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Hjertet på rette sted 

Livsnerven i DFF’s socialrådgivning er den 
daglige kontakt til medlemmerne. Og for-
eningens socialrådgivere har hjertet på 
rette sted.

En ny rejse er begyndt 

Zezza-Maria Skovager er en helt alminde-
lig kvinde med en usædvanlig god historie 
om at finde balancen.

Vi passer på dine personlige 
oplysninger

Uanset hvordan I kontakter DFF, kan I være 
sikre på, at der er sikkerhed og fortrolighed 
omkring jeres personlige oplysninger.

Ingen beder om at få  
fibromyalgi

Det er uværdigt, når fibromyalgiramte kon-
stant skal forsvare sig, mener vognmand 
Dennis Rasmussen, der har en kæreste med 
fibromyalgi.
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Nej tak til fake news!
Rene linjer

Falske nyheder har fyldt meget i den 
offentlige debat gennem længere tid. 
Det giver anledning til at slå fast med 
syvtommersøm, at Dansk Fibromyal-
gi-Forening siger nej tak til falske ny-
heder, eller „fake news“ som det bliver 
kaldt i daglig tale. Hos os er der rene 
linjer og ingen skjulte dagsordener. Vi 
har ingen fordækte forbindelser til me-
dicinalindustrien, så vi kan blive be-
skyldt for at promovere bestemte typer 
medicin, og vi er fuldkommen neutra-
le, når det gælder vores samarbejde 
med politiske partier. Kort sagt har vi 
friheden til at sige og gøre præcis, hvad 
vi vil på vores kerneområde, når vi 
udfolder vores store arbejde for at 
skabe bedre livsvilkår for fibromyalgi-
ramte.

Pas på halve sandheder

Falske nyheder har ofte deres udspring 
i de sociale mediers mange krinkel-
kroge på internettet, hvor der desværre 
florerer alt for mange halve sandheder, 
som fremsættes af selvbestaltede eks-
perter om dette og hint. Der er altid 
grund til at være særdeles skeptisk 
overfor informationer, hvor det er 
uklart, hvem der er afsenderen, og hvor 
der er åbenlys grund til at drage moti-
verne bag informationen i tvivl. Dette 
gælder ikke mindst på sundhedsområ-
det, hvor menneskers helbred er på 
spil. 

Viden og kvalitet

Ansvaret for fibromyalgiramtes hel-
bred og livsvilkår tager vi dybt alvor-
ligt i Dansk Fibromyalgi-Forening. 
Derfor kan du, kære medlem, altid 
være sikker på, at når du kontakter 

vores daglige rådgivning med følsom-
me oplysninger om dit liv, så får du 
hjælp af højeste kvalitet. Du kan også 
altid være sikker på, at eksperterne på 
vores kurser er nøje udvalgt til at give 

fibromyalgiramte nye impulser til 
deres dagligdag. Vores hjælp til med-
lemmerne bygger nemlig på vores 
grundige arbejde med løbende at ind-
samle den nyeste viden. Det være sig i 
forhold til den sociale lovgivning, 
sundhedspolitik og forskning. 

Fortrolighed og sikkerhed

Beskyttelsen af medlemmernes per-
sonlige oplysninger har også vores al-
lerstørste bevågenhed. I maj måned 
trådte nye EU-regler i kraft på områ-
det i den såkaldte Persondataforord-
ning. Nogle af jer har måske hørt eller 
læst medierne omtale de nye regler, 
som virksomheder, offentlige myndig-
heder, organisationer og patientfor-
eninger skal efterleve. Vores sikker-
hedsniveau har altid været højt, når det 
gælder alle dine personlige oplysninger 
som medlem af Dansk Fibromyalgi-
Forening. Men de nye EU-regler har 
naturligvis givet os anledning til at 
kigge vores procedurer grundigt efter i 
sømmene, da der er tale om et kompli-
ceret område. Du kan læse mere inde i 
bladet, men lad mig allerede her under-
strege, at vi naturligvis overholder den 
nye lovgivning, så du, kære medlem, 
kan stole på, at der er sikkerhed og 
fortrolighed omkring dine personlige 
oplysninger.  

Klar til arbejdet
Traditionen tro bød maj måned også 
på vores årlige generalforsamling, der 
veksler mellem at blive afholdt i Mid-
delfart og i København. I år var turen 

kommet til København, og jeg vil 
gerne takke for det store fremmøde. 
Det er altid inspirerende at møde alle 
vores engagerede ildsjæle fra hele Dan-
mark! På vegne af hovedbestyrelsens 
medlemmer takker jeg også for opbak-
ningen til at videreføre vores dedike-
rede arbejde for fibromyalgiramtes 
livsvilkår. Vi er klar til arbejdet! Til-
bage resterer blot at henlede opmærk-
somheden på, at kalenderen siger som-
mertid, og derfor ønsker jeg alle en god 
sommer!

Formand Søren Harboe.

„Ansvaret for fibromyalgiramtes helbred og livsvilkår 

tager vi dybt alvorligt i Dansk Fibromyalgi-Forening.“
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Jeg er en helt almindelig kvinde med 

en usædvanlig god historie om at finde 

balancen mellem de tusindvis af krav, 

som vi stilles gennem livet. 

 
Af Zezza-Maria Skovager

Jeg blev født ind i den kærligste familie under en snestorm i april 
1977. Jeg voksede op med masser af kærlighed og frihed under an-
svar. Jeg er sygeplejerske, gift med Thomas, og sammen har vi to 
dejlige børn. Børn, som jeg er vanvittig stolt af at være mor til. 
Hertil ligner min historie mange andres. I marts 2009 „fik“ jeg 
diagnosen fibromyalgi. Når jeg skriver „fik“, er det, fordi det be-
stemt ikke var noget, som jeg havde gået og ønsket mig. Men det 
var sådan, det var. Mine kræfter og mit overskud gik hurtigt ned ad 
bakke, og i foråret 2012 blev jeg bevilget førtidspension. Det var en 
meget ambivalent følelse: På den ene side betød det tryghed i øko-
nomien, ro og stabilitet, men på den anden side følte jeg slet ikke, 
at jeg var færdig med at arbejde. Jeg skammede mig meget i starten 
over at tænke sådan, og jeg følte mig meget utaknemmelig.

Kvælende ensomhed

At blive førtidspensionist betød ikke, at jeg blev rask, men det 
betød, at jeg fik en hverdag, hvor jeg fik mulighed for at tage tin-
gene i det tempo, der passede til mig. I starten fungerede det, da jeg 
fik en hverdag til at hænge sammen, men stille og roligt blev det 
sværere for mig, fordi sygdommen mere og mere tog magten i mit 
liv. Samtidig var ensomheden ved at kvæle mig. Jeg følte det, som 
om jeg var den eneste med fibromyalgi. Jeg savnede virkelig nogen 
at tale og sparre med omkring de udfordringer, jeg oplevede. Når 
jeg surfede efter information, var nettet fuldt af historier om andre 
med fibromyalgi, men jeg fandt ingen, der skrev, at de havde 
„knækket koden“ og fået et godt liv med fibromyalgi. Det var rigtig 
hårdt. 

Stille og roligt begyndte hverdagens krav at overstige de kræfter, 
jeg havde, og den negative spiral begyndte virkelig at rotere hur-
tigt. Hidtil havde jeg forsøgt at være positiv og have et lyst syn på 
tilværelsen, men jeg følte til sidst, at lige meget, hvad jeg gjorde, og 
hvor meget jeg end forsøgte, så kunne jeg ikke finde balancen. 
Hvert forsøg, jeg gjorde, endte med en forværring af mine smerter. 
Og jeg anede ikke hvorfor! Hvor ville jeg dog ønske, at der havde 
været nogen på det tidspunkt og allerhelst lang tid inden, der 
kunne have hjulpet mig med at vende spiralen. Men det var der 
ikke! 

Levede i en boble af gelé

Efter en lang og meget hård tid med børn ud og ind af sygehuse, og 
et dødsfald, kunne min krop ikke mere. Da børnene var blevet 
raske, havde jeg ikke mere at give af – min krop var en stor smerte. 
Jeg havde svært ved at løfte mine arme højt nok til, at jeg kunne 
børste tænder. Jeg kunne ikke gå op og ned ad trapper. Søvn var 
noget, jeg kun svagt kunne erindre. Jeg husker det, som om verden 
omkring mig fortsatte, men jeg lå bare stille på sofaen, fuldstændig 
udmattet af smerter og træthed. Det var fuldstændig som at være i 
en boble af gelé. Sådan lå jeg i månedsvis.

En eftermiddag kommer min datter ind til mig. Jeg ligger, selv-
følgelig, på sofaen. Det gjorde jeg jo det meste af døgnet. Hun 
stiller mig jordens mest uskyldige spørgsmål: „Må jeg smøre mig 
en leverpostejmad?“ I „gamle dage“, før jeg endte i min boble, ville 
det have været et meget nemt ja-nej-spørgsmål. Men nu, hvor jeg 
var helt ude i tovene, udløste det en masse overvejelser: „Er det på 
rugbrød eller toastbrød? Hvor sulten er hun? Hvor længe er der, til 
vi skal spise?“ Osv. osv. Jeg endte med at bede hende om at spørge 
sin far – jeg havde simpelthen ikke overskud til at tage stilling. For 

En ny rejse 
er begyndt

„Jeg følte til sidst, at lige meget, 

hvad jeg gjorde, og hvor meget jeg 

end forsøgte, så kunne jeg ikke 

finde balancen.“
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nogen, der ikke selv har været der, kan det virke uforståeligt. For os 
andre giver det mening. 

En gnist i mit hjerte

Denne nat mærkede jeg en gnist i mit hjerte. Jeg følte, at jeg måtte 
træffe en beslutning ud fra to muligheder: Enten blev jeg liggende, 
uden at gøre yderligere forsøg på at rejse mig og komme tilbage til 
livet. Eller også måtte jeg blive ved og ved med at forsøge at 
knække koden og finde balancen i livet med fibromyalgi. Det første 
ville være det letteste. Bare at blive liggende og se livet passere 
forbi, børnene blive store og menneskene omkring mig søge andre 
end mig. Jeg valgte det sidste, først og fremmest for min families 
skyld. Så midt om natten tog jeg mine sko og listede mig ud af huset 
og gik et par hundrede meter for første gang i virkelig lang tid. Det 
blev starten for mig. Og denne gang knækkede jeg koden!!! Fordi 
jeg var klar, både i mit hjerte og i mit hoved. Stille og roligt lærte 
jeg mig selv at forstå med hjertet og ikke kun forstanden. Jeg fandt 
balancen mellem overskud og udfordringer samt mellem søvn og 
hvile og mellem de tusindvis af andre krav, som vi stilles gennem 
livet. 

Det var bestemt ikke let. Men det, der gjorde dette forsøg til en 
succes, var, at jeg mødte en helt vidunderlig kvinde. Hun blev min 
klippe hele vejen gennem forløbet. Hun havde ikke selv været syg, 
men hun formåede at nå ind til mig, opmuntre mig, stille forsigtige 
krav til mig på de rigtige tidspunkter. Og det vigtigste: hun TRO-
EDE på mig! Hun troede på mig, når jeg fortalte om mine smerter 
og trætheden og mindst lige så vigtigt: Hun troede på, at jeg kunne 
få et godt liv igen. Det var der INGEN, der før havde sagt til mig, 
og mit liv kom atter i balance med hjælp fra denne professionelle 
kvinde, som havde stor erfaring i smertemestring, men ikke havde 
noget personligt forhold til mig eller nogen skjult dagsorden. Jeg 
begyndte langsomt at få et realistisk forhold til de forventninger, 
jeg havde til mig selv. Og jeg lærte at se positivt på mit liv.

Et godt liv trods smerter

Jeg har stadig fibromyalgi, men nu er der plads til både mig og fi-
bromyalgien i min krop, uden at vi hele tiden kommer op at „skæn-
des“. Jeg lever et liv, der på trods af udfordringer er et liv, som jeg 
er meget taknemmelig for. Jeg holder virkelig meget af min hver-
dag og mit liv nu, og jeg ønsker for alle med smerter, at de må få lov 

til det samme. Det har ikke været en let rejse, den har været lang 
og fyldt med udfordringer, men den har været hvert et skridt og 
hver en tåre værd! Nu er en ny rejse begyndt for mig: Da jeg gik 
den tur, der blev vendepunktet for mig, var mit mål at komme til-
bage og deltage i livet. Det var i sig selv et kæmpestort mål, og det 
virkede indimellem også lidt håbløst. 

Men jeg fandt langsomt ud af, hvad der er vigtigt for at kunne 
have en god hverdag med smerter. Og jeg satte alle mine sidste 
kræfter ind på at lykkes. Det var ikke nemt, men jeg gjorde mig en 
masse erfaringer. Og det tog tid. Lang tid. Men i dag er jeg så stolt 
over, at jeg gjorde det. Min hverdag bliver aldrig som den, jeg havde 
før. Jeg har stadig begrænsninger. Jeg har stadig smerter. Men jeg 
LEVER hver eneste dag. Og jeg er rigtig glad for det liv, jeg har nu, 
på godt og ondt. Noget jeg aldrig havde troet, var muligt: Et godt 
liv med – og på trods af – smerter? Men det er muligt. Du må ikke 
give op. Jeg brød ud af mit smerte-fængsel. Du kan også!

Zezza-Maria Skovager. Foto: by tineT.

„Midt om natten tog jeg mine sko og 

listede mig ud af huset og gik et par 

hundrede meter for første gang i 

virkelig lang tid. Det blev starten for 

mig. Og denne gang knækkede jeg 

koden!!!“
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Nye EU-regler skal øge beskyttelsen af med-

lemmernes personlige oplysninger i blandt 

andet patientforeninger. I Dansk Fibromyalgi-

Forening overholder vi naturligvis de nye reg-

ler, så du som medlem kan være tryg ved, at vi 

passer på dine personlige oplysninger.

 
Af formand Søren Harboe, Dansk Fibromyalgi-Forening

Sikkerhed og fortrolighed har altid været omdrejningspunkterne i 
alle former for kontakt med medlemmerne af Dansk Fibromyalgi-
Forening. Når I ringer eller skriver til vores daglige rådgivning 
med følsomme oplysninger om jeres liv, og når I stiller personlige 
spørgsmål under et af vores kurser eller cafémøder, kan I altid være 
sikre på, at der er fortrolighed og sikkerhed. Det samme gælder 
naturligvis, når I indtaster jeres personlige oplysninger på vores 
hjemmeside ved indmelding i foreningen eller ved bestilling af 
brochurer samt andet informationsmateriale. Sådan har det altid 
været, og sådan vil det altid være!

Derfor er vi godt rustet til at overholde de nye EU-regler, som 
trådte i kraft i maj måned i den såkaldte Persondataforordning. 
Reglerne skærper kravene til beskyttelsen af medlemmers og for-
brugeres personlige oplysninger, også kaldet persondata, i alt fra 
store virksomheder til den lokale idrætsklub og patientforeninger. 
I DFF har vi fulgt processen omkring indførelsen af Persondata-
forordningen meget tæt, og selv om vi allerede giver beskyttelsen 
af medlemmernes personlige oplysninger den allerhøjeste priori-
tet, har de nye EU-regler naturligvis givet os anledning til at gen-
nemgå og præcisere vores retningslinjer på området.  

Solid sikkerhed

Tovholder på dette store arbejde har været Sabine Pedersen fra 
vores sekretariat i København. Sabine har en bachelorgrad i folke-
sundhedsvidenskab og er i gang med sin kandidatgrad. Hun har 
arbejdet hos DFF i 2 år, hvilket giver hende en bred berøring med 
alle elementer i foreningens virke. Den erfaring har været et solidt 
fundament under det omfattende arbejde med at gå vores eksiste-
rende procedurer efter i sømmene og sikre, at vi efterlever Person-
dataforordningen.

– De nye EU-regler har til formål at beskytte os alle sammen, så 
der ikke sker misbrug af vores personlige oplysninger, og derfor 
har det været en spændende og afgørende indsats for en patientfor-
ening som Dansk Fibromyalgi-Forening at skærpe vores i forvejen 
solide sikkerhed omkring medlemmernes personlige oplysninger, 
forklarer Sabine. 

Arbejdet har blandt andet omfattet løbende kontakt til vores 
mange frivillige ildsjæle over hele Danmark for at informere dem 
om Persondataforordningen, så de er godt klædt på til at fortsætte 
deres dedikerede indsats til gavn og glæde for fibromyalgiramte i 

Vi passer på 
dine personlige 
oplysninger

Sabine Pedersen er Dansk Fibromyalgi-Forenings ekspert i Persondatafor-
ordningen. Foto: Jens Arenbach Nielsen.
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hverdagen. Vi vil gerne takke for den store opbakning blandt vores 
kontaktpersoner, som med stort engagement har taget godt imod 
vores oplysningsindsats omkring de nye EU-regler. Rosende ord 
skal også lyde til personalet på DFF’s sekretariat, som gennem flere 
måneder har arbejdet grundigt med at skærpe beskyttelsen af med-
lemmernes personlige oplysninger. Hermed er vi tilbage, hvor vi 
startede, nemlig ved fortrolighed og sikkerhed, og derfor kan du 
som medlem af Dansk Fibromyalgi-Forening stole på, at vi passer 
godt på dine personlige oplysninger.

Livet med fibromyalgi 
på YouTube

 

Josefine Meinhardt skildrer sit liv med fibromyalgi 

på YouTube. Find Josefines videoer ved at søge på 

„Fibromyalgi usynlig sygdom – se os nu“ på You-

Tube.

Jeg vil gerne udstille mig selv og fibromyalgien som en kronisk 
sygdom. Mit mål med mine videoer er at vise omverdenen, hvordan 
vi har det, når omverdenen ikke ser os. Vi er hjemme, når vi har det 
skidt og kommer ikke ud ad døren. Vi skal gøre sygdommen synlig, 
for med mere viden kommer forståelse for vores diagnose. Som en 
overlæge sagde til mig: „Jo større fokus på sygdommen, jo flere 
ressourcer bliver den tilført.“

Nej til at være forsøgskanin

Jeg vil øge fokus på de 100.000 børn, kvinder og mænd i landet, der 
ikke kan få et almindeligt liv til at fungere pga. fibromyalgi. Disse 
mennesker skal hjælpes. Børn får også diagnosen og stakkels dem, 
hvis de skal være forsøgskanin for diverse medicinske præparater 
ligesom jeg og ikke kan få opfyldt deres drømme pga. sygdommen. 

Størstedelen af os er glemte mennesker i systemet og proppet i 
kedelige kasser som langtidssygemeldte, førtidspensionister, kon-
tanthjælpsmodtagere, arbejdsløse, miniflexjobbere eller evigheds-
studerende. Vi behøver hjælp, og jeg behøver hjælp til at blive rask 
igen, og hvis der ikke bliver forsket i fibromyalgi, kommer jeg 
ingen vegne. Samfundet bør vægte os værdige til at bruge forsk-
ningsmidler og ressourcer på. Jeg er 34 år og mener, der er en 
chance for at få behandling og leve et mere normalt liv. Så jeg ud-
stiller gerne mig selv i kampen for 100.000 menneskers helbred.

Uanset hvordan I kontakter os i Dansk Fibromyalgi-Forening, kan I være 
sikre på, at vi passer godt på jeres personlige oplysninger.

Nye EU-regler om beskyttelse af 
personlige oplysninger
EU’s Persondataforordning trådte i kraft i maj 2018. De nye 

regler skærper kravene til beskyttelsen af forbrugeres og 

medlemmers personlige oplysninger hos virksomheder, or-

ganisationer og foreninger, herunder patientforeninger som 

Dansk Fibromyalgi-Forening. 

I DFF tager vi beskyttelsen af dine personlige oplysninger 

meget alvorligt. Vi beskytter f.eks. dine oplysninger således:

–  Vi opbevarer og behandler kun de personoplysninger, 

som vi finder absolut nødvendige i forhold til at betjene 

dig som medlem. 

–  Vi opbevarer dine medlemsoplysninger i lukkede IT- 

systemer.

–  Alt personale og alle frivillige, der er tilknyttet DFF, har 

tavshedspligt, således at du kan have tillid til, at vi ikke 

videregiver dine oplysninger til andre uden din tilladelse.

–  Vi yder også anonym rådgivning, hvor vi ikke gemmer 

personoplysninger, med mindre andet er aftalt.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personop-

lysninger i vores privatlivspolitik på vores hjemmeside – 

www.fibromyalgi.dk

Josefine Meinhardt – følg hendes videoer om livet med fibromyalgi på You-
Tube. Foto: Lone Sevel.
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Tarmfl oraen 
– vores bedste ven og værste fjende?
Af generalsekretær Elena Bogen Slydal, Norges Fibromyalgi Forbund 
(Oversat af Jens Arenbach Nielsen)

Tarmsundheden betyder meget for menne-

skers generelle sundhedstilstand. Her kan 

du få gode råd til, hvordan du gennem 

kosten kan holde maven i bedre balance.

Tarmsundheden fylder mere i sundhedsdebatten end nogensinde 
før. Men hvad er tarmfl ora? Tarmfl ora er en fællesbetegnelse for alle 
de bakterier og mikroorganismer, som fi ndes naturligt i tarmen hos 
mennesker. Samlet set kan der være op til 10 gange fl ere bakterier, 
end der er celler i selve kroppen, og der kan være op til 5.600 forskel-
lige bakteriearter. Disse bakterier indgår i fl ere vigtige processer i 
menneskekroppen. Disse processer påvirker bl.a. stofskiftet, insulin-
produktionen samt immunforsvaret. Bakterierne nedbryder mad, 
frigør næringsstoffer fra maden, danner vitaminer som biotin, vita-
min K og folinsyre samt hjælper os med at fordøje „ufordøjelige“ 
kulhydrater. Og ikke mindst forhindrer de fremvækst af såkaldt pa-
togene bakterier, altså sygdomsfremkaldende bakterier. Den største 
gruppe probiotiske bakterier i tarmen er mælkesyrebakterier. 

Balance mellem bakterier

Generelt ønsker vi en balance mellem forskellige typer af bakterie-
kulturer i tarmen, både gode og dårlige kulturer. Hvis der bliver en 

overrepræsentation af en bestemt type kultur, vil den dominere og 
forstyrre de normale processer, hvilket kan bidrage til at gøre os 
syge. Vores tarm har ikke en fast mængde af gode bakterier og er 
derfor afhængig af at få tilført gode bakterier via maden. 

Dette er særligt vigtigt, hvis vi lever alt for sterilt eller bruger 
antibiotika. Ganske vist indtages antibiotika for at fjerne dårlige 
bakterier, men antibiotika tager også de gode bakterier med sig. 
Aldrig er der blevet forsket så meget i tarmen og tarmfl oraen som i 
disse år. Der er bl.a. fundet beviser på, at normalvægtige har en ri-
gere tarmkultur end overvægtige, og det kan muligvis være årsagen 
til, at tarmfl oraen hos nogle overvægtige kan have en indvirkning 
på overvægten. 

Studier i både Finland og England har vist, at børn, som fi k anti-
biotika tidligt i livet, har øget risiko for astma og overvægt. Tarm-
fl oraen ændres fra generation til generation og påvirkes af, hvor og 
hvordan vi lever. Italienske forskere har sammenlignet tarmfl oraen 
hos italienske byboere med en samlerbefolkning, som boede i lands-
byer i Tanzania. 

De italienske byboere havde langt færre bakteriearter i tarmen 
end samlerbefolkningen i Tanzania. 

Samlerne havde bakterier, som var i stand til at nedbryde kom-
plekse kulhydrater, mens italienerne havde bakterier, som kunne 
nedbryde konserveringsmidler og kemikalier. Som sagt forskes der 
meget i tarmfl oraen, og et af de områder, som der er stor opmærk-
somhed på, er, hvorvidt det er muligt at overføre tarmfl ora fra en 
frisk person til en syg person, og om dette i så fald kan være med til 
at bremse sygdomme. 

Dette er et uhyre spændende forskningsområde, da meget fortsat 
er uafklaret. 
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Omdiskuteret og udfordrende

Ikke meget er så omdiskuteret og udfordrende som kost og ernæ-
ring, for hvad skal man spise, og hvilke kostråd skal man følge? Det, 
som er helt sikkert, er, at du har brug for gode bakterier, for at tar-
men kan fungere, som den skal, og det gælder, uanset om man har 
problemer med maven eller ej. Udover at du har behov for gode 
bakterier, så har dine gode bakterier også brug for mad. Altså har 
man brug for både probiotikia og prebiotika. Ordet probiotika 
kommer fra de græske ord ’pro’ og ’bios’ og betyder „for livet“. 
Probiotika er de gode bakterier, og der fi ndes fl ere madvarer, man 
kan spise for at få nok af dem. Madvarer som kefi r, kulturmælk, 
græsk og tyrkisk yoghurt, tysk surkål og andet fermenteret (red. 

gæret) mad indeholder probiotika. Hvis ikke man får tilstrækkeligt 
med probiotika gennem maden, eller ønsker at se, om et øget indtag 
er gavnligt, kan et probiotisk kosttilskud være et alternativ. Sådanne 
kosttilskud kan man købe på apoteket og i helsekostbutikker. 
Mange tager også probiotiske tilskud ved udlandsrejser for at sikre 
maven mod bakterier, der er ukendte for fordøjelsessystemet. 

Prebiotika bidrager til at skabe et miljø i tarmen, hvor de gode 
bakterier trives. Det fungerer som mad for disse bakterier, og de 
probiotiske bakterier kan ikke overleve uden prebiotika. Sidstnævnte 
er betegnelsen på en gruppe ufordøjelige kulhydrater, som vandrer 
ufordøjet gennem systemet til tyktarmen, hvor de fermenteres (red. 
gæres) af de probiotiske bakterier. Prebiotika fi nder man bl.a. i jord-
skokker, alle typer løg, asparges, sojabønner og en række fuldkorns-
produkter. Resistent stivelse er en særligt god kilde til prebiotika, og 
det fi nder du bl.a. i grønne bananer samt kartofl er og ris, som er kogt 
og derefter afkølet. Ved at spise både probiotika og prebiotika vil 
tarmfl oraen trives og gradvist overmande de dårlige bakterier. Men 
husk, at alle bakterier behøver næring for at overleve, så derfor skal 
man give næring til de gode bakterier og udsulte de dårlige. De 
dårlige bakterier trives i stor stil med raffi neret sukker og lyst mel. 
Derfor er hvidt brød, spaghetti og pizza en ren fest for de dårlige 
bakterier. Så hvis man har spist meget af den type mad i en periode, 
er det endnu vigtigere at tanke op med de gode bakterier.

„Tarmfloraen ændres fra generation til 

generation og påvirkes af, hvor og hvor-

dan vi lever.“

Det er nemt at tilmelde dig automatisk betaling af dit medlemskab 
af Dansk Fibromyalgi-Forening via Betalingsservice.

Du skal bare besøge vores hjemmeside: 
www.fi bromyalgi.dk/bliv-medlem/tilmeld-pbs/
Her skal du blot indtaste dine kontooplysninger og dit med-

lemsnummer. Hvis du har glemt dit medlemsnummer, så står det 
bag på medlemsbladet. 

Du er også velkommen til at kontakte os på dff@fi bromyalgi.dk 
eller tlf. 3323 5560 for at få oplyst dit medlemsnummer, eller hvis 
du har spørgsmål om tilmelding til Betalingsservice.

Vi bringer denne opfordring, fordi vi i år har oplevet fl ere til-
fælde, hvor girokort er gået tabt i posten, når vi har udsendt dem 
til vores medlemmer. 

„Generelt ønsker vi en balance mellem 

forskellige typer af bakteriekulturer i 

tarmen, både gode og dårlige kulturer.“

Tilmeld dig automatisk betaling af dit medlemskab

Prebiotika bidrager til at skabe et miljø i tarmen, hvor de gode bakterier 
trives. Prebiotika fi nder man bl.a. i alle typer asparges, sojabønner og løg.
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Livsnerven i Dansk Fibromyalgi-

Forenings socialrådgivning er den 

daglige kontakt til medlemmerne. 

Og foreningens socialrådgivere 

har hjertet på rette sted. 

Af cand.mag. Jens Arenbach Nielsen 

– En ting er den konkrete lovgivning, men noget andet er, hvordan 
lovgivningen bliver tolket og udmøntet ude i kommunerne!

Sådan lyder ordene samstemmende i kor fra Dansk Fibromyalgi-
Forenings socialrådgivere, Berit Pedersen og Mie Grønkvist Jensen. 
Begge har gennem deres daglige arbejde med tæt kontakt til fi bro-

myalgiramte oparbejdet stor viden om den brede vifte af komplekse 
udfordringer, der møder mennesker med fi bromyalgi i hverdagen. 

– Det er simpelthen rystende, hvor store forskelle der er fra kom-
mune til kommune, når det gælder behandlingen af fi bromyalgi-
ramte. Der burde være lighed for loven alle steder, men det er be-
stemt ikke tilfældet, understreger Mie. Førtidspension er et af de 
områder, hvor mennesker med fi bromyalgi lider på krop og sjæl 
under helt horrible sagsforløb, fremhæver Berit.

– Reformen af førtidspensionen i 2012 har haft alvorlige menne-
skelige, sociale og økonomiske omkostninger for fi bromyalgiramte. 
Vi ser alt for mange sager, hvor medlemmer med en ubetydelig ar-
bejdsevne trækkes gennem årelange og perspektivløse forløb.

Få hjælp hos DFF

– Allerede da førtidspensionsreformen blev vedtaget, advarede vi om 
konsekvenserne for vores medlemmer, og i Dansk Fibromyalgi-
Forening (DFF) har vi kæmpet hårdt for at få ændret de åbenlyse 
urimeligheder i reformen, betoner Mie. Derfor glæder Mie og Berit 
sig over, at der 1. juni er vedtaget visse justeringer af reformen, 
blandt andet mulighed for førtidspension uden at skulle igennem 

Hjertet på 
rette sted

Kontanthjælp

Fastholdelse

Arbejdsprøvning

Klager

Sygedagpenge

Ressourceforløb

Fleksjob

Førtidspension

Rehabiliteringsteam-/plan

Sagsbehandling-/Retssikkerhed

Kørselsfradrag

Andet
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Fastholdelse

Arbejdsprøvning

Klager

Sygedagpenge

Ressourceforløb

Fleksjob

Førtidspension

Rehabiliteringsteam-/plan

Sagsbehandling-/Retssikkerhed

Kørselsfradrag

Andet

Medlemshenvendelser for 2014 - nu

Her kan du se den brede vifte af 
emner, hvor du kan få hjælp hos 
Dansk Fibromyalgi-Forenings 
socialrådgivning.
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ressourceforløb. Ydermere understreger et flertal i Folketinget over-
for kommunerne, at reglerne for tildeling af førtidspension skal ud-
møntes mere ensartet på tværs af kommunegrænserne. Begge social-
rådgivere understreger dog, at der kun er tale om små skridt i den 
rigtige retning, og vi har stadig til gode at se, hvordan de nye præci-
seringer føres ud i livet i kommunernes faktiske sagsbehandling.

Hos DFF kan du få socialrådgivning, både som fibromyalgiramt 
og som pårørende.

– Hvordan kommer du videre? Hvordan bliver du afklaret i et 
indviklet system? Hvordan er dine rettigheder i kommunens sagsbe-

handling? De spørgsmål kan vi som socialrådgivere hjælpe dig med, 
forklarer Berit og Mie, der også har følgende opfordring: 

– Du er altid velkommen til at kontakte os, så snart du har spørgs-
mål. Du behøver ikke at have en sag hos kommunen, men hvis du er 
i et forløb hos din kommune og har spørgsmål i den forbindelse, er 
det vigtigt, at du kontakter os så tidligt som muligt. Du behøver ikke 
at kende alle detaljerne i din sag, men det vigtigste er, at du kontakter 
os, og så tager vi en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig bedst muligt. 
Vi er altid glade for at få information fra jer medlemmer om, hvor-
dan jeres sager behandles ude i kommunerne. Det gælder både de 
dårlige og de gode eksempler, så vi får det bedst mulige billede af, 
hvad der sker rundt omkring!

Forskellen for medlemmerne

Dialogen med medlemmerne er omdrejningspunktet for Mie og 
Berits dedikerede arbejde i DFF, og et af de mange elementer i den 
nære medlemskontakt er cafémøder over hele Danmark. Cafémø-
derne er gratis for alle og afholdes i samarbejde mellem Berit og Mie, 
DFF’s sundhedspolitiske konsulenter samt lokale ildsjæle, der hjæl-
per med afviklingen af cafémøderne.

– Cafémøderne byder altid på en god dialog mellem deltagerne, 
som får mulighed for at møde andre fibromyalgiramte i deres lokal-
område og derigennem danne netværksgrupper. 

I DFF kan vi hjælpe jer med netop opstart af lokale netværks-
grupper, og hvis I lokalt har ideer til kurser, kan vi også hjælpe jer, 
oplyser Mie, og Berit supplerer om det gensidige udbytte af cafémø-
derne.

– Vi glæder os altid til cafémøderne, hvor det giver god inspira-
tion til vores fremtidige arbejde at møde fib’ere til en god og åben-
hjertig dialog om livet med fibromyalgi.

Og livet med den forbistrede fibromyalgi kan være hårdt på 
mange fronter. Det ved Mie og Berit fra deres daglige rådgivning. 
Derfor er det så meget desto mere givende, når de to socialrådgivere 
hjælper fibromyalgiramte videre fra en fortvivlende situation, hvor 
eksempelvis lægelige oplysninger bliver overset, og ens rettigheder 
bliver krænket.

– Vi kan også rådgive dig, hvis kommunen har parkeret dig i 
uvished, forklarer Mie og Berit, som får de sidste ord. 

– Når vi mærker inderst inde, at vi virkelig gør en forskel for 
mennesker med fibromyalgi, så er det uden sammenligning de mest 
berigende øjeblikke ved vores arbejde.   

„Når vi mærker inderst inde, at vi vir-

kelig gør en forskel for mennesker 

med fibromyalgi, så er det uden sam-

menligning de mest berigende øjeblik-

ke ved vores arbejde.“   

Socialrådgiver Berit Pedersen og socialrådgiver Mie Grønkvist Jensen fra 
Dansk Fibromyalgi-Forening. Foto: Jens Arenbach Nielsen.

Rådgivning i 
Dansk Fibromyalgi-Forening
Alle med spørgsmål om fibromyalgi kan ringe til Dansk Fibro-

myalgi-Forening, hvor man i første omgang taler med vores 

team af frivillige rådgivere.

Hvis henvendelsen kræver professionel bistand fra vores so-

cialrådgivere, er den rådgivning forbeholdt medlemmer af 

Dansk Fibromyalgi-Forening.

Her er åbningstiderne for henvendelse på tlf.nr. 3323 5560:

– Mandag: Kl. 10-12

– Tirsdag-torsdag: Kl. 10-14

– Fredag: Kl. 10-12 
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Af cand.mag. Jens Arenbach Nielsen

Traditionen tro løber den årlige generalforsamling i Dansk Fibro-
myalgi-Forening af stablen i slutningen af maj måned. Så da kalende-
ren sagde 26. maj, slog Hotel Scandic i København dørene op for et 
stort fremmøde af energiske fib’ere til generalforsamlingen 2018. I 
parentes bemærket var det minsandten selvsamme dag, som Dan-
marks kommende konge i skikkelse af kronprins Frederik fejrede sin 
runde 50-årige mærkedag. 

Første punkt på dagens program var et spændende foredrag fra 

overlæge Karin Bruun Plesner, som arbejder på Smertecenter Syd på 
Odense Universitetshospital. Karin Plesner har mange års erfaring 
med behandling af smertepatienter, og hun er i gang med et uhyre 
spændende forskningsprojekt om medicinsk behandling af fibromyal-
giramte med Lav-dosis-Naltrexone (LDN). Forskningen viser alle-
rede gode tegn på, at behandlingen har positiv effekt på at lindre 
ømhed og stivhed hos fib-ramte. Karin Plesner understreger, at 
LDN-behandling ikke får smerterne til at forsvinde, men hun får den 
feedback fra mange af forsøgspersonerne, at lindringen af ømheden 
og stivheden giver mere energi til at klare flere opgaver i hverdagen 
på trods af smerterne. 

Ligevægt i endorfinsystemet

Næste fase i LDN-forskningen bliver at teste behandlingen på 90 
personer, hvoraf de 45 får LDN, mens de resterende 45 får et placebo-
præparat. Efter afslutningen af denne fase vil alle 90 testpersoner få 
mulighed for behandling med LDN. Karin Plesner understreger, at 
når de indledende resultater er så lovende, er det hendes ambition, at 
yderligere forskning kan dokumentere de positive effekter ved LDN-
behandling overfor Sundhedsstyrelsen. Men hvad er det, der virker 
med LDN? Det er ikke muligt at svare på med sikkerhed, for det skal 
yderligere forskning kaste lys over. Men dyreforsøg med LDN viser 
bl.a., at medicinen genopretter ligevægt i endorfinsystemet og des-

Generalforsamling 2018 
- DFF med kurs mod fremtiden
Hvad får man, når man blander et spæn-

dende foredrag fra en smertelæge med et 

stort fremmøde af energiske fib’ere, som 

giver enstemmig opbakning til den fremtidi-

ge retning for Dansk Fibromyalgi-Forening? 

Svaret er: Generalforsamlingen 2018!

Hovedbestyrelsen i Dansk Fibromyalgi-Forening er klar til fremtidens udfordringer. Fra venstre ses: Næstformand Sif Holst, Berit Høgsted, Merete Hor-
necker (genvalgt som kasserer), Bente Stisen (genvalgt), Stine Bundgaard, Else Hansen (genvalgt) og landsformand Søren Harboe. Foto: Lone Sevel.
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uden virker anti-inflammatorisk. Sidstnævnte er gavnligt, fordi alle 
smertepatienter ifølge Karin Plesner har forskellige grader af inflam-
mation i nervesystemet. Karin Plesner understreger også, hvor vig-
tigt det er, at hendes kolleger i lægestanden helt generelt får mere 
viden om smertebehandling. Det kræver efteruddannelse, da det ikke 
indgår som en obligatorisk del af lægestudiet. 

Synlighed og holdånd

Efter den opfordring og store klapsalver til Karin Bruun Plesners 
fængende foredrag var tiden kommet til generalforsamlingens offi-
cielle dagsorden, hvor DFF’s landsformand, Søren Harboe, præsen-
terede hovedbestyrelsens beretning for 2017. Søren Harboe fremhæ-
vede medlemsnærhed, synlighed, troværdighed, en stabil økonomi og 
vigtigheden af holdånd som omdrejningspunkterne for DFF’s bred-

spektrede virke. Søren Harboe glædede sig over, at foreningen har 
knækket kurven på medlemsfronten, idet medlemstallet viser en sta-
bilt opadgående kurve, hvilket er vigtigt for DFF’s synlighed og for-
eningens kamp for bedre livsvilkår for fibromyalgiramte og deres 
pårørende.

Rosende ord var der også til de mere end 60 deltagere på årets 
generalforsamling, og Søren Harboe komplimenterede den store 
professionalisme, som kendetegner både DFF’s landsdækkende net-
værk af frivillige ildsjæle og personalet på foreningens sekretariat. 
Formanden understregede, at DFF arbejder videns- og evidensbase-
ret, så alle former for rådgivning altid bygger på den nyeste viden, 
hvad enten der er tale om socialrådgivning, sundhedspolitik, forsk-
ning eller udvikling af kurser. Netop professionalisme og holdånd på 
medlemmernes vegne er alfa og omega i en tiltagende kompleks vir-
kelighed for fibromyalgiramte i social- og arbejdsmarkedssystemet 
samt i sundhedsvæsenet, betonede Søren Harboe. Hovedbestyrelsens 
beretning blev enstemmigt vedtaget.

Uændret kontingent i 2018

Herefter fik DFF’s sekretariatschef, Judi Olsen, ordet for at redegøre 
for regnskabet fra 2017 samt budgettet for 2018. Økonomisk påpas-
selighed samt nye indtjeningsmuligheder er i centrum for DFF, som 
siden 2015 har oplevet stigende indtægter for næsten 450.000 kr. 2017 
endte dog med et mindre underskud på ca. 99.000 kr., som skyldtes 
bevidste prioriteringer i et 2017 med massiv politisk fokus på en række 

mærkesager for fibromyalgiramte. Det gjaldt bl.a. evalueringen af den 
stærkt omstridte reform af fleksjob og førtidspension fra 2013, og det 
har været nødvendigt at afsætte ekstra ressourcer til politisk arbejde 
og øget kommunikation for at være helt i front på fib-ramtes vegne. 

Derfor fremhævede hovedbestyrelsesmedlem Merete Hornecker 
også, at det har båret frugt at bide sig fast i kampen, idet et flertal i 
Folketinget har vedtaget, at det fremover skal være lettere at få tildelt 
en førtidspension, hvilket har været en mærkesag for DFF. Merete 
Hornecker roste også det tætte samarbejde i #VærdigReform, hvor 
mere end 60 fagforeninger og patientorganisationer danner fælles 
front i kampen for at få udryddet de åbenlyse urimeligheder i refor-
men fra 2013. Med baggrund i disse nødvendige prioriteringer er 
regnskabet i 2017 tilfredsstillende, understregede Judi Olsen. Regn-
skabet blev enstemmigt vedtaget, og det samme blev budgettet for 
2018, som bl.a. fastholder kontingentet uændret. 

På gensyn i 2019!

På dagsordenen var også et forslag fra hovedbestyrelsen til en ved-
tægtsændring, som vil styrke mulighederne for, at DFF kan modtage 
større private donationer ved at styrke mulighederne for, at dono-
rerne kan fratrække beløbet i skat. Ændringer af vedtægterne kræver 
støtte fra mindst 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling, og 
vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget. Enstemmig opbak-
ning var der også til genvalg af hovedbestyrelsesmedlemmerne Else 
Hansen, Bente Stisen og Merete Hornecker for en 2-årig periode. 
Hermed kan hovedbestyrelsen sætte kurs mod en fremtid, hvor der 
stadig er mange kampe at kæmpe, når det gælder fortsatte forbedrin-
ger af livsvilkårene for fibromyalgiramte. Sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen til næste år, hvor generalforsamlingen bliver afholdt i Mid-
delfart den 25. maj. På gensyn i 2019!

Læs mere om generalforsamlingen 2018

Du kan læse mere om årets generalforsamling på: 

www.fibromyalgi.dk. Her kan du bl.a. læse hele referatet,  

og du kan læse den vedtagne ændring af vedtægterne.

På generalforsamlingen blev præsenteret en kunstnerisk bearbejdning af foreningens logo, og smertelæge Karin Bruun Plesner holdt et spændende foredrag for 
de mange fremmødte. Dagens royale fødselar blev også hyldet med Dannebrog på bordet! Foto: Charlotte Donna Kristensen.
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Af sekretariatschef Judi Olsen, DFF

Sundhedsstyrelsen har siden september 2016 arbejdet på et udspil 
med nye anbefalinger til behandlingen af de mange diagnoser, som i 
Danmark er samlet under overskriften funktionelle lidelser, hvor 
psykiatrisk og psykologisk behandling er den primære behandlings-
form. I Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF) har vi altid været imod 
placeringen af fibromyalgi under funktionelle lidelser, fordi fibro-
myalgi er en kronisk fysisk sygdom og skal behandles som sådan.

– DFF finder det stærkt problematisk, at en tilgang som funktio-
nelle lidelser kan være så fremherskende indenfor det danske sund-
hedsvæsen, når der ikke kan påvises gevinster i forhold til smertebe-
handling. Kort sagt giver en rent psykiatrisk og psykologisk tilgang 
til behandling ingen mening, fordi den øger risikoen for, at patienten 
ikke modtager behandling for sine reelle og fysiske symptomer, beto-
ner DFF’s formand, Søren Harboe.

Derfor har vi naturligvis i DFF fulgt processen omkring Sund-
hedsstyrelsens udspil meget tæt fra allerførste færd helt tilbage i 
september 2016. Det har vi gjort på egen hånd og gennem en fælles 
indsats med paraplyorganisationen Danske Patienter, som også har 
set behovet for at gøre sin indflydelse gældende på et så afgørende 
område som funktionelle lidelser, der berører hundredtusindvis af 
patienter. DFF mener og arbejder for, at udgangspunktet for behand-
lingen af fibromyalgi er at følge Verdenssundhedsorganisationen, 
WHO’s, anerkendelse af fibromyalgi som en fysisk sygdom. Yder-
mere mener DFF, at behandlingen skal være tværfaglig og baseret på 
den nyeste forskning.

Under overfladen

Det langstrakte forløb omkring de nye anbefalinger har haft mange 
bump på vejen, og det har desværre ofte været en meget lukket pro-
ces, hvor DFF og andre patientorganisationer ikke har været inddra-
get i den udstrækning, som vi kunne ønske os. DFF var dog til møde 

i Sundhedsstyrelsen i foråret, og der tegner sig desværre et broget 
billede af, hvor de nye anbefalinger ender. På den positive front er 
Sundhedsstyrelsen enig med os i, at fibromyalgi er en fysisk sygdom, 
hvor patienterne er hårdt ramt på deres funktionsniveau. Ydermere er 
det positivt, at styrelsen er lydhør overfor vores understregning af, 
hvor vigtig en tværfaglig indsats er i behandlingen af fibromyalgi. 
Endvidere erkender Sundhedsstyrelsen behovet for at afstigmatisere 
fibromyalgi ved at fjerne de mange fordomme om mennesker med 
sygdommen. Så langt – så godt. Men under overfladen er alt ikke så 
positivt, som det tegner ved første øjekast.

Sundhedsstyrelsen opererer nemlig fortsat med begrebet funktio-
nelle lidelser, men styrelsen vil omdefinere begrebet, så det fokuserer 
mere på de fysiske samt tværfaglige aspekter af diagnoserne, og fibro-
myalgi skal fortsat høre under denne kategori, hvilket bekymrer 
Søren Harboe.

– For os i DFF virker denne beslutning meget mærkelig. Vi har 
altid kæmpet imod Danmarks enegang, når det kommer til funktio-
nelle lidelsers dominerende stilling som tilgang til behandlingen af 
fibromyalgi i sundhedsvæsenet samt i social- og arbejdsmarkedssyste-
met. Derfor er vi stærkt bekymrede for, om de vide kredse, som i 
årevis har haft en psykiatrisk og psykologisk tilgang til behandlingen 
af fibromyalgi, pludselig vil anerkende fibromyalgi som en fysisk diag-

Broget billede fra 
Sundhedsstyrelsen om 
funktionelle lidelser
Sundhedsstyrelsens arbejde med nye anbe-

falinger for funktionelle lidelser tegner et 

broget billede. Dansk Fibromyalgi-Forening 

ser gode takter i nogle af udmeldingerne, 

men under overfladen er alt ikke så positivt, 

som det tegner ved første øjekast.

Fibromyalgi er anerkendt som en fysisk diagnose under muskuloskeletale 
sygdomme af Verdenssundhedsorganisationen, WHO.
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nose, blot fordi Sundhedsstyrelsen siger, at funktionelle lidelser nu får 
en ny betydning. Vi frygter, at hele processen risikerer at ende som en 
ren sproglig øvelse uden reelle forbedringer for fi bromyalgiramte.

Viden skal inddrages

Bekymrende er det også, at Sundhedsstyrelsen tilsyneladende anbe-
faler en organisatorisk øvelse, hvor de vil etablere fem nye tværgå-
ende smertecentre med udgangspunkt i erfaringerne fra Aarhus 
Universitets psykiatriske og psykologiske tilgang til fi bromyalgi og 
de andre diagnoser under overskriften funktionelle lidelser. I Dan-
mark har vi imidlertid stærk evidensbaseret viden om, hvad der virker 
i forhold til behandlingen af fi bromyalgi som en kronisk fysisk syg-
dom, bl.a. fra Frederiksberg Hospital og de tværgående smertecentre. 
Den viden skal inddrages i det fremtidige arbejde, og kapaciteten kan 
let udvides i forhold til de eksisterende tværfaglige smerteklinikker, 
understreger Søren Harboe. 

– I DFF har vi intet imod etableringen af nye tværgående smer-
tecentre, men deres arbejde skal være baseret på den relevante forsk-
ning indenfor hver enkelt diagnose, og tværfagligheden skal omfatte 
lægefaglige specialer, fysiologiske specialer samt socialrådgivning og 
psykologisk ekspertise. Og der må ikke opstå tvivl om, at udgangs-
punktet er fysisk. Ydermere er det helt afgørende, at sådanne centre 
skal tilføres de nødvendige ressourcer. Der er imidlertid ikke udsigt 
til ekstra ressourcer, og uden fl ere midler bliver det en kamp om den 
nuværende pose penge mellem nye og eksisterende smertecentre. I 
den situation ved vi af bitter erfaring, at fi bromyalgiramte desværre 
ikke ender øverst på listen i kommunernes og regionernes priorite-
ringer, fastslår Søren Harboe.

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden så ud for fi bromyalgi i forhold til funktionelle 
lidelser? Vi har fremført vores bekymringer overfor Sundhedsstyrel-

sen, så ingen kan være i tvivl om, at vores holdninger står mejslet i 
granit. Hvis man skal indføre noget nyt, skal det være til gavn for fi bro-
myalgiramte og andre kroniske smertepatienter. Og umiddelbart er der 
gode takter i udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen om de nye anbefa-
linger for funktionelle lidelser, når det gælder tværfaglig behandling og 
anerkendelsen af fi bromyalgi som en fysisk diagnose. Men i DFF er vi 
imod fastholdelsen af begrebet funktionelle lidelser, også selv om 
Sundhedsstyrelsen tilsyneladende vil omdefi nere begrebet.

– I DFF kan vi godt frygte, at det hele ender som en sproglig 
øvelse uden indførelsen af den reelle tværfaglige tilgang med fokus på 
den individuelle smertepatients unikke og specifi kke problemstillin-
ger. Den tværfaglighed er en hjertesag for Dansk Fibromyalgi-For-
ening, og den hjertesag skal vi stadig kæmpe for, afslutter Søren 
Harboe.

Hvad er funktionelle lidelser?
Funktionelle lidelser bruges som en samlet betegnelse for 

symptomer, der er vanskelige at defi nere, og hvor traditionel 

medicinsk udredning samt sygdomsforståelse ikke er tilstræk-

kelig. Funktionelle lidelser er imidlertid ikke anerkendt som 

hverken en fysisk eller psykisk diagnose, hvorimod fi bromyalgi 

er anerkendt som en fysisk diagnose under muskuloskeletale 

sygdomme af Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Hold løbende øje med vores hjemmeside for det seneste nye om 

Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for funktionelle lidelser. 

Her kan du også gå i dybden og få overblik, bl.a. i forhold til 

historikken, DFF’s arbejde og DFF’s holdninger.

Læs vores tema om funktionelle lidelser:

www.fi bromyalgi.dk/tema/tema-funktionelle-lidelser/

Smertecenter Syd i Odense søger personer, 
der har mulighed for at deltage i et viden-
skabeligt forsøg, som skal undersøge, om 
kroniske smerter i nogle tilfælde skyldes en 
abnorm aktivering af immunsystemet om-
kring det centrale nervesystem.

Formålet med forsøget er at undersøge, 
om der er tegn på en abnorm aktivitet i im-
munsystemet i hjerne og rygmarv hos men-
nesker med kroniske smerter i forhold til 
raske forsøgspersoner. Hvis dette er tilfæl-
det, vil det potentielt kunne forklare årsa-
gen til mange kroniske smertetilstande og 
bane vejen for at udvikle nye, mere effektive 
behandlinger. Undersøgelsen udføres af 
Smertecenter Syd, Anæstesiologisk Afde-

ling, Odense Universitetshospital, af pro-
jektansvarlig læge Morten Rune Blichfeldt-
Eckhardt, afdelingslæge, Ph.D.

– Set fra mit perspektiv er det fortsat af-
gørende, at vi får afdækket, hvad der foregår 
i nervecellerne på rygmarvsniveau for ende-
ligt at komme videre. En blodprøve er også 
vigtig, da vi gerne på sigt skulle identifi cere 
den eller de blodprøver, der mest præcist 
diagnosticerer, hvad der foregår omkring 
nervecellerne, forklarer Morten Rune 
Blichfeldt-Eckhardt. Forsøget er igangsat 
1. april 2017 og slutter forventeligt 31. marts 
2019. Kontakt Morten Rune Blichfeldt-
Eckhardt på mr-be@rsyd.dk for yderligere 
information om forsøget.

„Vi frygter, at hele processen risikerer at 

ende som en ren sproglig øvelse uden reelle 

forbedringer for fibromyalgiramte“.

„Vi har fremført vores bekymringer overfor 

Sundhedsstyrelsen, så ingen kan være i tvivl 

om, at vores holdninger står mejslet i granit“.

Morten Rune Blichfeldt-Eckhardt fra Smerte-
center Syd på Odense Universitetshospital er 
projektansvarlig læge på det videnskabelige forsøg 
om kroniske smerter. 

Personer søges til videnskabeligt forsøg om kroniske smerter
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Mød os i hele landet!

• 21. august i Aalborg
• 2. oktober i Høje-Taastrup

Få inspiration til en sundere livsstil med Martin Kreutzer, der er kendt 
fra TV og har mange års erfaring som trænings- og ernæringsekspert. 
Martin har allerede holdt et foredrag for fulde huse i Kolding og ven-
der tilbage med to nye foredrag i Aalborg og Høje-Taastrup.

Vi bliver mere og mere klar over, hvor meget det betyder, hvad vi 
spiser. Hvordan påvirker det, vi spiser og vores livsstil den daglige 
trivsel? Hvilken rolle spiller antiinflammatorisk kost i forhold til at 
leve et stærkt liv? 

Og hvordan kan du med små justeringer optimere kosten, så du får 
mere overskud og styrke til at tackle livets udfordringer? Forskning 
viser, at man kan leve bedre med fibromyalgi ved at skrue på livsstilen, 
påpeger Martin, som understreger, at der er megen lindring at hente 
ved at fokusere på den samlede livsstil som fibromyalgiramt.

 
Selvhelingskraft

Den individuelle tilgang er helt afgørende, betoner Martin, som kal-
der sig „sundhedspragmatiker“. 

Det betyder, at Martin ikke fokuserer på, om man skal spise gurke-
meje eller ingefær, eller om chiafrø er sundere end hampfrø. 

Martin går efter at inspirere til at finde gevinsterne ved de lavthæn-
gende frugter, som er vigtige skridt på vejen mod ændringer i livssti-
len. 

Martin Kreutzer vil derfor inspirere til, hvordan man som fibro-
myalgiramt kan hente styrke og selvhelingskraft gennem elementer 
som kost, søvnoptimering, blodsukkerregulering samt de rigtige til-
skud af vitaminer og mineraler. Martin lægger op til en åben dialog 
med publikum på sine foredrag, hvor deltagerne kan stille afdækkende 
personlige spørgsmål. 

Fulde huse i Kolding

Martin Kreutzer har allerede holdt et af sine foredrag i Kolding i april 
måned. Foredraget trak fulde huse og fik omtale i Jydske Vestkysten. 
De mere end 30 deltagere fik en god oplevelse med nye inputs, de kan 
arbejde videre med i dagligdagen som fibromyalgiramt. Det fremgår 
af de mange positive evalueringer af foredraget. Her kan du læse et 
udpluk:
• Endelig et foredrag, der virkelig burde kunne gøre en forskel for 

os, hvis man er villig til i bund og grund at ændre på sine kostvaner!
• Meget inspirerende. Godt indspark til den daglige kost fortalt på 

en levende og let forståelig måde. Tak for det.
• Dejligt at få snakket teknik i forhold til udvælgelse af madvarer.
• Meget givende og lige til at gå hjem at bruge.
• Fantastisk foredrag. Martin er en dygtig fortæller. Han formår at 

få et svært forståeligt emne ned på jorden.
• Godt fremmøde, godt tempo og højt informationsniveau. Et ved-

kommende emne.

Bliv klogere og få ny inspiration på vores mange kurser, 

foredrag, workshops og cafémøder over hele Danmark. 

Husk, at hvis du kan samle mindst 10 personer, så hjælper 

vi med at arrangere et cafémøde. Du kan kontakte os på 

dff@fibromyalgi.dk eller tlf. 3323 5560. På de følgende 

sider kan du læse om nogle af vores arrangementer. 

Få det fulde overblik og tilmeld dig på:
www.fibromyalgi.dk/kalender

Ernærings- og træningsekspert Martin Kreutzer trak fulde huse i Kolding, 
og han vender tilbage med nye foredrag i Aalborg og Høje-Taastrup. Foto: 
Ludvig Dittmann.

Stærk og sund med antiinflammatorisk kost og sund livsstil
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• 29. november i Odense

Interessen var stor, og det samme var spør-
gelysten, da overlæge Karin Bruun Plesner 
var i Aarhus i april måned for at fortælle om 
sit daglige arbejde med smertebehandling af 
fibromyalgiramte på Smertecenter Syd på 
Odense Universitetshospital. Foredraget 

bød på en god dialog mellem Karin og del-
tagerne, der beskriver foredraget som „fan-
tastisk“, „spændende“, „super“, og „man får 
mange gode forklaringer på, hvorfor krop-
pen er, som den er.“

Smerter er komplekse

– Smerter er et meget komplekst fænomen, 
og vi har en masse systemer i vores krop, 
som er med til at regulere smerten, forklarer 
Karin Plesner. Hun har arbejdet 6 år med 
kroniske smertepatienter og understreger, 
at fibromyalgi er en kronisk smertesygdom, 
som ikke har noget med gigt at gøre. Karin 
arbejder med en tværfaglig tilgang til be-
handlingen af fibromyalgi. Lindring af 
smerterne kan ske med medicin og afspæn-
ding, og som fibromyalgipatient er det yder-
mere vigtigt at opnå en bedre forståelse af 
sygdommen, så man lærer at leve med den 
og bliver bedre i stand til at balancere sin 

hverdag, så man ikke overforbruger sig selv. 
Som smertelæge behandler Karin et bredt 
spektrum af fibromyalgipatienter samt 
andre smertepatienter, og hun betoner, at 
mennesker med fibromyalgi er blandt de 
hårdest ramte, når det gælder forringet 
funktionsniveau og forringet livskvalitet. 
Karin Bruun Plesner forsker også i smerte-
sygdomme og vil gerne skrive en ph.d.-af-
handling om bl.a. fibromyalgi.

Foredrag med smertelæge Karin Bruun Plesner

Godnat og sov godt - Hvorfor og hvordan påvirker smerter din søvn?

Hvordan kan du mestre fibromyalgi?

Der var stor interesse for Karin Bruun Plesners 
foredrag i Aarhus.

Smertelæge Karin Bruun Plesner holder også 
foredrag i Odense 29. november.

Psykolog Carsten Simonsen er underviser på 
mestringskurset.

• 11. september på Bornholm
• 9. oktober i Vordingborg
• 13. november i Herning

Kurset giver en bedre forståelse af søvnpro-
blemer ved kroniske smerter. Underviser på 
kurset er psykolog Henriette Cranil, som 
giver inspiration og redskaber til, hvordan 
du kan arbejde med at få en bedre nattesøvn, 
eksempelvis gennem nye vaner og ændrede 
tankemønstre.

Hvad kan du selv gøre?

Kurset tager blandt andet udgangspunkt i 
disse spørgsmål: Hvad er med til at give 
søvnproblemer? Hvad kan du selv gøre for at 
arbejde med at få en bedre nattesøvn? Hvad 
hjælper? Er der noget, du skal undlade? 
Hvordan kan du systematisere egne erfarin-
ger i forhold til, hvad der hjælper, og hvad 
der ikke gør? Hvad er god søvn, og hvad sker 
der med kroppen, når søvnkvaliteten er dår-
lig?

• 31. august i Vordingborg
• 26. oktober i Middelfart
Kurset giver konkrete mestringsredskaber til 
livet med fibromyalgi. Underviser er psykolog 
Carsten Simonsen, som gennem mange år har 
arbejdet med fibromyalgiramte og deres pårø-
rende på Parker Instituttet på Frederiksberg 
Hospital. Hvad er fibromyalgi? På kurset får 
du viden og indsigt i sygdommen. Og hvordan 
kan du tackle dine udfordringer på en mere 
hensigtsmæssig og ny måde? Hvordan me-
strer du dagligdagen? Hvordan kan du ind-
drage dine pårørende og tage de svære snak-
ke? Hvad kan du bruge Dansk Fibromyalgi-
Forening til? Er der brug for lokale netværk? 

Spejler sig i budskaberne

Fibromyalgiramte Vibeke Leane Sommer fra 
Esbjerg har deltaget på et af Carsten Simon-
sens mestringskurser.

– Jeg fik et godt udbytte af foredraget, og 
jeg kunne mærke, at de andre deltagere kunne 
spejle sig i budskaberne fra Carsten, som er 
god til at sætte ord på livet med fibromyalgi. 
Hvad enten du er nydiagnosticeret med fibro-
myalgi eller har levet med sygdommen i 
mange år, vil du få et stort udbytte af Carsten 
Simonsens mestringskursus. 

Også tidligere deltagere på kurset vil få 
glæde af at deltage, da mestringskurset lø-
bende bliver opdateret.
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Få genopfrisket dine talenter på vores Talentworkshop

Kursus i mindfulness – lær at leve med den anden pil

• 20. september i Aabenraa
• 21. november i Maribo
Deltagelse er gratis for medlem-
mer af DFF.

– Jeg trængte til at få genopfrisket, hvad jeg 
egentlig selv indeholder, for det kan vi alle 
sammen godt have tendens til at glemme i 
hverdagen. 

Dorthe Krauch Harboe tænker tilbage 
på den motivation, der fik hende til at delta-
ge i vores Talentworkshop, som er et af de 
nye tilbud i Dansk Fibromyalgi-Forenings 
brede palet af kurser over hele Danmark. 
Talentworkshoppen er et kreativt frirum 
med tillid, respekt og forståelse for den en-
kelte, og deltagerne arbejder under kyndig 
vejledning med at videreudvikle deres talen-
ter og ressourcer. 

En opfrisker

Under Talentworkshoppen bliver deltagerne 
bedt om at sætte ord på oplevelser, hvor de 

har sat noget i værk, som har haft værdi for 
dem selv og andre mennesker. Disse oplevel-
ser bliver skrevet ned på plancher, som delta-
gerne tager med hjem, og de er en stor inspi-
ration i hverdagen for Dorthe Krauch Har-
boe.

– Jeg har plancherne hængende der-
hjemme, og jeg finder dem meget inspire-
rende at kigge på. Jeg bruger plancherne 
som en påmindelse om, at jeg har et godt 
blik for detaljer og forstår skævheder med 
æstetiske linjer. De evner kan jeg bruge til at 
give andre mennesker oplevelser, som de 
bliver glade for, og det har været guld værd 
for mig at få indsigt i, hvordan vi mennesker 
kan bringe vores evner i spil på nye måder.

Inspirator på Talentworkshoppen er Judi 
Olsen, sekretariatschef i Dansk Fibromyal-
gi-Forening. Judi har i mange år arbejdet 
som talentcoach, både i forhold til udvikling 
af det enkelte menneske, men også i forhold 
til ansættelser i organisationer og virksom-
heder. Og workshoppen har et bredere sigte 
end arbejdsmarkedet, understreger Dorthe 
Krauch Harboe.

– Som deltager i Talentworkshoppen får 
du redskaber til, hvordan du i det hele taget 
kommer videre med dit liv, og jeg kan kun 
anbefale alle at deltage. Alle mennesker 
burde simpelthen tage en sådan opfrisker, 
hvor man bliver mindet om de talenter, vi 
indeholder. 

• 3. september i Kalundborg
• 6. september i Esbjerg
• 1. november i Thisted

– Den måde, vi møder smerterne på, er af-
gørende for vores smertehåndtering. Det er 
videnskabeligt dokumenteret, forklarer sy-
geplejerske og mindfulness-lærer Birthe 

Moksha, der selv har lidt af kroniske smer-
ter i mange år. Gennem teknikkerne i 
mindfulness har hun fundet en vej til at leve 
med sine smerter, og som certificeret under-
viser i mindfulness vil hun gerne dele sine 
erfaringer til inspiration og glæde for fibro-
myalgiramte. Udgangspunktet for Birthe 
Moksha er visualiseringen af to pile kastet 
mod en dartskive. 

– Den første pil er anerkendelsen af 
smerterne som en del af kroppen og livet. 
Den anden pil er den selvbebrejdelse og 
frygt for fremtiden, som kroniske smertepa-
tienter oplever, betoner Birthe.

Løsnet i smertetilstand

– Alle frygttanker er gift direkte ind i ner-
vesystemet, fordi frygten får smerterne til at 
løbe meget hurtigere gennem vores nerve-
system. 

Og frygten sidder i den anden pil, men 
med mindfulness kan vi lære at træne vores 
bevidsthed og opmærksomhed, så vi bliver 
løsnet i vores smertetilstand, forklarer Bir-
the Moksha. Gennem opmærksomhed på 
bl.a. åndedrættet kan mindfulness lære 

smertepatienter at fokusere på behagelige 
oplevelser, såvel i kroppen som udenfor 
kroppen.  

– Selv om jeg har smerter i led og musk-
ler, kan jeg stadig trække vejret. Jeg kan 
stadig smage, og jeg kan sanse mine fingre 
og kinder. Ydermere får positive oplevelser 
som gode samtaler, god musik og anden 
kunst vores smerter til at ændre karakter, 
fremhæver Birthe.

En sprække ind i det mørke sind

Birthe Moksha understreger, at mindfulne-
ss ikke får smerterne til at forsvinde. 

– Men ved at træne bevidstheden og op-
mærksomheden skaber vi en sprække ind i 
det mørke sind, der opstår, når vi har smer-
ter, og mindfulness giver teknikker til at 
lindre smerten i hverdagen, så vi kan få en 
bedre livskvalitet, når vi bliver ramt af den 
anden pil. Birthe Moksha er sygeplejerske, 
certificeret mindfulness-lærer samt psyko-
terapeut med selvstændig klinik og kursus-
virksomhed i Aarhus. Hun er endvidere 
formand for Mindfulnessforeningen Dan-
mark.

Sekretariatschef Judi Olsen fra Dansk Fibro-
myalgi-Forening er inspirator på Talentwork-
shoppen.

Birthe Moksha er certificeret mindfulness-lærer. 
Læs mere på www.moksha.nu.

Se alle vores kurser, foredrag og cafémøder på www.fibromyalgi.dk/kalender
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Af cand.mag. Jens Arenbach Nielsen

En forstående og menneskelig chef 

hjalp Stina Ludvigsen med at finde 

den rette balance mellem et fuldtids-

job og livet som fibromyalgiramt.

Livet med fibromyalgiens udfordringer møder desværre alt for ofte 
manglende forståelse fra omgivelserne. Men der er heldigvis også 
positive og inspirerende succeshistorier. Det er Stina Ludvigsen og 
hendes chef levende eksempler på. Stina arbejder fuldtid som sekre-
tær i IT-afdelingen på en uddannelsesinstitution, hvor hun blandt 
meget andet er superbruger af systemerne og hjælper sine kolleger 
med, hvordan de skal bruge de administrative systemer.

Stina blev diagnosticeret med fibromyalgi i slutningen af 2016, og 
tidligere samme år havde hun fået en ny chef af den absolut mest 
medmenneskelige og forstående slags, fortæller Stina. 

– Min nye chef spurgte interesseret ind til, hvad det betyder at have 
fibromyalgi, og jeg gav ham to af brochurerne fra Dansk Fibromyal-
gi-Forening, så han kunne få mere viden. Min chef fortsatte med lø-
bende at spørge, hvordan jeg havde det, og jeg måtte desværre for-
tælle ham, at jeg ikke fik det bedre. Det kom blandt andet til udtryk 
ved, at jeg følte mig træt allerede ved 14-tiden, når jeg var på arbejde, 
så jeg manglede at finde den rette balance.

Den pligtopfyldende type

Et vigtigt skridt på vejen mod at finde den balance blev taget, da 
Stinas nye chef spurgte, om han kunne hjælpe hende ved, at hun blev 
sygemeldt.

– Jeg vil beskrive mig selv som den pligtopfyldende type, og jeg 
bryder mig ikke om at skulle sygemelde mig. Det havde min chef 
luret, så derfor spurgte han, om jeg ville have det bedre med, at han 
bad mig sygemelde mig, så jeg fik mere tid til at få det bedre. Det 

måtte jeg svare ja til, så det endte med en deltidssygemelding, hvor jeg 
arbejdede mandag, onsdag og fredag.

Tirsdag og torsdag brugte Stina på at arbejde med sig selv, blandt 
andet gennem fysisk træning og ved at søge mere information om 
fibromyalgi, dels på internettet og i Dansk Fibromyalgi-Forenings 
brochurer. Stina har også fulgt et nyt to-dages-forløb på Parker In-
stituttet på Frederiksberg Hospital, og hun følger desuden et ugent-
ligt fysioterapiforløb på fire timer, hvor hun lærer at finde balancen i, 
hvad kroppen kan med fibromyalgi.

En forebyggende indsats

– Støtten fra min chef gav mig muligheden for mere tid til at arbejde 
med mig selv, og den opbakning har sammen med støtten fra min 
familie gjort mig bedre i stand til at håndtere mine smerter i daglig-
dagen, understreger Stina Ludvigsen, der nu igen kan passe et fuld-
tidsjob. Lad denne historie være til inspiration som understregning 
af, hvor vigtigt det er med forståelse, medmenneskelighed og en tidlig 
forebyggende indsats overfor mennesker med fibromyalgi. Hvis alle 
chefer var som Stina Ludvigsens helt særlige af slagsen, ville det være 
et kæmpestort fremskridt for fibromyalgiramtes muligheder for at 
finde og fastholde deres fodfæste på arbejdsmarkedet.   

En helt særlig chef

„Støtten fra min chef gav mig muligheden for 

mere tid til at arbejde med mig selv, og den 

opbakning har sammen med støtten fra min 

familie gjort mig bedre i stand til at håndtere 

mine smerter i dagligdagen.“

Stina Ludvigsen.
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Af cand.mag. Jens Arenbach Nielsen

Fibromyalgiramte er mennesker af kød og 
blod. Derfor er det uværdigt, når de kon-
stant skal forsvare sig, mener vognmand 
Dennis Rasmussen, der har en kæreste med 
fibromyalgi.

– Ingen mennesker beder om at blive ramt af fibromyalgi. Det sker 
bare, og mit håb er, at ved at udbrede kendskabet til fibromyalgi og 
konsekvenserne af sygdommen kan vi opnå en større accept fra resten 
af befolkningen!

Stemmen er stålsat hos Dennis Rasmussen, der bor på Horsens-
egnen, arbejder som selvstændig vognmand og er kæreste med fibro-
myalgiramte Annette Hein. Diagnosen blev stillet af en overlæge på 
Give Smerteklinik i 2014, men forud var gået mange år med vold-
somme smerter og den konstant lurende bekymring. For hvad var der 
galt med Annette? 

Mennesker af kød og blod

Efter undersøgelser hos egen læge endte Annette med at blive henvist 
til Give Smerteklinik, hvor hun fik udført en undersøgelse af en reu-
matolog, som konkluderede, at Annette havde fibromyalgi. Reumato-
logen anerkendte imidlertid ikke selv fibromyalgi som diagnose og 
nægtede derfor at stille diagnosen, som i stedet endte med at blive 
stillet af en overlæge på smerteklinikken, der har til huse i det gamle 
Give Sygehus. Ydermere blev Annette behandlet med 6-7 forskellige 
slags medicin i sit forløb på smerteklinikken, og Dennis tænker til-
bage på denne periode med hovedrysten.

– Det er helt uacceptabelt, at man kan ende i en situation, hvor 
myndighederne ikke vil anerkende fibromyalgi som diagnose, og An-
nettes behandling med medicin var dybt bekymrende for mig, fordi 
hun endte med at blive en helt anden person end den Annette, jeg 
lærte at kende, da vi blev kærester for fem år siden. 

Annette bliver nu kun medicinsk behandlet med Lav-dosis-Nal-
trexone (LDN), og hun er blevet tilkendt et fleksjob efter en periode 

med praktikforløb og sygedagpenge, efter hun blev fyret fra sit job 
som lægesekretær på Horsens Sygehus, hvor hun havde arbejdet i 15 
år. 

– Jeg føler, at min kæreste er blevet kastet i en skraldespand, og der 
hører hun bestemt ikke til. Det gør mig vred, at fibromyalgi er blevet 
en skraldespandsdiagnose, for min kæreste og alle andre med fibro-
myalgi er mennesker af kød og blod. De har bare ikke samme energi 
som andre mennesker, og det er uværdigt, at fibromyalgiramte kon-
stant skal forsvare sig og bliver trukket gennem groteske forløb i det 
sociale system, lyder budskabet fra en oprørt Dennis. 

Mangel på forståelse

Omgivelsernes manglende forståelse for livet med fibromyalgi er en 
fast del af livet for parret Annette og Dennis, selv når det gælder den 
nærmeste familie, og Dennis bliver tydeligt påvirket, når talen falder 
på de kampe, der skal kæmpes for at råbe omgivelserne op. 

– Når jeg prøver at fortælle andre mennesker om fibromyalgi, 
beder jeg dem om at forestille sig, hvordan det er at vågne op hver 
morgen i en hel uge med konstante influenzasymptomer. Det slås 
Annette med hver evig eneste dag, og den sammenligning gør, at 
mange flere pludselig får en forståelse for livet med fibromyalgiens 
kroniske smerter. 

Fibromyalgien giver imidlertid konstante udfordringer i hverda-
gen, og Dennis Rasmussen appellerer til øget forståelse for, hvad 
sygdommen gør ved mennesker og ved et parforhold.

– Det er så trist, at der bliver set ned på fibromyalgiramte, fordi det 
er en usynlig sygdom. Men sygdommens alvor indser man virkelig i 
internet-grupperne for fibromyalgiramte, hvor man kan læse mange 
historier om par, der går fra hinanden, fordi livet bliver for svært. 
Men jeg vender ikke Annette ryggen!

Ingen beder om 
at få fibromyalgi

„Det gør mig vred, at fibromyalgi er blevet en 

skraldespandsdiagnose, for min kæreste og 

alle andre med fibromyalgi er mennesker af 

kød og blod.“

Vognmand Dennis Rasmussen og fibromyalgiramte Annette Hein.
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Adresse

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

Ring til os

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

Hovedbestyrelsen

 Formand

 Søren Harboe  

sha@fibromyalg.dk

 Kasserer

 Merete Hornecker 

 Næstformand

	Sif Holst

 

 Berit Høgsted 

  

 Bente Stisen

 

 Stine Bundgaard 

 

 

    

	Else Hansen

 

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 

 

 Viviann 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: 

Regionsleder 
Birgit Bie Johansen, tlf. 2256 0318

Bagsværd/Søborg
Netværksgruppe
Mødes én gang pr. måned på
Gladsaxe Bibliotek, mødesal 6, Søborg
Birgit Christensen, tlf. 26210250 

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
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

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

Region Sjælland: 

Greve
Netværksgruppe 
Maj-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
Mødes 1. torsdag i hver måned kl. 14-16 
i Sundhedscentret Nakskov
Birthe Bruun, tlf. 5492 6116

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 måned 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
Anna-Grethe Vinkler, tlf. 4158 2905

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. 6049 1865 

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

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

De frivillige gør en forskel - vil du være med?
Frivillige kontaktpersoner og netværksgrupper
Dansk Fibromyalgi-Forening har mange frivillige kon-
taktpersoner fordelt i hele landet, som gerne vil tale 
med dig omkring livet med fibromyalgi. Nogle kontakt-
personer er desuden kontaktpersoner for lokale net-
værksgrupper, hvor du har mulighed for at møde andre 
fibromyalgiramte. 

Find din nærmeste netværksgruppe her på listen og 
ring til kontaktpersonen for nærmere information om 
gruppens aktiviteter. 

Det er helt uforpligtende, og du kan evt. komme  
og være med første gang for at se, om det er noget for 
dig.
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Medlemmer af Fibromyalgi-Foreningen til-
bydes gratis gennemgang af socialsager.

Advokat Svend Aage Helsinghoff, med møderet 
for Højesteret, er advokat for Dansk Fibromyalgi-
Forenings medlemmer. Advokatkontoret tilby-
der helt gratis en indledende gennemgang af 
socialsager, men kun for DFF’s medlemmer.
Ved henvendelse, husk at vedlægge kopi af 
medlemskort eller betalt girokort.

 
Silkeborgvej 41
8000 Aarhus C
Tlf. 8820 2727
Fax 8612 8577 

www.advocare.dk
info@advocare.dk

Advocare Erstatningsadvokater ApS

Horsens 
Netværksgruppe
Mødested i „Sund by“ butikken, 
Åboulevarden 52, Horsens
Bibi Jane Follmann, 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/Skjern
Netværksgruppe
Kontakt Dansk Fibromyalgi-Forenings 
sekretariat, tlf. 3323 5560

Skive
Netværksgruppe
Ulla Andersen, tlf. 5192 5262

Århus
Netværksgruppe
Jane Bonde, tlf. 2976 7244, 
jane@livetmedfi bromyalgi.dk

Region Syddanmark:

Esbjerg
Netværksgruppe – Fibro Netværk Esbjerg
Mødes den 3. onsdag 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
Netværksgruppe
Mødes 1. onsdag i måneden kl. 11-?
Annie Thomassen, tlf. 2127 2120, 
a.m.t@youmail.dk

Kontaktperson Marianne Brogaard Terkelsen,  
tlf. 6015 7644, mandag ml. 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 ml. kl. 12-15)

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 1“ 
Mødes i „Huset“ i Vejen 
den 3. tirsdag i hver måned.
Lene Nielsen, tlf. 2235 5911, lene@fi dolinux.dk
Bente Dalgaard Madsen, tlf. 3027 0150, 
brhovborg@gmail.com

Netværksgruppe „Gnisten 2“ 
Mødes i „Huset“ i Vejen 
den 1. onsdag i hver måned.
Lone Jensen, tlf. 2811 3913, 
raritet.lj@gmail.com, kl. 16-19
Helle Rundstrøm, tlf. 2681 5738, 
helle.rundstroem@gmail.com

Rettelser sendes til: 
sp@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.

Hovedbestyrelsen og 

medlemmerne i 

Dansk Fibromyalgi-Forening 

sender en stor tak 

til alle dem, 

der støtter foreningen
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Sammen er vi stærkere
… vidste du, at vi har netværksgrupper rundt om i hele 
Danmark. Det har stor betydning og værdi for forenin-
gen, at der er aktive lokale netværksgrupper. Vi er glade 
for alle de ildsjæle, der allerede er i gang, men vi vil også 
gerne have endnu flere med. 

Kontakt evt. kontaktpersonen i det område, du bor 
i for nærmere information om gruppens aktiviteter. 
Det er helt uforpligtende, og du kan evt. komme og 
være med 1. gang for at se, om det er noget for dig.

På kortet her kan du se, hvor du kan møde vores 
netværk, og du kan også kan finde alle grupperne med 
kontaktnavne samt tlf.nr. på side 22 og 23.

Følg os på Facebook

Facebook er stedet, hvor vi dagligt opdaterer nyt om stort og småt. 
Det er også stedet, hvor vi er i direkte kontakt med vores medlem-
mer og følgere. Vi har flere end 5.000 følgere, og dem er vi rigtig 
glade for at være i kontakt med, men jo flere vi er til at sætte fokus på 
fibromyalgi, jo større indflydelse og jo mere pres kan vi sætte på 
politikere og meningsdannere. 

Følger du os ikke allerede, så gå ind på facebook – søg på Dansk 
Fibromyalgi-Forening og klik på Følg.
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