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Gratis kommunalt kursus-
tilbud for kronisk syge

’Lær at tackle’-kurser har de sidste 10 år 
været et tilbud til kronisk syge og deres 
pårørende. 

Samlet opgør mod 
funktionelle lidelser

Dansk Fibromyalgi-Forening har altid 
været bannerfører for et opgør med funk-
tionelle lidelser, som fører til psykiatrisk 
fejlbehandling af fibromyalgi.

Presset ind i en ny rolle

Som mange andre pårørende til kronisk og 
alvorligt syge blev Harald Fabricius også 
presset ind i en ny rolle, han ikke havde øn-
sket sig.

Brug vejrudsigten og årstiden 
til at justere din hverdag

Vejr og vind er altid gode samtaleemner, og 
der er måske også en god grund til, at den 
daglige vejrudsigt betyder så meget for os. 
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Massivt fokus på vores 
mærkesager
Orkanen blæser
Netop nu er der massivt fokus på en 
bred vifte af dagsordener, som berører 
fibromyalgiramte. Det er lige nu, at 
orkanen for alvor blæser, når det gælder 
reformen af fleksjob og førtidspension. 
I Dansk Fibromyalgi-Forening har vi 
været meget præcise i vores egne æn-
dringsforslag til forbedringer af den 
omstridte reform. Det har vi kunnet 
være på grund af vores tætte forhold til 
medlemmerne, der kontakter os med 
de mange horrible sagsforløb, de har 
mærket på egen krop og sjæl. De erfa-
ringer har vi taget med i den brede al-
liance #VærdigReform, hvor mere end 
60 fagforbund og patientorganisationer 
har bidt sig fast i kampen for ændringer 
af reformen. En social mobilisering af 
et omfang, som ikke er set i mange år, 
og som lægger et massivt pres på politi-
kerne. 

Fælles front
Et andet område, hvor kedlerne for 
alvor buldrer, er i forhold til begrebet 
funktionelle lidelser. Sundhedsstyrel-
sen har gennem længere tid arbejdet på 
et udspil om udbredelsen af funktio-
nelle lidelser som behandlingsmetode 
af blandt andre fibromyalgiramte. 
Mange forsøger at tage patent på fibro-
myalgi som diagnose, men i Dansk Fi-
bromyalgi-Forening holder vi fast på, at 
fibromyalgi er en fysisk diagnose aner-
kendt af WHO. Derfor er vi nu glade 
for, at vi har indgået et tæt samarbejde 
med Danske Patienter for at skabe en 
fælles front og holdning på området, 
hvor vi kræver tværfaglig og specialise-
ret somatisk udredning frem for endi-
mensionel psykiatrisk behandling. Lad 
mig gentage: Fibromyalgi er en fysisk 
diagnose og skal behandles som sådan!

Flot buket af kurser
Som formand er jeg endnu engang glad 
for, at vi har samlet en flot buket af 
kurser og foredrag over hele Danmark. 
Du har i starten af året fået kursuskata-
loget i din postkasse, og det er mit håb, 
at du vil gøre rig brug af de mange 
muligheder for ny inspiration til at leve 
en god tilværelse med fibromyalgi. Vi 
kan se på vores evalueringer fra delta-
gerne, at vi rammer plet langt de fleste 
gange, og det skyldes nok ikke mindst, 
at vi løbende har spurgt om jeres øn-
sker og behov til udbuddet af kurser.

Fokus på medlemmerne
I denne udgave af bladet bringer vi også 
historier fra flere medlemmer om, 
hvorfor de er medlemmer af vores for-
ening. Vi lægger stor vægt på at være i 
dialog med medlemmerne, som bidra-
ger med værdifuld inspiration til vores 
aktiviteter og det politiske arbejde, som 
er nødvendigt for at skabe de bedste 
livsvilkår for alle med fibromyalgi. Som 
Jane Knudsen fra Svendborg så rigtigt 
siger det, så er vi stærkere, når vi står 
mange sammen, og Vibeke Sommer fra 
Esbjerg understreger, hvor stor værdi 

de lokale netværksgrupper har. Og som 
formand og pårørende noterer jeg med 
stor glæde, at Peter Aagerup, hvis kære-
ste er ramt af fibromyalgi, har haft stort 
udbytte af vores workshops for pårø-
rende. Læs i dette nummer vores arti-
kel om netop pårørende.

På gensyn!
Jeg er stolt over, hvor meget vi som en 
mindre patientforening rent faktisk 
præsterer, og vores mange milepæle 
skal vi huske at rose os selv for, når vi 
26. maj er samlet til generalforsamling 
i København, hvor vi også kigger i kry-
stalkuglen for foreningens fremtidige 
indsatser. Bladet har en indkaldelse og 
dagsorden for generalforsamlingen, og 
jeg glæder mig til at møde alle vores 
engagerede ildsjæle fra hele Danmark. 

På gensyn!

Formand Søren Harboe.

„Jeg er stolt over, hvor 

meget vi som en mindre 

patientforening rent fak-

tisk præsterer, og vores 

mange milepæle skal vi 

huske at rose os selv for“
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Dansk Fibromyalgi-Forening har altid 

været bannerfører for et opgør med 

funktionelle lidelser, som fører til psy-

kiatrisk fejlbehandling af fibromyalgi. 

Derfor glæder vi os over, at vi gennem 

et stærkt samarbejde med Danske  

Patienter danner fælles front.

 
Af sekretariatschef Judi Olsen, Dansk Fibromyalgi-Forening

 
Mange forsøger at tage patent på fibromyalgi som diagnose, men i 
Dansk Fibromyalgi-Forening holder vi fast på, at fibromyalgi er en 
fysisk diagnose, som er placeret under muskuloskeletale sygdomme 
i Verdenssundhedsorganisationen, WHO’s, internationale system 
til klassifikation af sygdomme. Det skal der ikke herske tvivl om! 
Og mange års modstand mod funktionelle lidelsers udbredelse i 
sundhedsvæsenet bærer nu frugt i kraft af et tæt og stærkt samar-
bejde i en arbejdsgruppe hos paraplyorganisationen Danske Patien-
ter.

Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF) er blandt medlemmerne i 
arbejdsgruppen, som nu præsenterer et samlet udspil mod funktio-
nelle lidelser som indgang til behandlingen af blandt andre fibro-
myalgiramte. 

„Vi takker for det gode samarbejde i Danske Patienter og er 
glade for den store opbakning i arbejdsgruppen til at danne fælles 
front mod funktionelle lidelser,“ fremhæver DFF-formand Søren 
Harboe. 

Nej til psykiatrisk diagnose

Sundhedsstyrelsen har også gennem længere tid arbejdet på et 
udspil med nye anbefalinger til behandling af funktionelle lidelser. 

Udspillet ventes offentliggjort i løbet af foråret 2018. Funktionelle 
lidelser er slet ikke en anerkendt diagnose, men bruges alligevel 
som en samlet betegnelse for symptomer, der er vanskelige at defi-
nere, og hvor traditionel medicinsk udredning samt sygdomsfor-
ståelse ikke er tilstrækkelig. 

Kognitiv terapi er den primære behandlingsmetode til funktio-
nelle lidelser, men i DFF er vi imod at gøre fibromyalgi til en psy-
kiatrisk diagnose, da fibromyalgiramte risikerer at ende i forkerte 
forhandlingsforløb.

„Vi har kæmpet og fortsætter med at kæmpe på medlemmernes 
vegne, så de ikke bliver stemplet som en patientgruppe under funk-
tionelle lidelser,“ understreger DFF-formand Søren Harboe og 
advarer: 

„Det er stærkt bekymrende og helt uholdbart, hvis funktionelle 
lidelser kommer til at stå alene som løsningsmodel til behandling 
af fibromyalgi.“

Samlet opgør mod 
funktionelle lidelser

Sekretariatschef Judi Olsen og formand Søren Harboe. Fotos: Lone Sevel.

„Det er stærkt bekymrende og helt 

uholdbart, hvis funktionelle lidelser 

kommer til at stå alene som løsnings-

model til behandling af fibromyalgi.“



5fi bromyalgi        nr. 2 2018

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 en anerkendt 

diagnose.

Tværfaglige smertecentre

En grundig somatisk og specialiseret udredning skal være en ret-
tighed for alle patienter, og udredningen skal gennemføres efter de 
højeste faglige standarder. Kravene til udredningen og tålmodig-
heden fra sundhedsvæsenet skal være endnu større for patienter 
med symptomer, hvor det er vanskeligt at lokalisere årsagerne, som 
tilfældet er med fi bromyalgiens kroniske muskel- og ledsmerter. 

„Tværfaglige smertecentre over hele Danmark skal stå for den 
nødvendige helhedsorienterede udredning og behandling. Det har 
været en mærkesag for DFF gennem mange år,“ betoner Søren 
Harboe og understreger, at specialiseret og tværfaglig ekspertise 
skal være til stede på smertecentrene, som skal tilbyde koordine-
rede og sammenhængende forløb, hvor patienten er i centrum og 
bliver taget alvorligt med sine kroniske smerter. „Den alt for frem-
herskende brug af funktionelle lidelser fjerner fokus fra reelle fysi-
ske sygdomme som fi bromyalgi,“ påpeger Søren Harboe. 

Brug for mere forskning

Dansk Fibromyalgi-Forening mener desuden, at en forstærket 
forskningsindsats er nødvendig i hver enkelt af de sygdomme, som 
i dag fejlagtigt anskues under paraplyen funktionelle lidelser fra alt 
for mange sider i sundheds-, social- og arbejdsmarkedssystemet. 
Forskningen skal rette opmærksomheden mod at afdække årsa-
gerne til de symptomer, som patienterne oplever, og efter denne 
kortlægning skal forskningen arbejde videre med at udvikle de 
bedst mulige behandlinger af hver enkelt sygdom, herunder fi bro-
myalgi.

Læs mere om Danske Patienters samlede udspil om funktionelle 
lidelser: 

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

„Vi har kæmpet og fortsætter med at 

kæmpe på medlemmernes vegne, så 

de ikke bliver stemplet som en patient-

gruppe under funktionelle lidelser“
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Mange år med en smerteplaget hver-

dag har sat sine fysiske, psykiske og 

økonomiske spor hos fibromyalgiramte 

Charlotte Haugaard.

 
Af cand. mag Jens Arenbach Nielsen

Solen skinner smukt fra en næsten skyfri himmel i Københavns 
Nordvestkvarter på en råkold mandag i februar. 47-årige Charlotte 
Haugaard byder varmt velkommen i sin lille stuelejlighed, hvor 
hun bor med sine to døtre på 11 og 12 år. Lejligheden har en idyl-
lisk udsigt over den nærliggende park, hvor frosten har sat sine spor 
i græsset, der glimter både forårsgrønt og spejlglat. Når man sidder 
der i disse hyggelige omgivelser i Charlottes stue med en kop frisk-
brygget kaffe i hånden, er det svært at forstå den hårde skæbne, som 
livet har budt fibromyalgiramte Charlotte.

„Jeg klarer mig, men jeg ved ikke, hvor lang tid hverken jeg eller 
børnene klarer os,“ understreger Charlotte efter ni år på kontant-
hjælp, hvor hun også er blevet ramt af kontanthjælpsloftet med den 
konsekvens, at hun har mistet 2.000 kr. om måneden i boligstøtte. 
Charlotte har en uddannelse som idrætspædagog og tænker tilbage 
på sine mange år med et aktivt sportsliv: „Idræt var hele mit liv, 
både som hobby, som studie og som arbejde. Jeg elskede at under-
vise børn og unge, og jeg arbejdede frivilligt i 12 år med at under-
vise handicappede børn og unge i idræt.“

Smerteplaget hverdag

I 2013 får Charlotte konstateret fibromyalgi efter en tenderpoints-
undersøgelse på Frederiksberg Hospital. Forud er gået mange års 
sygdomsforløb, som startede i 2002, hvor Charlotte blev ramt af en 

knæskade under en skitur med sit arbejde. Skaden forværres, da 
Charlotte bliver smittet med stafylokokker i knæet, som nu i 16 år 
har været en konstant kilde til smerter, og det er tydeligt for en-
hver, hvor gangbesværet Charlotte er, når hun bevæger sig rundt i 
sin lejlighed. Kort før Charlotte får fibromyalgi, rammes hun også 
af en diskusprolaps, og de mange år med en smerteplaget hverdag 
har sat sine spor. 

„Jeg kan tydeligt mærke forskel på fibromyalgien og smerterne i 
knæet og ryggen. Fibromyalgien er desværre blevet værre og er 
den, der fylder allermest lige nu. Jeg har ikke længere nogle gode 
dage. Tidligere kunne jeg godt have tre gode dage på en uge, men 
det har jeg ikke mere, og jeg skal virkelig tænke mig om, før jeg går 
nogen steder.“ Charlotte kan ikke klare hverdagen uden smertestil-
lende medicin, men hun har forhøjede levertal, hvilket hun løbende 
bliver undersøgt for, og lægerne har en mistanke om, at der kan 
være tale om en bivirkning af medicinen. Charlottes mor og søster 
har også fået konstateret fibromyalgi. Desuden har hun andre fami-
liemedlemmer med symptomer, der minder om fibromyalgi, uden 
de dog har fået diagnosen. Nu frygter Charlotte, at hendes to døtre 
også skal leve et liv med konsekvenserne af fibromyalgi.

En trodsreaktion

Det er ikke første gang, at Charlotte står frem med sin historie. I 
december sidste år var hun på TV2 News, fordi hun for første gang 
havde søgt om julehjælp hos Dansk Folkehjælp. Siden fulgte en 
artikel i Politiken, der bragte en minutiøs gennemgang af Charlot-
tes økonomi. „Jeg har valgt at stå frem som en trodsreaktion med 
både afmagt og mod, og selv om jeg ikke er naiv, er jeg alligevel 
overrasket over at blive kaldt nasserøv i kommentarer på internet-
tet.“ 

„Men jeg synes, det er vigtigt, at et menneske som mig står frem 
med min historie. Jeg har en god uddannelse og har haft en god 
barndom, men på grund af min sygdom er der meget, som jeg 
simpelthen ikke magter længere, og jeg lever konstant med en 
økonomisk uvished. Jeg kan højst arbejde 3 timer om ugen, men 
har fået at vide fra kommunen, at jeg skal igennem flere arbejds-
prøvninger og nye lægeundersøgelser.“ 

Lægepapirer er blevet væk

Gennem sine 9 år på kontanthjælp har Charlotte kun mødt den 
samme sagsbehandler to gange, og hun har oplevet manglende ac-
cept af fibromyalgi som en anerkendt diagnose i beskrivelsen af sin 
sag hos jobcenteret. Ydermere er Charlottes lægepapirer blevet væk 

Mellem mod 
og afmagt

„Jeg klarer mig, men jeg ved ikke,  
hvor lang tid hverken jeg eller børnene 
klarer os...“
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i systemet, og hun ser, at flere og flere med fibromyalgi ender i ka-
tegorien for funktionelle lidelser, så de henvises til psykiatrisk be-
handling. Mange års frustrationer i mødet med systemet har tæret 
hårdt på Charlotte og hendes døtre. 

„Jeg har tvunget mig selv til at være psykisk stærk, og derfor har 
jeg fremstået, som om jeg er for rask. Men jeg har ikke det psykiske 
overskud mere, og særligt de to sidste år har jeg fået det dårligere, 
både fysisk og kognitivt. I mine mest smerteplagede perioder kan 
jeg ikke huske, og jeg kan ikke tale. Derfor har jeg svært ved at 
overskue min egen sag hos kommunen, og mine børn er stærkt 
berørte af mine bekymringer. Min ene datter har været ramt af 
angst og stress og har været hjemme fra skolen i lange perioder“.

Fortæl din historie

Charlotte er nu i kontakt med Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF) 
om sin sag, og hun opfordrer andre til at kontakte DFF, når de har 
brug for hjælp. „Da jeg talte med DFF, begyndte jeg at tude, da de 
sagde, de ville hjælpe mig ved at gennemgå min sag, som er gået 
helt i stå. Tidligere har jeg faktisk været bange for at kontakte for-

Charlotte Haugaard mellem billeder, der er malet af hendes to døtre. Foto: Jens Arenbach Nielsen. 

eningen, fordi jeg ikke følte, at jeg havde noget konkret at spørge 
om. Men det er heller ikke nødvendigt,“ understreger Charlotte og 
fortsætter: „Det vigtigste er at ringe ind og fortælle din historie, og 
bagefter finder DFF ud af, hvordan foreningen kan hjælpe dig. Så 
ring bare ind og snak,“ lyder opfordringen fra Charlotte.

Hvordan ser Charlotte sin egen fremtid? „Jeg vil gerne i et res-
sourceforløb med henblik på at komme i et minifleksjob, hvor jeg 
kan bidrage med det, jeg nu engang magter. Det er ikke lykken at 
være i et ressourceforløb, men det er et forløb med en plan i stedet 
for at sidde fast i systemet, som jeg gør nu.“ Charlotte ved, at hun 
deler skæbne med mange andre fibromyalgiramte. „Jeg er nået til 
den erkendelse, at der er noget, jeg ikke længere kan. Den erken-
delse har været nødvendig, for at jeg kan give mig selv de pauser, 
jeg har brug for i løbet af hverdagen, så jeg kan være noget for mine 
piger. Den følelse kender jeg fra mange andre med fibromyalgi. De 
vil gerne opretholde, hvad de engang var. Men man kan bare ikke, 
og man kører sig selv ned på at prøve.“ Solen skinner heldigvis 
stadig udenfor, og Charlotte vil prøve, om hun kan gå en kort tur 
under de livgivende stråler. God tur og alt godt for fremtiden skal 
lyde herfra!

„Da jeg talte med DFF, begyndte jeg at 
tude, da de sagde, de ville hjælpe mig 
ved at gennemgå min sag, som er gået 
helt i stå. Tidligere har jeg faktisk 
været bange for at kontakte forenin-
gen, fordi jeg ikke følte, at jeg havde 
noget konkret at spørge om. Men det 
er heller ikke nødvendigt...“
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Forhåbentlig er der udsigt til ændringer 

i reformen af fleksjob- og førtidspension. 

Men vi er ikke i mål, og i Dansk Fibro-

myalgi-Forening kæmper vi videre for 

vores mærkesager.

 
Af socialpolitisk konsulent Mie Jensen og  
cand. mag Jens Arenbach Nielsen

„Syge borgere skal ikke trækkes gennem alle mulige tænkelige 
indsatser, når man på forhånd kan se, at det ikke giver mening.“ 
Sådan lød ordene fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen 
(V) på Folketingets talerstol den 6. februar i år, hvor der var debat 
om evalueringen af fleksjob- og førtidspensionsreformen. Dansk 
Fibromyalgi-Forening var til stede under debatten, og vi er natur-
ligvis helt enige i udmeldingen.

Allerede i 2012, da reformen blev vedtaget, advarede vi om kon-
sekvenserne for mennesker med fibromyalgi, og de mange horrible 
sagsforløb, som vi har mødt og stadig møder i vores medlemsråd-
givning, beviser, at vores frygt var velbegrundet! Derfor er det 
glædeligt, at ministeren har lyttet til kritikken. Den første evalue-
ring af den omstridte reform er nu afsluttet og fører til, at lovæn-
dringer sendes i høring i løbet af foråret. 

Lyttet til mærkesager

Lovændringerne vil indeholde en præcisering af den nuværende 
lovgivning, hvilket vil være med til at styrke borgernes retssikker-
hed. Målet med lovændringerne er også, at udsatte borgere uden 
udsigt til at udvikle deres arbejdsevne ikke kommer i ressourcefor-
løb. Ydermere skal lovændringerne føre til, at der ikke længere er 
så store forskelle fra kommune til kommune, når det gælder visita-
tioner til fleksjob, og når det gælder tilkendelse af førtidspension. 
Disse forslag er også mærkesager for Dansk Fibromyalgi-Forening, 
og vi finder det helt afgørende, at hvis man opfylder betingelserne 
for en førtidspension, så skal man have en førtidspension! 

Kritikken har vi udtrykt på egen hånd og gennem den sociale 
mobilisering i alliancen #VærdigReform, hvor mere end 60 fagfor-
bund og patientorganisationer har forenet kræfterne om et politisk 
pres for at luge ud i de værste tidsler i den omstridte reform. Troels 
Lund Poulsen går efter, at lovændringerne bliver gennemført 1. 
juni 2018. Det giver en intensiv høringsproces gennem foråret, 
hvor vi fortsat bider os fast i kampen på vegne af fibromyalgiramte, 
så de ikke bliver overset. Og selv om de ændringer, der forhåbentlig 
tegner sig af reformen, er meget vigtige, er vi langt fra i mål. Pro-
blemerne ved reformen kaster stadig alt for lange skygger, og vi 
skal stadig kæmpe fra hus til hus for at nå i mål med de nødvendige 
gennemgribende ændringer af reformen. 

Valgfrihed: Minifleksjob eller førtidspension

Reformen i 2013 medførte stramninger i reglerne for førtidspen-
sion, hvilket betyder for fibromyalgiramte, at flere med en næsten 
ubetydelig arbejdsevne bliver afklaret til et minifleksjob. Vores 
erfaring viser dog, at det er umuligt at finde arbejde til borgere med 
en meget begrænset arbejdsevne, dels pga. antallet af timer og dels 
pga. de komplekse skånebehov. Derfor var det bekymrende under 
debatten i Folketinget den 6. februar, at Venstres beskæftigelses-
ordfører, Hans Andersen, roste det danske arbejdsmarked for at 
have et stort udbud af minifleksjobs. Det er simpelthen ikke kor-
rekt, og vi mener, at borgere med en ugentlig arbejdsevne på 7 
timer eller derunder selv skal have mulighed for at vælge mellem et 
minifleksjob eller førtidspension. 

Fleksjob- og førtidspensionsreform: 

Vi kæmper videre

#VærdigReform er navnet på den sociale mobilisering af mere end 60 fag-
forbund og patientorganisationer, som danner fælles front i kampen for at 
luge ud i de værste tidsler i den omstridte reform af fleksjob og førtidspen-
sion fra 2012. Læs mere på www.værdigreform.dk
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Lettere adgang til fastholdelsesfl eksjob

Da fl eksjobordningen blev revideret, blev det mere besværligt at få 
et fastholdelsesfl eksjob, hvor man kan bevare sin tilknytning til sin 
nuværende arbejdsplads. Tallene taler deres tydelige sprog. Ud af 
fl eksjobbevillingerne blev kun 11 pct. ansat i et fastholdelsesfl eks-
job efter reformen mod 22 pct. under de tidligere regler. Vi må 
understrege, hvor vigtige fastholdelsesfl eksjob er for fi bromyalgi-
ramtes muligheder for at være en del af arbejdsmarkedet. Derfor 
arbejder vi for at ændre de nuværende regler, hvor arbejdsgiveren 
skal bære en alt for stor del af omkostningerne. Kort sagt skal øko-
nomien ikke være afgørende for, om mennesker med fi bromyalgi 
kan få glæde af et fastholdelsesfl eksjob!

Ressourceforløb skal højst vare 5 år

Ressourceforløb er som udgangspunkt en god mulighed for fi bro-
myalgiramte, idet forløbene vægter en bred vifte af indsatser. Des-
værre tolker de enkelte kommuner lovgivningen forskelligt, og alt 
for mange borgere ender i indholdsløse forløb. Ydermere strækker 
mange forløb sig over fl ere år præget af økonomisk usikkerhed, da 
man får en ydelse svarende til kontanthjælp. Derfor er det billigere 
for kommunerne at parkere fi bromyalgiramte på det ene ressource-
forløb efter det andet uden at komme nærmere en afklaring. Vi 
arbejder for, at ressourceforløb højst må vare 5 år, og at de skal være 

skræddersyede til den enkelte borger. Ydermere ønsker vi, at bor-
gerne skal have mulighed for at klage over tildelingen af ressource-
forløb.

Lægeerklæringer skal tages alvorligt

Noget af det vigtigste for fi bromyalgiramte er, at lægeerklæringer 
skal tages alvorligt i kommunernes sagsbehandling! 81 kommuner 
brugte fra 2015-2017 over 250 mio. kr. på lægeerklæringer, men 
disse overhøres i større og større udstrækning, selv om lægeerklæ-
ringerne belyser fi bromyalgiens komplekse problemstillinger, og 
hvordan den enkelte bliver påvirket. Når lægernes ekspertviden 
overhøres og i stedet afl øses af nye arbejdsprøvninger og nye læge-
undersøgelser, trækker det sagsbehandlingen i langdrag med kon-
sekvenser for borgerens helbred, funktionsevne, deres tilknytning 
til arbejdsmarkedet og ikke mindst deres livskvalitet.

Kampklar på banen

Troels Lund Poulsen og andre folketingsmedlemmer har ved fl ere 
lejligheder udtrykt åbenhed overfor fl ere ændringer af reformen. 
Vi siger ja til alle vigtige forbedringer af livsvilkårene for fi bro-
myalgiramte, men der er fortsat lang vej, og i Dansk Fibromyalgi-
Forening er vi kampklar på banen for at holde politikerne fast på 
vores mærkesager!

Max	  antal	  
arbejdsprøvningerarbejdsprøvninger

16%

Gensidigforsørgerpligt	  af	  
pension
13%

Nemmere	  adgang	  til	  
fastholdelsesfleksjobfastholdelsesfleksjob

4%

Max	  antal	  år	  for	  Max	  antal	  år	  for	  
ressourceforløbressourceforløb

10%10%
Modregning	  i	  pension

8%
Ressourceforløbssats

4%

Nedre	  grænse	  for	  Nedre	  grænse	  for	  
minifleksjobminifleksjob

21%

Retsikkerhed
2%

Manglende	  kendskab	  til	  Manglende	  kendskab	  til	  
fibromyalgi

8%

Lægeerklæringer	  skal	  
tages	  alvorligttages	  alvorligt

14%14%

HVAD	  ØNSKER	  FIBROMYALGIRAMTE	  AT	  ÆNDRE
VED	  FLEKSJOB-‐ OG	  FØRTIDSPENSIONSREFORMEN?
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Af Cand.mag og redaktør Lone Sevel

Som mange andre pårørende til kronisk 

og alvorligt syge blev Harald Fabricius 

også presset ind i en ny rolle, han ikke 

havde ønsket sig.

Harald er gift med Charlotte, der har fibromyalgi. De er begge om-
kring 50 år og bor i en ny lejlighed i København SV. 

Harald har været med i hele udredningsforløbet, der har været 
langt, sejt og ydmygende for dem begge to. Det var godt og hjalp 
meget, at Charlotte er uddannet lægesekretær, så hun kunne forstå, 
hvad der blev sagt, siger Harald og fortæller videre om, hvor svært 
det var, da hun endelig efter 10 år fik diagnosen, og de skulle tackle 
den økonomiske situation og samtidig forholde sig til en sygdom, 
man ikke kan se. Det var en svær situation at stå i som pårørende, for 
hvor syg var hun egentlig, og hvor meget kunne man tillade sig at 
bede om? 

Harald fik nu pludselig hele forsørgerrollen, og det var svært at 
tackle. Alle de ting, Charlotte ikke mere kunne i hjemmet, måtte 
Harald også overtage. Rent praktisk måtte de flytte fra det hjem, de 
havde bygget op sammen, da det var et 3-planshus, og de flyttede så 
til et 1-planshus. Hun magtede ikke trapperne. Og nu er Harald og 
Charlotte igen flyttet til en ny lejlighed i SV, men denne gang fordi 
Harald fik nyt job i København.

Charlotte er i dag førtidspensionist, men har været flexjobber på 
15 timer, hvilket hun til sidst heller ikke kunne klare og kom så på 

sygedagpenge. Præcis 14 dage før hun fik sin førtidspension, fik hun 
besked fra kommunen om, at når det nu ikke kunne være anderledes, 
så ville de tildele hende førtidspension. Hun var i mellemtiden på 
’mange fuldstændig latterlige kurser’, som intet havde med hendes 
sygdom og evnen til at tackle den at gøre. 

Skamfølelse som pårørende 

- Når et menneske bliver sygt, så rammer det jo også de pårørende. 
Men ingen i sundhedsvæsnet spurgte nogensinde, om jeg havde brug 
for støtte eller mere viden om sygdommen.

- Nogle gange fik jeg bare så meget nok af sygdom. Samtidig så 
jeg også mig selv som usympatisk og fyldt med skam, når jeg ikke 
kunne forholde mig til min kones sygdom.

Om det ydmygende forløb op til tildelingen af førtidspensionen 
fortæller Harald: … Min kone er lidt rund, som jeg selv, og da vi 
sidder oppe hos kommunen, siger jobkonsulenten ’at det måske ville 
hjælpe, hvis hun tabte sig’ ...  Jobkonsulenten havde lægens udtalelse 
om, at Charlotte havde fibromyalgi liggende på sit bord!

Harald slutter af med et opråb til kommunerne: Kommunerne 
sidder som konger i deres eget lille rige og forvalter efter egen over-
bevisning. Fuldstændig ligeglade med lægens udtalelser, den syges 
og de pårørendes fortælling. Spild af enorme samfundsressourcer, 
tid og ikke mindst en kæmpe belastning for os alle.

Presset ind  
i en ny rolle

Harald og Charlotte er nu flyttet til en ny lækker lejlighed med elevator i 
København SV. Foto: Lone Sevel.

„Nogle gange fik jeg bare så meget 
nok af sygdom. Samtidig så jeg også 
mig selv som usympatisk og fyldt med 
skam, når jeg ikke kunne forholde mig 
til min kones sygdom.“
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Pårørende slides 
ned og skal 
have målrettet hjælp
Af Cand.mag og redaktør Lone Sevel

De mange pårørende til fibromyalgiramte og 

alle øvrige pårørende har brug for en national 

handlingsplan, der giver lige vilkår for alle. 

Dansk Fibromyalgi-Forening har i sammen-

slutningen Danske Patienter bidraget til en 

fælles anbefaling med fokus på at afhjælpe  

de pårørendes udfordringer.

Pårørende er ofte den vigtigste støtte, og de har en unik viden om 
den enkeltes præferencer og livssituation. Men vilkårene for at vare-
tage rollen som pårørende er for dårlige, når det kommer til mulig-
heden for at få praktisk hjælp, følelsesmæssig støtte og økonomisk 
kompensation. Det giver ikke den optimale behandling, og det ko-
ster samtidig dyrt for den enkelte pårørende og for samfundet gene-
relt.

I forhold til fibromyalgipatienter oplever de pårørende 
typisk:

1. De samme frustrationer som patienten i forbindelse med udred-
ning og behandling i det sociale system og i sundhedssystemet. 
Der er ofte tale om langvarige processer for de fibromyalgiramte. 
De pårørende oplever tvivl og uvished – ofte i flere år, hvilket er 
opslidende.

2. At patientens sygdom påvirker hele familien. Der kommer større 
krav og forventninger til de pårørende. Opgaver i familien skal 
løses anderledes end før, og der er færre kræfter at gøre godt med. 
Familiens økonomiske situation påvirkes, da mange mister deres 
indtægt, og nogle bliver afhængig af gensidig forsørgelse. 

3. At stå helt alene med patientens sygdom. Flere oplever decideret 
ensomhed og kan føle sig socialt isoleret, når kontakten til venner 
og familie tynder ud. 

4. At blive inddraget alt for sent i processen. Fibromyalgi behandles 
hos den praktiserende læge, og derfor er der som udgangspunkt 
ingen samtaler med den pårørende. 

– Den nationale handlingsplan skal forbedre de pårørendes situation 
og skal tage højde for de udfordringer, som de står overfor, og hand-
lingsplanen skal være forpligtende, understreger sekretariatschef Judi 
Olsen, Dansk Fibromyalgi-Forening. Udspillet blev sendt til sund-
hedsminister Ellen Trane Nørby (V) i slutningen af december 2017. 

Anbefalingerne går på:

1. Langt bedre inddragelse af de pårørende i forhold til patientens 
forløb, vel at mærke på en måde, der er gavnlig for den enkelte 
pårørende.

2. Behov for følelsesmæssig støtte, så den pårørende ikke overlades 
helt til sig selv. Følelsesmæssig støtte kan have mange former: 
Netværkstilbud, coaching eller via tilbud i patientforeninger.

3. Praksishjælp, da der skal mere vejledning til, og der skal mere 
håndfast hjælp til at kunne navigere i et komplekst social- og 
sundhedssystem.

4. Større fleksibilitet på arbejdsmarkedet, så læsset ikke vælter i et 
presset hverdags- og arbejdsliv. Derudover vil det være en fordel 
med økonomisk kompensation, så privatøkonomien ikke lider 
skibbrud ved sygdom.

– I Dansk Fibromyalgi-Forening bakker vi kraftigt op om anbefalin-
gerne og følger den politiske behandling meget tæt, da der afgjort er 
behov for markante forbedringer af vilkårene for pårørende, under-
streger formand Søren Harboe. Som pårørende til fibromyalgiramte 
kan du altid kontakte Dansk Fibromyalgi-Forening for råd og vejled-
ning, bl.a. pjecen „Information til pårørende“, og besøg vores hjem-
meside med en sektion for pårørende:

www.fibromyalgi.dk/til-dig-med-fibromyalgi/paaroerende/

„I Dansk Fibromyalgi-Forening bakker vi 

kraftigt op om anbefalingerne og følger 

den politiske behandling meget tæt, da 

der afgjort er behov for markante forbed-

ringer af vilkårene for pårørende“



12 fibromyalgi        nr. 2 2018

’Lær at tackle’-kurser har de sidste 10 år 

været et tilbud til kronisk syge og deres 

pårørende. Det er Komiteen for sund-

hedsoplysning, der faciliterer tilbuddet, 

der findes i 2 ud af 3 kommuner.

 
Af sundhedspolitisk konsulent Charlotte Donna Kristensen  
og redaktør Lone Sevel

’Lær at tackle’-kurserne bygger på et program med en helt klar og 
stram styring udviklet af Stanford University. Kurserne varer et 
par timer og er et forløb på 7-8 gange. Der er 5 forskellige kurser, 
man kan melde sig til:

 1. Kronisk sygdom.
 2. Angst og depression.
 3. Kroniske smerter.
 4. Job og sygdom.
 5. Hverdage som pårørende.

Underviserne er selv patienter eller ramte, der har gennemgået et 
uddannelsesforløb og er certificeret i at undervise på disse kurser. 
De har derfor et indgående kendskab til sygdom, og det er netop 
denne kvalifikation og dette samspil, som er med til at give et godt 
og åbent læringsmiljø. Det er Komiteens vision med kurserne, at så 
mange borgere som muligt skal have et godt og aktivt liv. 

’Lær at tackle kroniske smerter’-kurset blev udbudt i 41 kom-
muner i 2016, der blev afholdt 84 kurser, og 996 borgere deltog.

Formålet på de forskellige kurser er at:

 1. At kunne overkomme de daglige udfordringer.
 2. At blive i stand til at håndtere langvarig sygdom som ramt 
        eller pårørende.
 3. At øge oplevelsen af kontrol og livskvalitet.
 4. At passe bedre på sig selv.

Hvis der ikke er noget tilbud i netop din kommune, kan du 
kontakte Komiteen for sundhedsoplysning og få hjælp til at få det. 
Du har også mulighed for at tilmelde dig i din nabokommune.

Hvad med dig med fibromyalgi, vil du få noget ud af 
kurserne?

Vi har været i kontakt med Komiteen for at få et udtræk på de 
kursister, der har oplyst fibromyalgi som diagnose. Besvarelserne 
er anonyme, men det fremgår, at efter at have deltaget på kurserne 
er de blevet bedre til at sætte mål, tænke i problemløsninger, at leve 
sundere og også er blevet bedre til at kommunikere omkring egne 
smerter.

Du tænker måske alligevel, at hvad ved de mon egentlig om fi-
bromyalgi, og hvad det vil sige at have smerter, træthed og udmat-
telse. Det er ikke det samme som at have smerter grundet en spe-
cifik skade eller sygdom.  Der er naturligvis også forskel på, om du 
har haft fibromyalgi i 20 år eller lige har fået diagnosen. De fleste, 
der har været syge igennem mange år, har nok fundet en egen måde 
at håndtere udfordringerne på.

Men hvis du føler, at din livssituation er fastlåst, at livet går i 
cirkler og måske også gerne vil noget nyt eller andet, måske også 
møde andre i samme situation eller få ny inspiration, så er ’Lær at 
tackle’ måske noget for dig.

I forrige nr. af fibromyalgi fortalte fibromyalgiramte Viviann 
om sin situation. Hun underviser netop på disse kurser og arbejder 
desuden som frivillig i foreningen. Har du lyst til at tale med Vivi-
ann om viden og erfaring, så sidder hun ved telefonen i foreningen 
hver anden mandag.

Gratis kommunalt 
kursustilbud 
for kronisk syge 

Viviann Kruse er frivillig i Fibromyalgi-Foreningen og underviser på ’Lær 
at tackle kurserne’. Foto Lone Sevel.
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Se på Danmarkskortet, hvor vi afholder 

vores spændende kurser, foredrag, café-

møder og workshops. Og husk, at hvis du 

kan samle mindst 10 personer, så hjæl-

per vi gerne med at arrangere et café-

møde.

Mød os i hele landet!

 Kurser 

København
Hjørring
Vordingborg
Middelfart
Kalundborg
Esbjerg
Thisted
Aalborg
Svendborg
Herning
Bornholm

 Talentworkshop 
København
Herning
Aabenraa
Rødby

 Cafémøder
København
Nykøbing F
Kolding
Grenaa
Brovst
Nykøbing S
Frederikssund
Nyborg

 Foredrag
Kolding
Høje Taastrup
Ringsted
Aarhus
Odense

Se nærmere i kursuskataloget 2018, som blev sendt sam-
men med sidste nr. af fibromyalgi. Eller gå ind på hjem-
mesiden under kurser og se alle vores tilbud eller gå  
direkte i webshop til bestilling.
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Stærk og sund med 
antiinfl ammatorisk kost 
og sund livsstil

2. oktober i Høje-Taastrup

Få inspiration til en sund livsstil med Mar-
tin Kreutzer, der er kendt fra TV og har 
mange års erfaring indenfor kost og sund 
livsstil.

Lev bedre med fi bromyalgi

Forskning viser, at man kan leve bedre 
med fi bromyalgi ved at skrue på livsstilen, 
påpeger Martin, som understreger, at der 
er megen lindring at hente ved at fokusere 
på den samlede livsstil som fi bromyalgi-
ramt. 

Åben dialog med publikum

Martin Kreutzer vil derfor inspirere til, 
hvordan man som fi bromyalgiramt kan hente 
styrke og selvhelingskraft gennem elementer 
som kost, søvnoptimering, blodsukkerregu-
lering samt de rigtige tilskud af vitaminer og 
mineraler. 

Martin lægger op til en åben dialog med 
publikum på sine foredrag, hvor deltagerne 
kan stille afdækkende personlige spørgsmål. 

Kom og bliv inspireret 
Nye tilbud i kursuskalenderen

Find gevinsterne

Den individuelle tilgang er helt afgørende, 
siger Martin, som kalder sig „sundhedsprag-
matiker“. 

Det betyder, at han ikke fokuserer på, om 
man skal spise gurkemeje eller ingefær, eller 
om chiafrø er sundere end hampfrø. Martin 
går efter at inspirere til at fi nde gevinsterne 
ved de lavthængende frugter, som er vigtige 
skridt på vejen mod ændringer i livsstilen.

På job med fi bromyalgi
17. september i København 2300 S, 
Lergravsvej 53, 2. sal 

Lys for enden af tunnelen

„Meget i livet kan godt lade sig gøre, selv om 
vi lever med fi bromyalgi. Men der er lys for 
enden af tunnelen.“ Det budskab vil Lene 
Jørgensen gerne bringe videre til andre men-
nesker med fi bromyalgi på sit foredrag, som 
er nyt i Dansk Fibromyalgi-Forenings brede 
vifte af kurser over hele landet. Lene fi k selv 
konstateret fi bromyalgi i 2014 efter mange 
års symptomer og utallige undersøgelser.

God til at inspirere

Lene arbejder som social- og sundhedsassi-
stent på et botilbud for unge udviklingshæm-
mede, og hun er ved at blive afklaret til et 
fastholdelsesfl eksjob på botilbuddet. Lene 
har fl ere gange oplevet, at andre med fi bro-
myalgi har rost hendes evne til at inspirere. 
Det skete bl.a. sidste år, hvor Lene var på 14 
dages smerteskole på Frederiksberg Hospital.

Bevar håbet

En af Lenes medkursister så meget dystert på 
sin fremtid, men da kurset var slut, roste hun 
Lene, fordi hun havde inspireret hende til at 
genvinde troen på, at hun igen kunne passe 
en lettere form for arbejde. „Selv om livet 
med fi bromyalgiens hårde odds kan se sort 
ud, så lad være med at opgive alt håb,“ lyder 
opfordringen fra Lene Jørgensen.

Lene Jørgensen.Martin Kreutzer - Foto: Tina Brok Hansen.

Foto: Torben Rogert Andersen.
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Af cand. mag. Jens Arenbach Nielsen

Frokoststuen var helt fyldt op 
med spørgelystne og sultne 
fib’ere, da Dansk Fibromyalgi-
Forening bød indenfor til cafe-
møde i lokalerne på Amager i 
København.

Cafemøderne er en af de mange farver på 
Dansk Fibromyalgi-Forenings kursuspalet 
over hele Danmark. 8. februar blev dørene 
slået op til et velbesøgt cafemøde i frokost-
stuen i foreningens lokaler på Amager i 
København. Socialrådgiver Berit Pedersen 
var oplægsholder på mødet, som bød på 
stor spørgelyst blandt de fremmødte, der 
også nød pausens kulinariske traktement 
af velsmagende veganske sandwiches. 

Berit fortalte, at flere yngre melder sig 
ind i foreningen, der også oplever flere 
henvendelser fra forældre, der er bekym-
rede for, om deres børn har fibromyalgi. 
Hovedparten af forældrene har også selv 
fibromyalgi og er derfor særligt opmærk-
somme, når deres børn har smerter efter 
idræt og generelt ikke kan det samme som 
deres jævnaldrende. 

Kontakt DFF

Gennem sit mangeårige arbejde i Dansk 
Fibromyalgi-Forening (DFF) har Berit 
Pedersen stor viden om de mange social-
politiske aspekter, der er knyttet til fibro-
myalgiramtes komplekse udfordringer. Et 
udbredt problem er store forskelle mellem 

kommunerne, for som Berit betonede på 
mødet: „En ting er den konkrete lovgiv-
ning, men noget andet er, hvordan lovgiv-
ningen tolkes og udmøntes ude i kommu-
nerne.“

Berit opfordrer til, at man altid kontak-
ter DFF så tidligt som muligt, hvis man er 
i et forløb hos kommunen og har spørgs-
mål til ens sag. Under cafemødet opfor-
drede Berit endvidere til at kontakte DFF, 
hvis man lokalt har ideer til kurser og 
foredrag. Foreningens kontaktinformatio-
ner kan findes enten forrest i bladet eller 
på www.fibromyalgi.dk. 

Gensidig inspiration

Mødet bød også på ros til medlemsbladet 
fibromyalgi, der fik positive ord med på 
vejen for at være venligt og overskueligt 
for læseren. Berit takkede for den positive 
respons og understregede, at det også har 
været et indsatsområde for DFF at gøre 
bladet mere brugervenligt.

Cafemødet blev afrundet med gruppear-
bejde, hvor omdrejningspunktet var gensi-
dig inspiration blandt fib’ere til at komme 
positivt videre med gode ideer fra hinan-
den. „Der var mange gode snakke hen over 
bordet, og grin blev der også plads til,“ 
fremhæver Berit om det vellykkede cafe-
møde. „Tak til jer, som kom og deltog og 
bidrog til et par gode timer sammen. Det 
er altid inspirerende at møde medlemmer-
ne til en god og åbenhjertig dialog om livet 
med fibromyalgi.“

2018 byder stadig på cafemøder samt 
kurser og foredrag over hele landet. 

Se de mange aktiviteter og tilmeld dig 
på www.fibromyalgi.dk.

Du kan tilmelde dig alle de nye spændende foredrag på www.fibromyalgi.dk

Hvordan behandler smerte- 
lægen fibromyalgi og 
hvilke erfaringer har man 
fra smerteklinikken?

29. november i Odense

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.“ Det forklarer 
overlæge Karin Bruun Plesner fra Smer-
tecenter Syd på Odense Universitetshospital. 
Hun har arbejdet 6 år med kroniske smerte-
patienter og understreger, at fibromyalgi er 
en kronisk smertesygdom, som ikke har 
noget med gigt at gøre. 

Find balancen i hverdagen

Karin arbejder med en tværfaglig tilgang til 
behandlingen 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 hver-
dag, så man ikke overforbruger sig selv, un-
derstreger Karin.

Forsker i fibromyalgi

Som smertelæge behandler Karin et bredt 
spektrum af fibromyalgipatienter samt andre 
smertepatienter, og hun betoner, at menne-
sker med fibromyalgi er blandt de hårdest 
ramte, når det gælder forringet funktionsni-
veau og forringet livskvalitet. Karin Bruun 
Plesner forsker også i smertesygdomme og 
vil gerne skrive en ph.d.-afhandling om bl.a. 
fibromyalgi.

Karin Bruun Plesner.

Inspirerende cafemøde 
i København
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VIBEKE LEANE SOMMER – ESBJERG

„Jeg meldte mig ind i foreningen i 2012, hvor 
jeg fi k stillet diagnosen fi bromyalgi. I første 
omgang meldte jeg mig ind for at få mere 
viden om sygdommen, men nu er jeg også 
medlem, fordi det er nødvendigt at have 
Dansk Fibromyalgi-Forening, så vi kan få 
mere viden om sygdommen ud i samfundet. 
Jeg vil rose den fantastiske kamp, som for-
eningen kæmper, og jeg vil klart anbefale 

andre at melde sig ind. Et medlemskab koster kun 25 kr. om måne-
den, så beløbet kan ikke være et problem.“

„Jeg har været på fl ere kurser, senest i november sidste år, hvor 
psykolog Carsten Simonsen var i Esbjerg til foredraget „Hvordan kan 

man mestre fi bromyalgi?“ Han har i mange år arbejdet med fi bro-
myalgiramte på Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital. Jeg fi k 
et godt udbytte af foredraget, og jeg kunne mærke, at de andre delta-
gere kunne spejle sig i budskaberne fra Carsten, som er god til at 
sætte ord på livet med fi bromyalgi.“

„For to år siden startede jeg den første netværksgruppe for fi bro-
myalgiramte i Esbjerg. Da jeg selv var i mit udredningsforløb, mang-
lede jeg en gruppe, hvor man kunne mødes fysisk, og der er stor ef-
terspørgsel på netværksgrupper. 

Det mærker vi her i Esbjerg, hvor vi nu har to grupper, og gennem 
vores medlemskab af Dansk Fibromyalgi-Forening bliver netværks-
grupperne synliggjort på hjemmesiden og i medlemsbladet. Så for-
eningen giver mening!“

Hvorfor er du medlem?

JANE KNUDSEN – SVENDBORG

„Jeg har været medlem af foreningen i syv år, 
og jeg meldte mig ind, umiddelbart efter jeg fi k 
diagnosen og ville have noget mere viden om 
fi bromyalgi. Vi står stærkere, når vi er mange 
sammen, så jeg vil anbefale andre at melde sig 
ind i foreningen, som er god til at være i front 
på politiske sager, og når der er nyt om syg-
dommen. Foreningen presser også på for at få 
anerkendt fi bromyalgi som en fysisk sygdom.“

„Jeg har benyttet mig af mange tilbud fra foreningen. Blandt 
andet har jeg været på tre mestringskurser, til fl ere foredrag, har 

deltaget på generalforsamlinger, og senest var jeg til et rigtig godt 
cafemøde i Svendborg i januar i år med en af foreningens sagsbehand-
lere.“

„Sammen med en anden fi bromyalgiramt er jeg tovholder på den 
meget aktive netværksgruppe, som vi har i Svendborg. 

Mange af dem, som kommer i en netværksgruppe, har aldrig 
før snakket med nogen om deres sygdom, men vi tager os af dem, 
de kan stille spørgsmål, og de møder pludselig andre mennesker, der 
har det ligesom dem selv. Netværksgrupperne er simpelthen så vig-
tige.“

Hvorfor er du medlem af Dansk Fibromyalgi-

Forening? Det har vi spurgt nogle af dem, der er 

medlem om. Vi har været lidt rundt i landet.

PETER AAGERUP – KØBENHAVN

„Jeg er pårørende, da jeg ikke selv har fi bro-
myalgi. Men min kæreste fi k konstateret fi -
bromyalgi i 2016, og umiddelbart derefter 
meldte vi os begge to ind i foreningen, som 
jeg gerne vil støtte for at ændre omverdenens 
syn på, at fi bromyalgi ikke bare er en „tag-
dig-sammen-sygdom“, men er en reel syg-
dom.“ 

„Jeg har oplevet formand Søren Harboe 
ved fl ere seminarer og kurser, og jeg vil rose hans entusiasme og store 
arbejdsindsats. 

Jeg har også været på mestringskursus, og vi har deltaget i „Sov 
godt“-kurset med psykolog Henriette Cranil. 

Som pårørende har jeg desuden deltaget i en workshop med kon-
sulent Charlotte Donna Kristensen fra Dansk Fibromyalgi-Forening. 
Ved workshoppen var der ikke deltagelse fra fi bromyalgiramte, men 
vi var udelukkende pårørende, primært mænd, som sad i mindre 
grupper og delte vores erfaringer og bekymringer over, at en af vores 
pårørende var blevet ramt af fi bromyalgi. Senest har jeg været til ca-
femødet i København i februar i år, fordi jeg gerne vil holde mig 
orienteret om, hvad der foregår i foreningen, som gør et fantastisk 
stykke arbejde.“
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Vejr og vind er altid gode samtaleemner, og der er 
måske også en god grund til, at den daglige vejrud-
sigt betyder så meget for os. Der er mange teorier 
og forklaringer på, hvorfor og hvordan vejret og 
årstiden påvirker vores humør, adfærd og smerter. 
Vi forsøger at komme det lidt nærmere her.

Af sundhedspolitisk konsulent Charlotte Donna Kristensen 
og redaktør Lone Sevel. Fotos: Lone Sevel

Du kender det godt … de der morgener, hvor vækkeuret ringer igen og 
igen, og hvor man bare har lyst til at blive i sengen. Det er mørkt uden-
for, og dagen forsvinder i et stort vintermørke.

Det er melatonin, som er kroppens eget søvnhormon, der er på spil. 
Det udskilles om natten, når det er mørkt. Når det bliver lyst, og lyset 
rammer vores øjenlåg, bliver der straks sendt signaler til hjernen for at 
stoppe produktionen, og melatonin bliver nedbrudt. Det er bl.a. grun-
den til, at det kan være så svært at komme ud af sengen, når det er mørkt 
udenfor og omvendt svært at falde i søvn på de lyse lange sommernæt-
ter.

Men hvordan er det med dagslyset og vores humør? … Det funge-
rer således, at cellerne i øjets nethinde sender besked til hjernen, når de 
bliver udsat for dagslys. Det påvirker vores limbiske system, som er det, 
der styrer vores følelser og udskillelsen af de hormoner, der har indfl y-
delse på adfærden. Hjernen får ganske enkelt besked på at vågne op og 
komme i gang. Når hjernen har fået den besked, er det startskuddet til 
at producere ’glædeshormonet’ serotonin, der regulerer vores humør.

Flere af vores medlemmer har fortalt, at sommeren 2017, hvor 

vejret var elendigt, og temperaturen aldrig blev særlig høj eller 

stabil, udløste fl ere og stærkere smerter end normalt. Manglen 

på den lille sommerpause fra smerterne har været med til at 

gøre vinteren ekstra hård for mange. 

Folk med depressioner har en mindre produktion af serotonin, og 
man mener derfor, at det kan være forklaringen på vinterdepressioner. 
Lyset har altså betydning for vores humør, og det er derfor medvir-
kende til, at de mange mørke timer kan være en stor udfordring og 
belastning for de mennesker, der har tendens til depression. 

Forår med mange skift 

I forårsmånederne udsættes vi for store temperaturudsving, og vi søger 
ubevidst mod solens stråler og varme. Det giver arbejde til immunfor-

svaret, og vi ender ofte med en forkølelse og ondt i halsen. I vores trang 
til sol og varme glemmer vi ofte, at den kolde vind eller den kølige 
skygge nedkøler vores hud.

Forårets lange dage og solens skarpe lys giver glæde og masser af 
nyt liv. Men, hvis du har tendens til migræne, kan lyset, refl ekserne og 
spejlinger være en kæmpe udfordring, som kan få din hovedpine til at 
dunke og udløse et migræneanfald.

Farver og vejr giver et positivt sprog.

Forårets mange skift mellem tør, fugtig, kold eller varm luft bety-
der, at mennesker med astma og allergi ofte er meget påvirket. De 
mange pollen i luften kan give forskellige smerter i kroppen udover den 
allergiske reaktion.

Tordenvejr og migræne

Tordenvejr med de voldsomt skiftende temperaturer samt høj- og lav-
tryk kan også udløse migræne, hovedpine og smerter. Blodtrykket sti-
ger og påvirker hjertet, Om smerterne skyldes trykket i hjernen, eller 
om det skyldes evnen til at blokere for smerten, ved man ikke endnu. 

Forskning mellem ord og vejr

Nogle forskere på Stanford University har undersøgt, hvilke ord vi 
bruger på de sociale medier. Ordene samkørte de efterfølgende med 
vejrudsigten, og konklusionen er klar og entydig. Når vejret er dårligt, 
bruger vi fl ere negative ord og begreber i vores opslag på de sociale 
medier, og når vejret er godt, er vi langt mere positive og i vores sprog 
og valg af tema.

I lande som Norge, Holland og USA har forskere igennem mange 
år prøvet at påvise, om vejret har en betydning for mennesker med fi -
bromyalgi. De har derfor i fl ere forsøg set på, hvilken indfl ydelse vejret 
har for smerter, træthed og søvn. Der kan ses små udsving på smerter 
og træthed, men ikke nok til at påvise en sammenhæng.

Brug vejrudsigten og årstiden 
til at justere din hverdag

En regnbue kan få de fl este i godt humør.
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Invitation til generalforsamling den 26. 

maj 2018 på Hotel Scandic i København, 

Sydhavns Plads 15, 2450 København SV.
 
 
Af cand. mag og redaktør Lone Sevel

Vil du være med til at præge, hvilken retning Dansk Fibromyalgi-
Forening skal bevæge sig i? så har du muligheden ved at deltage  
i årets generalforsamling. Det er her, du kan gøre din stemme 
gældende og være med til at vælge, hvem der skal stå i spidsen af 
foreningen og også, hvem der skal sidde i bestyrelsen. 

Derudover har du rig mulighed for også at møde andre fibro-
myalgiramte og deres pårørende under hyggelige former, så reser-
ver et par timer til den årlige begivenhed.

Generalforsamlingen afholdes hvert år skiftevis i enten Mid-
delfart eller København, og i år er det i København. 

Deltag i Dansk Fibromyalgi-Forenings 
generalforsamling og hør 
smertelægens spændende foredrag 

Dagsorden: 

Kl. 13.00-13.10:  Velkomst ved formand Søren Harboe, Dansk 

Fibromyalgi-Forening

Kl. 13.10-14.30:  „Sygdommen uden navn – Alt for mange 

 med fibromyalgi mangler en diagnose“ samt 

„Fibromyalgi og LDN.“ 

 Foredrag af overlæge Karin Bruun Plesner, 

Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital.

Kl. 14.30-15.00:  Kaffe- / tepause med stort ta’ selv kagebord

Kl. 15.00-17.30:  Ordinær generalforsamling.

Kl. 17.30-18.00:  Pause

Kl. 18.00- Middag for dem, der har tilmeldt sig. Pris 100 kr.

Bestyrelsen er her fanget i sofaen og fra venstre ses: Sif Holst, Berit Høgsted, Merete Hornecker, Bente Stisen, Stine Bundgaard, Else Hansen og formand 
Søren Harboe. Foto: Lone Sevel.
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Spørgsmål

Hvis du har praktiske spørgsmål til tilmeldingen, er du velkommen 
til at kontakte Susanne Nørager på tlf. 2171 6339 eller sende en 
mail på sn@fibromyalgi.dk med dit spørgsmål.

Er du interesseret i at høre om bestyrelsesarbejdet eller hvordan 
du kan blive aktiv i foreningen, så er du velkommen til at kontakte 
formand Søren Harboe på sha@fibromyalgi.dk.

Pris 

Det er gratis at deltage, og der bydes på kaffe og kage for dem, der 
har tilmeldt sig. 

Efter generalforsamlingen byder vi på en dejlig middag med 
hyggeligt samvær, hvor vi håber, at så mange som muligt kan del-
tage. Det koster 100 kr., og der kræves tilmelding.

Materiale

Du kan finde materiale til generalforsamlingen på hjemmesiden 
www.fibromyalgi.dk. Du kan også bestille materialet i sekretariatet 
på tlf. 3323 5560 eller sende os en mail på dff@fibromyalgi.dk. 
Materialet vil også blive udleveret på generalforsamlingen.

Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
hovedbestyrelsen i hænde senest seks uger før generalforsamlin-
gen.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage i generalforsam-
lingen. Vi glæder os til at mødes med alle jer engagerede ildsjæle 
fra hele Danmark. Vel mødt! 

Tilmelding: 

Det er gratis at deltage i generalforsamlingen. Men, 

hvis du ønsker kaffe/te og kage i pausen, eller hvis du 

ønsker at deltage i den dejlige middag om aftenen, så 

kræver det en tilmelding senest den 7. maj.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen

1. På hjemmesiden www.fibromyalgi.dk 

2. Eller ring til os på tlf. 3323 5560 

3. Eller du kan sende en mail til dff@fibromyalgi.dk

Sygdommen uden navn 
– Alt for mange med fibromyalgi mangler en diagnose

Diagnosen fibromyalgi har traditionelt været stillet af gigtlæger. 
Mange gigtlæger er dog ikke begejstrede for at bruge diagnosen, så 
flere fibromyalgiramte går formentligt rundt uden en diagnose. 

Selv om der ikke findes nogen specifik eller helbredende be-
handling af fibromyalgi, kan det at få den rette diagnose være ret 
vigtigt. For mange kan det være en stor lettelse af få en forklaring 
på de mange forskelligartede symptomer. 

Jo tidligere diagnosen kan stilles, jo bedre kan unødvendig  
udredning undgås. For mange giver uvisheden om årsagen også 
anledning til bekymringer, og en diagnose er ofte første skridt i 
retning af at acceptere, at man har en kronisk sygdom. Det er svært 
at acceptere det, man ikke forstår og det, der ikke har et navn. 

De diagnosekriterier, der er foreslået indtil nu, er udviklet til at 
kunne skelne patienter med gigtsygdomme fra patienter med fibro-
myalgi. Det vides ikke, om disse redskaber også kan bruges til at 
skelne fibromyalgipatienter fra patienter med andre typer kroniske 
smerter. Smertecenter Syd og Smertecenter Middelfart er i gang 
med en undersøgelse af, om de eksisterende diagnoseværktøjer 
også kan bruges af smertelæger.

Fibromyalgi og LDN 

Lav dosis Naltrexone (LDN) bliver efterhånden brugt mere og 
mere som eksperimentel behandling til patienter med fibromyalgi. 
Der er efterhånden en del positive erfaringer med denne behand-
ling, som stadig er på forsøgsstadiet.

Smertecenter Syd er i gang med et mindre projekt, hvor det 
bliver undersøgt, hvilken dosis af LDN der ser ud til at virke på 
flest mulige patienter. 

Formålet er at planlægge yderligere forskning på området, og 
for at få så gode resultater som muligt er det vigtigt at undersøge 
den mest optimale dosis. I samme forsøg kigges der på, hvilke fi-
bromyalgisymptomer LDN ser ud til at virke bedst på.

Gå ikke glip af de to spændende 

foredrag med smerte- og overlæge 

Karin Bruun Plesner, Smertecenter 

Syd, Odense Universitetshospital

Karin Bruun Plesner.



Af cand. mag og redaktør Lone Sevel

Else Hansen, frivillig og medlem af bestyrelsen 

i Dansk Fibromyalgi-Forening, er ikke bleg for  

at sige, at vi bevidst skal være glade og glæde 

os over det, vi har nået i hverdagen og ikke 

fokusere på det, vi ikke har nået.

Else har været frivillig i Dansk Fibromyalgi-Forening siden 2010 og 
sidder ved telefonen hver 14. dag. Et job, hun sætter stor pris på, og 
Else vil gerne fortælle alle dem, der ringer ind, at der altid er en vej 
igennem systemet. 
Hun ved, hvad hun taler om efter mange år med kroniske smerter. 
Else vil gerne være med til at gøre en forskel og sidder i bestyrelsen 
for Fibromyalgi-Foreningen, og titlen som korrekturlæser på bladet 
her er også hendes.  

Konen med æggeuret

Helt personligt har 66-årige Else udviklet sin egen måde at komme 
igennem dagens mange udfordringer og gøremål på. Hun sætter tid 
på alle sine gøremål og holder så ligeså lang pause som den tid, hun 
har arbejdet. Det kan fx være havearbejde, som hun holder meget af. 
Hun synes, der er noget meditativt ved havearbejde, som får tankerne 
på plads.

Hun placerer sit æggeur indenfor hørevidde og river fx blade i en 
½ time og holder så pause i tilsvarende ½ time. Det er faktisk svæ-
rere, end man tror, for man vil jo gerne lige have det sidste hjørne 
med, men det er en måde at holde smerterne på et vist niveau, så de 
ikke tager overhånd. 

– Jeg er jo af den generation, der er opvokset med, at når man 
starter på noget, skal man gøre det færdigt, men som smertepatient 
skal man gøre det modsatte. Det er vigtigt, at man får de små suc-
cesoplevelser og kan glæde sig over det, man faktisk har gjort og 
stadig have overskud til at arbejde videre i stedet for at gå i stå med 
smerter, fordi man har givet sig selv for meget.

Lær at glæde dig bevidst  

Vi skal bevidst glæde os over det, vi når og være glade for det, vi har 
lavet og ikke fokusere på det, vi ikke nåede. Man kan nå rigtig meget 
ved at planlægge, det kan Mogens – Elses mand tale med om. De 
laver hver dag aftensmad sammen og har forinden planlagt, hvem der 

skal gøre hvad, og som Else siger, man kan jo sagtens ordne grønsa-
gerne om formiddagen, hvem siger, at man skal ordne det hele i sidste 
øjeblik.

Man skal lære at prioritere pauserne. Det er noget, Else har med 
sig fra et smertehåndteringsforløb, hun deltog i for flere år siden. I det 

hele taget handler det meste om 
prioritering, når man taler med 

Else. Hun går tur hver for-
middag uanset vejr og vind, 

det er noget, hun har 
valgt, ligesom hun altid 

cykler til sine ærinder i 
nærområdet, og kan 
man ikke cykle, ja så 
er der heldigvis en 
elcykel, som kan ind-
stilles, og det gør 
Else så. 

Kald mig bare 
’konen med ægge-
uret’ men det virker, 

siger Else og smiler.
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Planlæg at være glad

„Jeg er jo af den generation, der er opvokset 

med, at når man starter på noget, skal man gøre 

det færdigt, men som smertepatient skal man 

gøre det modsatte. Det er vigtigt, at man får de 

små succesoplevelser og kan glæde sig over det 

man faktisk har gjort og stadig have overskud til 

at arbejde videre i stedet for at gå i stå med 

smerter, fordi man har givet sig selv for meget.“

Else Hansen er korrekturlæser på bladet og er her i gang med et gennemsyn. 
Foto: Lone Sevel.
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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
Mødes én gang pr. måned på
Gladsaxe Bibliotek, mødesal 6, Søborg
Birgit Christensen, tlf. 26210250 

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

Frederikssund/Egedal
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
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
„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
Viviann Kruse, tlf. 2347 4116, tirs/tors kl. 16-18
Ina Hansen, tlf. 5362 0733, tirs/tors kl. 16-18

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

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

Region Sjælland: 

Greve
May-Britt Eriksson, tlf. 2618 2116
Else Strange, tlf. 4140 7714

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

Nakskov
Birthe Bruun, tlf. 5492 6116

Ringsted
Linda Kronborg, tlf. 2147 7179

Ruds Vedby
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
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.
Dorethe Amondsen, tlf. 9842 7705

Hobro
Selvhjælpsgruppe med 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
Jonna Hvass, tlf. 2440 3871 ml. kl. 9-15

Jammerbugt
Susanne Guldhammer Jensen, tlf. 2343 7630

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

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

De frivillige gør en forskel - vil du være med?
Kontaktpersoner
Dansk Fibromyalgi-Forening har mange frivillige kon-
taktpersoner fordelt i hele landet, som gerne vil tale  
med dig, om hvordan du kan tackle livet med fibro-
myalgi. 

Nogle kontaktpersoner er desuden kontaktpersoner 
for lokale netværksgrupper.

Netværksgrupper
I de lokale netværksgrupper møder du andre med fibro-
myalgi. Find din nærmeste netværksgruppe her i listen. 
Kontakt evt. kontaktpersonen 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.
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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 Fibromyalgi-For-
eningens  medlemmer.  Advokatkontoret 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.

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

www.advocare.dk
info@advocare.dk

Advocare Erstatningsadvokater ApS

Region Midtjylland:

Grenå
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 
Mødested i „Sund by“ butikken,
Åboulevarden 52, Horsens
Bibi Jane Fohlmann, tlf. 2872 1131 efter kl. 16
Jens Christian Jensen, tlf. 2840 8821

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

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

Ringkjøbing/Skjern
Eva Olsen, tlf. 2176 6078.

Skive
Ulla Andersen, tlf. 5192 5262

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

Region Syddanmark:

Broager
Kontaktperson Bente Lehmann Christensen, 
tlf. 2815 9412

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

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

Middelfart
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
Tinaoline Villien, tlf. 2271 7001, 
mandag kl. 10-16,
sundhed.livsstil.helse@gmail.com

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

Svendborg
„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
„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.

Stor tak til dem der støtter 
foreningen

Hovedbestyrelse og medlemmer takker:

Nordea-fonden

For det fl otte beløb!
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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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