Hjælp til unge med
fibromyalgi
Af: Redaktør, cand.mag Lone Sevel

Gruppen af unge med fibromyalgi er voksende.
Det ses i stigende grad, at unge diagnosticeres
helt ned i 15-20 årsalderen.
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Vidste du, at der findes en lukket Facebook gruppe for unge mellem

Du kan læse forskellige interviews med unge og deres udfordinger

15 og 30 år med fibromyalgi?

med fibromyalgi på medlemssiderne på www.fibromyalgi.dk

Du kan også henvende dig til Fibromyalgi-Fore ninge n på tlf. 33

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

23 55 60 eller dff@fibromyalgi.dk. Hos DFF har vi erfarne

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

rådgivere indenfor socialrådgivning, sundhedsrådgivning og

liv.

psykologisk rådgivning.

Det kan være vanskeligt at få tilværelsen til at fungere for unge men
nesker med kroniske smerter.
Det kan virke uoverskueligt og meget uretfærdigt, når man som
ung bliver ramt af fibromyalgi. Livet skal først til rigtigt at begynde,
der skal festes med vennerne, og man skal ud at opleve verden, men
der skal også træffes store beslutninger om uddannelse, kærester,
børn osv.

"Det kan være vanskeligt at få tilværelsen til
at fungere for unge mennesker med kroniske

onsnedsættelse er hårdt ramt af de politiske reformer, der skal få flere
hurtigt igennem studietiden.
Gruppen af helt unge fibromyalgiramte har ikke ret mange steder
at gå hen med deres problemer, og social- og sundhedssystemet er
oftest ikke parat til at hjælpe.
For 6 år siden mærkede Stine vigtigheden og behovet på sin egen
krop for at kunne tale med andre om sin sygdom. Hun ringede der
for til Fibromyalgi-Foreningen og fik lige den rådgivning, hun havde
brug for. For at hjælpe andre unge i samme situation som hende selv,
meldte hun sig som frivillig rådgiver med fokus på de unge og deres
udfordringer med fibromyalgi. Det er også i dag et arbejde, der giver
hende glæde.

smerter.
En ny undersøgelse, som Danske Handicaporganisationer har
foretaget blandt 702 studerende med handicap viser at: De er stres
sede og har det skidt, og mange opgiver helt drømmen om at gen
nemføre deres uddannelse. Studerende med handicap eller funkti-
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af en kronisk sygdom.
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Ifølge Sundhedsstyrelsen lider 30 procent af den danske befolkning
af en kronisk sygdom, og man anslår, at cirka en ud af 10 unge lider
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Stine fik konstateret fibromyalgi for 14
år siden og er aktiv i netværksarbejdet
for unge. Foto: Lone Sevel.
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