 
den heldige vinder på Facebook.

1

Bliv klogere 
- og få ny inspiration

Kursuskatalog 2018

Dansk Fibromyalgi-Forening


