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Ny forskning:
Kan smerter bremses?

Molekylærbiolog Mette Richner har vakt
international opsigt med sin smerteforskning.

En verden i bekymring
Du er ikke velkommen! Men den ubudne gæst ved navn corona har sparket
døren ind og har tvunget sig vej ind i
vores liv. En hel verden er bekymret for,
hvad fremtiden vil bringe. Blandt fibromyalgiramte har coronavirus naturligvis også været genstand for mange bekymringer, hvilket jeg som formand
tager dybt alvorligt. Derfor har vi i DFF
fra starten af coronakrisen haft tæt kontakt til landets førende eksperter for at
sikre så holdbar viden som overhovedet
muligt om, hvordan fibromyalgiramte
skal forholde sig til den nye usynlige
fjende.

haft brug for en god snak om hverdagen.
Og som foreningens formand kan jeg
med stor stolthed sige, at vi har sikret
den nødvendige rådgivning under hele
coronakrisen til at imødekomme de
behov, der er opstået. Så jeg vil gerne
sige en stor tak til vores stærke team af
rådgivere og frivillige ildsjæle, som beredvilligt har holdt skansen!

Ikke øget risiko ved fibromyalgi
Særligt immunforsvaret har været en
kilde til uro hos mange fibromyalgiramte. Har jeg som kronisk syg smertepatient en øget risiko for at blive smittet
med coronavirus på grund af et svækket
immunforsvar? Det spørgsmål har vi –
fuldt forståeligt – fået fra mange af jer.
Heldigvis er der dog hverken mistanke eller viden om, at fibromyalgipatienter har øget risiko for at blive smittet
med corona eller for at udvikle et mere
alvorligt sygdomsforløb, hvis man alligevel skulle være så uheldig at blive
smittet.
Men hvis man er bekymret for sit helbred, er det altid vigtigt at få en snak
med en læge. Hvis man eksempelvis har
andre sygdomme udover fibromyalgi,
kan det være en god idé at få en individuel vurdering af særlige hensyn, man
skal være opmærksom på. Jeres mange
relevante spørgsmål om immunforsvaret
har ført til, at vi her i bladet og på vores
andre platforme har opdateret vores
informationer om netop det område.

Sundheden og sikkerheden
Men vi lever i en ny virkelighed med nye
og helt nødvendige hensyn til sundheden og sikkerheden, særligt når mange
mennesker er samlet. Derfor har vi
udsat vores Generalforsamling til 19.
september, og vi bringer en ny indkaldelse på bagsiden af bladet. Foråret og
sommerens altid populære vifte af kurser, foredrag og cafémøder har vi også
udsat til efteråret.
Medlemmernes sikkerhed kommer
altid i første række, og vi gennemfører
naturligvis alle fremtidige arrangementer efter myndighedernes regler. Ydermere planlægger vi også at afholde flere
kurser og foredrag online, så man kan
sidde i ro og mag hjemme med sin computer eller mobiltelefon. Vi venter os
meget af denne udvikling i vores kursusvifte, og mange medlemmer har efterspurgt flere onlinekurser.

Hverdagen i en svær tid
For os som patientforening er det altid
helt afgørende at viderebringe troværdig
information. Den mission bliver endnu
vigtigere i en global sundhedskrise, hvor
der er mange informationer i omløb. I
denne svære tid har mange af jer også

glemme de kroniske smertepatienter! Vi
ved desværre af bitter erfaring, at fibromyalgiramte alt for ofte havner bagerst i
køen til den nødvendige behandling, når
der skal „prioriteres i indsatserne“. Coronavirussens indtog kan desværre give
en bekymring for, at fremtidens „prioriteringer“ vil sende kroniske smertepatienter endnu længere bagud i køen.

„En stor tak til vores stærke team af rådgivere
og frivillige ildsjæle!“

Glem ikke fibromyalgi
Vi sender vores dybeste medfølelse til de
millioner af mennesker, som over hele
verden har lidt og mistet på grund af
coronavirus. På vegne af fibromyalgiramte og andre kroniske smertepatienter
er der dog grund til at udtrykke en bekymring for, at mennesker med andre
alvorlige sygdomme end corona risikerer
at blive glemt. Politikerne, eksperterne,
forskerne og sundhedsvæsenet må ikke

Favne bredere i fremtiden
Derfor står vi i foreningen med den
opgave at kæmpe endnu stærkere for
ordentlige livs- og behandlingsvilkår for
kroniske smertepatienter. Den kamp er
vi allerede i gang med at udfolde, og på
vores Generalforsamling inviterer vi jer
alle til en vigtig dialog om, hvordan vi
som forening for smertepatienter kan
favne endnu bredere i fremtiden. Jeg
glæder mig til at se så mange af jer som
muligt til Generalforsamlingen! Netop
nu er det en anderledes sommer for
mange, men jeg vil alligevel afrunde
med disse ord: God sommer til alle!

Formand Søren Harboe.
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„Stolte mænd“ bider
smerterne i sig
Mørketallet for mænd med fibromyalgi
er stort. Det mener Poul Saugbjerg, som
er tovholder på en ny netværksgruppe i
Sorø. Her er Poul i godt selskab med
mange skønne kvinder, men han efterlyser flere mænd til gruppen!
Af Jens Arenbach Nielsen

finanskrisen i 2008. Kunderne forsvandt, og jeg gik desværre ned med firmaet. Dengang var der ingen hjælpepakker, som vi ser det nu under coronakrisen, og det var en
barsk omgang at sige farvel til alt det, jeg havde opbygget.“
Arbejdet som tømrer fortsatte Poul med, men i 2010
måtte han sygemelde sig på grund af stærke smerter i begge
arme. Herefter fulgte 5 hårde år, hvor Poul løb spidsrod i
sundhedsvæsenet og i det sociale system, indtil han i 2015
blev diagnosticeret med fibromyalgi. Diagnosen satte mere
struktur på hjælpen til Poul, som et års tid senere blev visiteret til et fleksjob på 18 timer om ugen, men han er i dag
kun i stand til at arbejde 8 timer om ugen. Poul har nu et
fleksjob som altmuligmand, hvor han bruger sin håndværksmæssige snilde.

Fibromyalgi? Er det ikke en kvindesygdom? Mange mænd
med fibromyalgi bliver mødt med den reaktion, der befinder
sig i grænselandet mellem undren og fordom. Poul Saugbjerg har heldigvis mødt stor forståelse fra venner og familie
for de uundgåelige stopklodser, som fibromyalgien sætter
for ham i hverdagen. Alligevel kan han til tider godt fornemme en irritation fra andre mennesker over fibromyalgiens begrænsninger, og Poul er sikker på, at mænd i stort tal
lever med fibromyalgi uden at søge hjælp – nok allermest af
frygt for fordømmelse fra omgivelserne.
„Mænd har jo en vis stolthed og er bange for at blive
opfattet som pylrerøve, når kroppen ikke længere kan, hvad
den kunne engang. Derfor ender mange mænd desværre
med at bide smerterne i sig uden at gå til lægen. Det gjorde
jeg også selv i mange år. Man prøver så vidt muligt at klare
sig, selv om kroppen gør forbandet ondt. I yderste konsekvens slår nogle mænd sig på flasken, når de smertestillende
piller ikke virker mere.“
Stolthed i stemmen
Poul har været selvstændig tømrer med 8 mand ansat fra
2001-2008, og med stor stolthed i stemmen beretter Poul
om det kapitel i sit liv.
„Mit firma havde specialiseret sig i at bygge bjælkehuse
med importeret tømmer fra Finland – faktisk helt oppe fra
Lapland. Duften af træet var bare fantastisk, og glæden ved
at se et bjælkehus tage form var ubeskrivelig. Men så kom
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Voldsom arbejdsulykke
Fibromyalgien har sat mange tanker i gang hos Poul om
fortiden, for er der nogle begivenheder, som måske kan være
udløsende faktorer for Pouls kroniske smertesygdom?
„I 1979 blev jeg udlært tømrer som 19-årig, og kun 14
dage efter, jeg var blevet udlært, havde jeg en voldsom arbejdsulykke. Jeg mistede 3,5 fingre på min venstre hånd, da
klokken var kvart i fyraften en fredag eftermiddag, hvor jeg
havde lidt for travlt med at betjene en rundsavsklinge. Fingrene kunne desværre ikke blive syet på igen, så lige siden har

„Mænd har jo en vis stolthed og er bange
for at blive opfattet som pylrerøve, når
kroppen ikke længere kan, hvad den
kunne engang. Derfor ender mange
mænd desværre med at bide smerterne i
sig uden at gå til lægen.“
jeg levet med, at jeg kun har ringfingeren og tommelen på
min venstre hånd. Jeg lærte at indrette mit liv efter det, og
folk kan godt forstå mit synlige handicap på venstre hånd,
men mange kan ikke forstå mine usynlige smerter med fibromyalgien!“
I 2003 gennemlevede Poul en ny chokerende oplevelse.
„Jeg sad i min bil, som blev påkørt bagfra af en lastbil.
Både min bil og lastbilen blev totalskadede, men ingen af os
led nogen synlig fysisk skade. Ingen ved jo med sikkerhed,
hvorfor nogle mennesker udvikler fibromyalgi. Men jeg kan
ikke lade være med at tænke på, om de fysiske chok fra arbejdsulykken som 19-årig og den voldsomme påkørsel kombineret med traumet fra mit firmas konkurs kan have udløst
noget i mit centralnervesystem, så jeg er blevet ekstra sårbar
på smertefronten.“
Fantastisk start på netværksgruppe
For at leve bedst muligt med smerterne i hverdagen prøver
Poul så vidt muligt at have faste rutiner. Det indebærer blandet andet, at hans fleksjob er placeret 2 gange 4 timer om
formiddagen, hvor Poul er mest frisk. Ydermere sover Poul
til middag hver dag og går i seng klokken 21 hver aften, og

Poul Saugbjerg sammen med Chilli, som er af racen Eurasier.
(Foto: Oliver Saugbjerg)

Poul Saugbjerg blev udlært som tømrer i 1979 og nyder stadig at
bruge sin håndværksmæssige snilde. (Foto: Oliver Saugbjerg)
når Poul magter det, går han også med på ture med sin hund
Chilli af racen Eurasier.
„Chilli holder mig også med godt selskab, når min kone,
som arbejder fuldtid, er på job. Det har også været meget
givende for mig at starte den nye netværksgruppe i Sorø.
Selv om jeg ikke længere kan det samme, som jeg kunne
engang, så er jeg stadigvæk en igangsætter. Jeg elsker at være
med til at bygge ting op, og det giver en skøn følelse at
kunne gøre noget for andre i netværksgruppen. Vi har
fået en fantastisk start på gruppen, hvor vi nu har fået gratis
mødelokale i Sorø Hallen, og vi sørger for løbende at
holde kontakten i vores egen gruppe på Messenger. Jeg
er eneste hane i kurven og nyder selskabet fra de skønne
damer i gruppen, men jeg vil dog gerne efterlyse flere
mænd fra Sorø-kanten til gruppen! I kan kontakte mig på
p@saugbjerg.dk eller på tlf. 2511 0997. Så kom ud af busken!
Jeg håber, vi ses!“

Læs også vores webtema om at være mand med fibromyalgi.
Der er link til temaet fra forsiden af:
www.fibromyalgi.dk
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Uhyrlige forsikringsselskaber
I Dansk Fibromyalgi-Forening hører vi om flere og flere sager,
hvor forsikringsselskaber piner og plager fibromyalgiramte.
Forsikringsselskaberne skyr simpelthen ingen midler, når
det gælder om at frarøve fibromyalgiramte deres rettigheder.
DFF’s advokat, Svend Aage Helsinghoff, er konstant konfronteret med uhyrlighederne.
Af Jens Arenbach Nielsen

Fibromyalgiramte Pernille finder kræfterne til en indkøbstur. En uge er gået
siden den sidste tur i det lokale supermarked, og køleskabet er næsten tomt.
På vej ind i supermarkedet mærker
Pernille, at der alligevel kun er kræfter
til ganske få indkøb, og før hun går
hjem, er det nødvendigt for Pernille at
høre personalet, om de har en stol,
hvor hun kan sætte sig og hvile.
Personalet er heldigvis klar til at
hjælpe, og Pernille ender med at sidde
næsten 1 time i et baglokale i supermarkedet for at samle kræfter til den

diskret overvågning. Han skygger Pernille på gåturen hjem uden at blive opdaget og slukker sit skjulte kamera, da
Pernille sætter nøglen i sin opgangsdør.

Truet med politiet
Forsikringsselskaber er også i stigende
grad begyndt at benytte sig af såkaldte
funktionsskemaer, hvor både fibromyalgiramte og andre patientgrupper
selv skal beskrive deres eget funktionsniveau. Det kan være, hvor mange kilo
man kan løfte, og om man er i stand til
at gå på trapper, forklarer Helsinghoff.
„Det er så her, at den skjulte overvågning kommer ind i billedet. Funktionsskemaerne er lange som et ondt år,
og observationerne fra overvågningen
bliver krydstjekket med, hvad kunden
selv har angivet i sit funktionsskema.
Alle kneb gælder hos forsikringsselskaberne, og jeg kender til sager, hvor
selskaber desværre har været i stand
til at fratage tilkendte ydelser med henvisning til, at kunderne kan bære

Manden med det skjulte kamera
Hvem er manden med det skjulte kamera? Svaret giver Dansk FibromyalgiForenings advokat, Svend Aage Helsinghoff, fra AdvoCare.
„Manden er detektiv for et forsikringsselskab, hvor han efterforsker, om
det er berettiget, når kunder i forsik-

sat ud af kraft.“
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ved, at man fortsat har ret til eksempelvis den erstatning for nedsat arbejdsevne og tab af indtægt, som man har
forsikret sig imod! I DFF hører vi om
flere og flere sager, hvor forsikrings-

Eller er det forsikringsselskabet?“

almindelige rettigheder i et civiliseret samfund bliver

ringsselskabet eksempelvis har fået udbetalt en erstatning for tab af erhvervsevne. Pernille er et opdigtet navn. Men
videoovervågning af fibromyalgiramte
fra forsikringsselskaber er desværre
blevet barsk virkelighed, og der er helt
groteske sager, hvor fibromyalgiramte
og andre syge borgere har fået frataget
erstatninger på grund af videooptagelser.“

Fibromyalgipatienter kæmper mod en paragrafjungle, hvor der bliver lagt fælder ud, og
almindelige rettigheder i et civiliseret samfund sættes ud af kraft.

„Hvem er lægen mest loyal overfor? Er det patienten?

„Der bliver lagt fælder ud for de fibromyalgiramte, og

korte gåtur hjem med en enkelt bærepose med ganske få indkøb, der allerhøjst vil række til en dags forbrug.
Udenfor supermarkedet venter en
mand, som har skygget Pernille gennem flere uger. I det sekund, hun træder udenfor supermarkedet, tænder
manden et skjult kamera i sin frakke.
Manden med kameraet er tidligere politibetjent og har mange års erfaring i

„tunge ting“ fra et supermarked eller et
byggemarked. Forsikringsselskaberne
mener derfor, at kunderne har løjet i
deres funktionsskema om, hvor syge de
er!“
Videoovervågningerne og funktionsskemaerne bliver også brugt til at
true med politianmeldelser, beretter
Helsinghoff.
„Jeg har haft sager, hvor forsikringsselskaber efter en videoovervågning
truer en kunde med en politianmeldelse, fordi „du har løjet i dit funktionsskema.“ Men truslen bliver pakket ind i
det forbehold, at forsikringsselskabet
ikke vil kræve tilbagebetaling af tidligere ydelser, hvis kunden går med til
ikke at få udbetalt flere penge i fremtiden. På den betingelse er forsikringsselskabet klar til at droppe en politianmeldelse. Forståeligt nok føler kunderne sig trængt op i en krog af denne
skræmmetaktik. Derfor ender mange
desværre med at føle sig tvunget til at
acceptere forsikringsselskabets krav for
at undgå en politianmeldelse.“

Svend Aage Helsinghoff er advokat for
Dansk Fibromyalgi-Forening, og han er
konstant konfronteret med de uhyrligheder, som forsikringsselskaber udsætter
fibromyalgiramte for.

Fælder bliver lagt ud
Dansk Fibromyalgi-Forenings formand, Søren Harboe, er rystet over
den behandling, som forsikringsselskaberne udsætter fibromyalgiramte for.
„I deres „bevisførelse“ benytter forsikringsselskaberne sig af metoder, som
ligner noget fra en dårlig gangsterfilm!
Der bliver lagt fælder ud for de fibromyalgiramte, og almindelige rettigheder i et civiliseret samfund bliver sat ud
af kraft. I stedet for at bruge disse primitive metoder vil jeg på det kraftigste
opfordre forsikringsselskaberne til at
bruge ressourcerne på at sikre sig korrekt viden om sygdommen.“
„Man kan under ingen omstændigheder vurdere en fibromyalgiramts
funktionsniveau på et øjebliksbillede.
Selv om man på en af de få bedre dage
som fibromyalgipatient måske kan
klare nogle få indkøb, ændrer det ikke

selskaber piner og plager fibromyalgiramte. Det er helt og aldeles uacceptabelt, at fibromyalgiramte både skal
kæmpe mod deres smerteplagede hverdag og mod skruppelløse forsikringsselskaber,“ lyder den skarpe melding
fra Søren Harboe.
Er lægen på patientens side?
Fibromyalgiramte må også kæmpe
hårdt mod forsikringsselskaberne, når
de bliver henvist til de forkerte læger til
at vurdere alvoren af deres komplekse
smertebillede, påpeger Helsinghoff.
„Mange forsikringsselskaber sender
fibromyalgipatienter til neurokirurger,
som på ingen måde er eksperter i en
kronisk smertesygdom som fibromyalgi. En neurokirurg er nemlig kun uddannet til at opdage tilstande, der kan
konstateres på et røntgenbillede. Derfor vil en neurokirurg altid underkende

alvoren af fibromyalgi, og mange forsikringsselskaber har anført i deres
policer, at man kun er berettiget til
ydelser, hvis man kan konstatere „objektive fund“ på sygdom, fx fra et røntgenbillede. Derfor er fibromyalgiramte
ilde stedt med en „ekspertvurdering“
fra en neurokirurg!“
Uheldig dobbeltrolle
Mange læger har også en uheldig dobbeltrolle, betoner Helsinghoff.
„Jeg finder det stærkt problematisk,
at vi har læger, der bijobber som konsulenter med at udfærdige speciallægeerklæringer til forsikringsselskaber,
blandt andet i sager om fibromyalgipatienter. Udgangspunktet for enhver
læge må være at stå på patientens side,
men den loyalitet overfor patienten
kommer på noget gyngende grund, når
man også er konsulent for forsikringsselskaber, der mildest talt ikke altid er
på patientens side! Læger kan tjene op
imod 500.000 kr. om året for at skrive
speciallægeerklæringer i forskellige
sager. Så hvem er lægen mest loyal
overfor? Er det patienten? Eller er det
forsikringsselskabet? Alene det, at man
kan komme i tvivl, er voldsomt bekymrende, og forsikringsselskaberne skyr
ingen midler, når det gælder om at frarøve fibromyalgiramte deres rettigheder!“
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Behov for bedre adgang
til medicinsk cannabis
for fibromyalgiramte
Medicinsk cannabis virker smertelindrende
og giver en bedre livskvalitet for mange fibromyalgiramte. Derfor skal mennesker med
fibromyalgi have bedre adgang til medicinsk
cannabis på recept. Det mener vi i Dansk
Fibromyalgi-Forening.
Af formand Søren Harboe, Dansk Fibromyalgi-Forening

„Cannabis som medicin vækker store følelser og stærke meninger i den offentlige debat.“ Disse meget sigende ord
indleder den store undersøgelse om medicinsk cannabis,
som Dansk Fibromyalgi-Forening har været del af sammen
med 6 andre patientforeninger, bl.a. Kræftens Bekæmpelse,
Epilepsiforeningen og Scleroseforeningen.
Netop fordi medicinsk cannabis vækker så store følelser,
er det helt afgørende med viden, viden og atter viden om
virkeligheden på et område, hvor den skingre debat desværre ofte får overtaget. Fibromyalgiramte havde den høje-

Cannabis er et kontroversielt lægemiddel,
som vækker store følelser og stærke meninger i den offentlige debat.
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ste svarprocent af alle patientgrupper, så en stor tak skal lyde
til alle jer, som deltog i spørgeskemaundersøgelsen. Den
høje svarprocent giver et solidt fundament under vores
viden om fibromyalgiramtes erfaringer med medicinsk cannabis, og undersøgelsen viser, at mange fibromyalgipatienter
har brugt cannabis som medicin.
Positive effekter og bivirkninger
37% blandt de deltagende fibromyalgiramte har nemlig erfaringer med medicinsk cannabis – enten som nuværende
eller tidligere brugere.
Særligt på tre områder angiver fibromyalgipatienter, at
medicinsk cannabis har en positiv effekt på deres smerter og
velbefindende:
- 55% henviser til smertelindring.
- 44% henviser til afslapning i kroppen.
- 50% henviser til bedre søvn.
Som det gælder med al medicin, kan der også være bivirkninger ved medicinsk cannabis. Blandt bivirkningerne
er hovedpine, mundtørhed samt risiko for en euforiserende
effekt, hvor man bliver „skæv“ af den medicinske cannabis.
Det sorte marked
Desværre er mange fibromyalgiramte fortsat nødsaget til at
anskaffe sig medicinsk cannabis på ulovlig vis eller via kanaler, hvor man ikke kan være tryg ved hverken kvaliteten eller
virkningen af de præparater, man får adgang til. Her taler
tallene deres tydelige sprog!

- 46% har købt medicinsk cannabis på internettet.
- 24% har anskaffet sig medicinsk cannabis gennem en
privat sælger.
- 17% har fået adgang til medicinsk cannabis gennem
venner/familier.

Presset ud på det
sorte marked
Medicinsk cannabis er ikke noget mirakelmiddel for

Alle partier i Folketinget indførte ellers i 2018 en fireårig
forsøgsordning, hvor formålet var at give bedre adgang til
medicinsk cannabis på recept, blandt andet for at trække
tæppet væk under det sorte marked. Men når fibromyalgipatienter i så stort tal må søge ud på det sorte marked, vidner
det om, at forsøgsordningen simpelthen ikke virker efter
hensigten.
Bedre hverdag med smertelindring
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) lader til at være
enig i den kritik af forsøgsordningen, da ministeren har
luftet det synspunkt, at forsøgsordningen skal fortsætte
efter 2022, hvor den ellers efter planen skulle stoppe. Her er
vi i Dansk Fibromyalgi-Forening helt enig med Heunicke.
Men udover længere tid med forsøgsordningen vil vi i DFF
også arbejde for, at ordningen kommer til at omfatte bedre
adgang til medicinsk cannabis på recept for fibromyalgiramte.
Når medicinsk cannabis virker smertelindrende og giver
en bedre hverdag for så mange, som vores undersøgelse
viser, skal fibromyalgipatienter have bedre adgang til medicinsk cannabis på recept – og naturligvis efter grundig afvejning af fordele og bivirkninger i samråd med en læge.
I DFF fortsætter vi med at holde området for medicinsk
cannabis under skarpt opsyn, og her på siderne kan du læse
om to fibromyalgiramtes erfaringer med medicinsk cannabis – på godt og på ondt.

Sandra Rathcke. Men hun er desværre presset ud på
det sorte marked for at mærke de positive effekter,
som den medicinske cannabis giver hende.
Af Jens Arenbach Nielsen

Voldsomme smerter har plaget 33-årige Sandra Rathcke,
siden hun var 9 år. Sandra måtte blandt andet helt stoppe
med at dyrke sport, og som 30-årig fik hun konstateret fibromyalgi. Gennem 15 år har hun i perioder brugt cannabis, både på recept og fra det sorte marked. Cannabis er

Stor undersøgelse om medicinsk cannabis
Dansk Fibromyalgi-Forening har deltaget i en stor undersøgelse
om medicinsk cannabis sammen med seks andre patientforeninger, bl.a. Kræftens Bekæmpelse, Epilepsiforeningen og Scleroseforeningen.
Her er tre centrale pointer fra den samlede undersøgelse:
- Kun 20% af de patienter, der bruger cannabis som medicin, har
fået det på recept hos en læge. De øvrige brugere får primært
adgang til medicinsk cannabis på ulovlig vis.
- 78% har oplevet positive effekter ved at bruge medicinsk cannabis, særligt i forhold til smertelindring, bedre søvn og afslapning.
- Blandt de patienter, som har talt med en læge om cannabis
som medicin, har næsten 50% oplevet, at lægen af princip ikke
ville udskrive en recept.

Sandra Rathcke: „Hvis man har gavn af medicinsk cannabis som
fibromyalgipatient, skal man have mulighed for at få det på
recept, så man ikke bliver presset ud på det sorte marked.“
uden tvivl et kontroversielt lægemiddel, og det fremkalder
billeder på den indre nethinde af alskens krimidramaer, når
talen falder på cannabis – også til medicinsk brug.
Sandra har valgt at stå åbent frem med sine erfaringer
med medicinsk cannabis, selv om det er grænseoverskridende.
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„Det er da angstprovokerende for mig at fortælle min
historie, men jeg er også glad for at kunne give mit bidrag
til at kaste lys over de mange nuancer, der er i debatten om
medicinsk cannabis. Jeg vil gerne understrege, at medicinsk
cannabis på ingen måde er noget mirakelmiddel for mig.
Men den medicinske cannabis har vist sig at være et virksomt lægemiddel til mig, og jeg har langt færre bivirkninger fra cannabis end fra andre gængse godkendte smertepræparater.“
Usikkerhed på det sorte marked
Udover færre bivirkninger fra den medicinske cannabis kan
Sandra halvere sit forbrug af blandt andet morfin, sovemedicin og muskelafslappende medicin, når hun anvender
medicinsk cannabis. Sandra har dog aldrig kunnet få recept
på den kombination af medicinske cannabispræparater, der
virker bedst for hende.
„Hvorfor skulle det være farligere for mig at bruge medicinsk cannabis end morfin? Det spørgsmål stiller jeg mig
selv, når jeg desværre bliver presset ud på det sorte marked
med den usikkerhed, som det giver i forhold til kvaliteten af
produkterne. Cannabisplanterne til det sorte marked bliver
jo dyrket med henblik på at give en så høj euforiserende
effekt som muligt. Men jeg ønsker ikke at blive skæv, og
derfor indtager jeg primært medicinsk cannabis om aftenen, så jeg ikke risikerer at være påvirket af den euforiserende effekt i løbet af dagen.“
Skyttegravskrigen om cannabis
Debatten om medicinsk cannabis er evigt ulmende i både
sundheds- og retspolitikken, og meningerne er skarpe på
begge sider af fronten i denne skyttegravskrig. Forsøgsordningen med medicinsk cannabis, som blev lanceret i 2018,
har fået debatten til at blusse op. Alle partier i Folketinget
vedtog forsøgsordningen, som blev – og fortsat bliver –
skarpt kritiseret fra mange læger.
De savner et stærkere forskningsfundament under medicinsk cannabis og er bekymret for manglende viden om
bivirkninger på lang sigt.
Sandra appellerer til forsoning i skyttegravskrigen, og
hun mener, at modviljen blandt læger overfor medicinsk
cannabis måske ikke er så udtalt, som man kan få indtryk af
i den offentlige debat.
„Jeg mener faktisk, at flere læger, end man skulle tro, er
mere positivt indstillet overfor medicinsk cannabis. De tør
bare ikke udskrive det, fordi en recept på medicinsk cannabis er forbundet med så megen overvågning, kontrol og
bureaukrati fra Sundhedsstyrelsen. Jeg vil gerne gentage,
hvad jeg tidligere har sagt. Medicinsk cannabis er ikke noget
mirakelmiddel – hverken for mig eller for andre – og den
medicinske cannabis kan ikke fjerne behovet for andre typer
medicin. Men hvis man har gavn af medicinsk cannabis som
fibromyalgipatient, skal man have mulighed for at få det på
recept, så man ikke bliver presset ud på det sorte marked.
Derfor er min appel, at vi når til et punkt, hvor alle får et
mere afbalanceret syn på medicinsk cannabis.“
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Hellere natur
end kemi!
Mange fibromyalgiramte afholder sig fra at tale med
en læge om medicinsk cannabis på grund af frygten
for modvilje hos lægen. Marianne Garde Kristoffersen
kender alt til denne modvilje.
Af Jens Arenbach Nielsen

Fibromyalgiramte afholder sig i stort tal fra at tale med en
læge om medicinsk cannabis.
Det fremgår af DFF’s undersøgelse om erfaringerne med
medicinsk cannabis.
Så mange som 39% har undladt at tale med en læge om
at få ordineret medicinsk cannabis, fordi de har en stærk
forventning om, at lægen ikke ønsker at udskrive medicinsk
cannabis.
Nej til cannabis som princip
Fibromyalgiramte Marianne Garde Kristoffersen kender alt
til denne modvilje.
„Jeg har taget snakken med min praktiserende læge
om medicinsk cannabis, men blev mødt med en afvisning.

Begrundelsen var, at alle læger i det pågældende lægehus
som princip ikke ønsker at ordinere medicinsk cannabis,
fordi der mangler evidens for effekten.“
Marianne er dybt forundret over afvisningen
„Jeg blev diagnosticeret med fibromyalgi som 21-årig og har
levet med sygdommen i mere end 30 år. Gennem alle de
år har jeg kun haft ekstremt dårlige erfaringer med smertestillende medicin, og jeg har prøvet ALLE typer smertestillende! Derfor er der klar evidens hos mig for, at min livskvalitet bliver ødelagt af alt for mange bivirkninger fra den
kemiske medicin.“
Trækker medicinalindustrien i trådene?
Marianne ønsker primært at prøve medicinsk cannabis for
at se, om det kan give hende en bedre nattesøvn.
„Jeg har hørt fra andre smertepatienter, at de har fået
en bedre nattesøvn med medicinsk cannabis, og jeg forstår

Overformynderisk system
Marianne understreger, at hun ikke ønsker at købe medicinsk cannabis på det sorte marked, hvor man simpelthen
ikke ved, hvad man får. Derfor lever hun fortsat i uvidenhed
om, hvorvidt medicinsk cannabis kan hjælpe hende.
„Jeg er vildt forarget over det ineffektive og overformynderiske system, som de praktiserende læger arbejder efter.
Alle, jeg har talt med, er rystet over velviljen til at udskrive
kemi, men ikke til at give cannabis en chance. For mit eget
vedkommende foretrækker jeg til enhver tid natur frem for
kemi!“

Immunforsvaret og fibromyalgi
Er jeg som fibromyalgipatient i øget risiko for at blive smittet med coronavirus på grund af nedsat immunforsvar? Det spørgsmål har vi fået fra flere
fibromyalgiramte under coronakrisen. Derfor bringer vi her opdateret
information om immunforsvaret og fibromyalgi.
Af Jens Arenbach Nielsen

Har fibromyalgipatienter generelt et
nedsat immunforsvar, som øger deres
risiko for at blive smittet med coronavirus og herefter udvikle et alvorligt
sygdomsforløb? Spørgsmålet og bekymringen har vi i DFF hørt fra mange
fibromyalgiramte under coronakrisen.
Derfor har vi konsulteret overlæge
Stine Amris fra Parker Instituttet på
Frederiksberg Hospital og overlæge
Karin Bruun Plesner fra Smertecenter
Syd på Odense Universitetshospital.
Begge er førende eksperter i fibromyalgi og er kendt blandt mange fibromyalgipatienter fra såvel udredning
som behandling. Amris og Plesner er
også begge tidligere modtagere af Fibromyalgiprisen.
Marianne Garde Kristoffersen er dybt forundret over, at hendes
praktiserende læge af princip ikke ønsker at udskrive en recept på
medicinsk cannabis.

simpelthen ikke, at så mange læger er helt afvisende overfor
et naturpræparat som cannabis. Hvis jeg går ned til min
læge i morgen, kan jeg få udskrevet alle de kemisk fremstillede præparater, som jeg ønsker. Det er svært ikke at tænke
på, om den milliardstore medicinalindustri trækker i trådene?!“

Ubalance i centralnervesystemet
Når man taler om immunsystemet, er

det for fibromyalgipatienter vigtigt
at skelne mellem immuncellerne i
centralnervesystemet og kroppens
mere generelle immunsystem, forklarer Karin Bruun Plesner.
„Forskningen i fibromyalgi peger
på, at fibromyalgiramte kan have en
ubalance i centralnervesystemets immunceller. Det betyder blandt andet, at
fibromyalgipatienter kan have en forhøjet forekomst af de såkaldte inflammatoriske cytokiner, som menes at
have indflydelse på både udviklingen
og fastholdelsen af kroniske smerter.
Immuncellerne i centralnervesystemet
er dog ikke koblet til kroppens generelle immunsystem, som er det, der
blandt andet har indflydelse på, om en
person er mere eller mindre modtagelig overfor infektioner som eksempelvis coronavirus.“

Både Stine Amris og Karin Bruun
Plesner genkender dog fra deres daglige arbejde, at en del fibromyalgipatienter fortæller, at de ofte rammes af infektioner.
„Der foreligger imidlertid ikke undersøgelser, der tyder på, at fibromyalgiramte generelt har et svagere immunforsvar end befolkningen som
helhed. Derfor er der heldigvis heller
ikke viden eller mistanke om, at fibromyalgiramte er i øget risiko for at blive
smittet med coronavirus eller for at
udvikle et mere alvorligt sygdomsforløb, hvis man alligevel skulle være så
uheldig at blive smittet,“ påpeger Stine
Amris.

Fibromyalgiramte kan have en ubalance i
centralnervesystemets immunceller. Disse
immunceller er dog ikke koblet til kroppens generelle immunsystem.
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Nyt skridt på vejen i
kompleks behandling
Medicinen LDN kan være gavnlig for mange
fibromyalgipatienter. Overlæge Karin Bruun
Plesner går nu efter at komme et stort skridt
videre i vores viden om LDN med et omfattende forskningsprojekt.
Af Jens Arenbach Nielsen

„Fibromyalgi er en kompleks smertesygdom, som kræver
kompleks behandling, og på Smertecenter Syd har vi
gennem de sidste 6-7 år brugt medicinen LDN eksperimentelt. Vores erfaring er, at behandlingen kan være gavnlig
for mange fibromyalgipatienter,“ forklarer overlæge Karin
Bruun Plesner fra Smertecenter Syd på OUH. Hun er selv i
gang med et større forskningsprojekt om LDN, som er en
forkortelse for Lav-dosis-Naltrexone.
„Forskningen i LDN er indtil nu kun udført på en mindre gruppe af fibromyalgipatienter. Men baseret på vores
erfaringer har vi en formodning om, at LDN kan være
gavnlig for mange fibromyalgipatienter. I de 6-7 år, hvor jeg
har behandlet fibromyalgipatienter med LDN, har jeg set en
succesrate på ca. 50%, og det er ret godt sammenlignet med
andre typer medicin. Målet med min egen forskning er at
komme et stort skridt videre med at dokumentere, om LDN
virker på fibromyalgi. Det gør vi ved at teste LDN på en
større gruppe af 100 fibromyalgipatienter. 50 af dem får
LDN, og den anden halvdel får placebo.“
Positivt samspil
Karin Bruun Plesner fremhæver, at LDN kan have flere
positive effekter for fibromyalgipatienter.
„LDN virker ofte ikke kun smertelindrende, men mange
får også bedre energi, de oplever mindre udtrætning, og de
får en bedre nattesøvn. Ydermere har de fleste fibromyalgipatienter færre bivirkninger ved LDN end ved anden medicinsk behandling. Hvis en positiv effekt af LDN på fibro-

12

fibromyalgi

nr. 2 2020

myalgi kan påvises videnskabeligt, vil det forhåbentlig give
bedre muligheder for, at Lægemiddelstyrelsen vil nedsætte
deres krav for at give økonomisk tilskud til LDN. Netop nu
er det desværre sådan, at man kun kan gøre sig håb om tilskud til LDN, hvis man har prøvet al anden smertestillende
medicin, som for mange fibromyalgipatienter har uacceptable bivirkninger.“
Men hvad er det, der virker ved aktivstoffet Naltrexone i
behandlingen af fibromyalgi? Det spørgsmål skal Karin
Plesners forskning også kaste mere lys over.
„Forskningen peger på, at fibromyalgiramte kan have en
højere forekomst af de såkaldte inflammatoriske cytokiner i
centralnervesystemet end den gennemsnitlige person. Som
forskere i fibromyalgi har vi efterhånden en velbegrundet
mistanke om, at cytokinerne spiller ind på udviklingen og
vedligeholdelsen af kroniske smerter. Vi har også en for-

Karin Bruun Plesner er tæt på at være klar til at starte
projektet op, som kommer til at køre over 2 år. Hvis du
ønsker at vide mere eller har spørgsmål om forskningsprojektet, er du velkommen til at kontakte Karin på mail:
kplesner@health.sdu.dk.

„LDN virker ofte ikke kun smertelindrende, men mange får også bedre
energi, de oplever mindre udtrætning, og de får en bedre nattesøvn.
Ydermere har de fleste fibromyalgipatienter færre bivirkninger ved
LDN end ved anden medicinsk behandling.“

modning om, at LDN kan have en antiinflammatorisk effekt på netop centralnervesystemets immunceller. I forsøget
vil vi derfor også tage blodprøver før og efter behandling
med LDN for at undersøge denne teori nærmere.“
Immun overfor endorfin
LDN kan også være med til at genskabe en balance i endorfinsystemet.
„Hos fibromyalgipatienter har man i forskningen fundet
tegn på, at endorfinsystemet, som er en vigtig del af vores
eget smerteregulerende system, er i ubalance. Endorfinsystemet består dels af endorfiner og dels endorfinreceptorer.
Receptorernes opgave er at formidle effekten af endorfinet
videre til cellerne. Noget tyder på, at man som kronisk
smertepatient danner endorfin nok, men at det er receptorerne, der mangler eller ikke virker, som de skal. Man kan

sige, at fibromyalgipatienter nærmest bliver immune overfor
det endorfin, som deres egen krop genererer. Fra dyreforsøg
ved man, at LDN kan stimulere dannelsen af endorfinreceptorer. Vi har også en formodning om, at LDN kan være
med til at genskabe et mere velfungerende endorfinsystem
hos fibromyalgipatienter.“

„Vi har også en formodning om, at
LDN kan være med til at genskabe et
mere velfungerende endorfinsystem
hos fibromyalgipatienter.“

Kommende kurser hos DFF – trygheden er i højsædet
Hos DFF sætter vi medlemmernes tryghed over
alt andet. Derfor har vi på grund af corona flyttet
flere kurser fra foråret til sidste halvdel af 2020.
Vores kommende kurser, foredrag og cafémøder
bliver naturligvis gennemført i trygge rammer

baseret på myndighedernes regler samt medlemmernes ønsker. Du kan holde dig løbende opdateret om kommende kurser på:

www.fibromyalgi.dk/kalender

Overlæge Karin Bruun Plesner fra Smertecenter Syd går
efter at komme et stort skridt videre i vores viden om medicinen LDN med et omfattende forskningsprojekt. (Foto:
Christian Thøgersen)
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Usikkerhed og bekymring på
jobbet for fibromyalgiramte
Usikkerhed og bekymringer for fremtiden er desværre stadig
en del af hverdagen for mange fibromyalgiramte på arbejdsmarkedet. Det viser DFF’s kortlægning af fibromyalgiramtes
tilknytning til arbejdsmarkedet.
Af Jens Arenbach Nielsen

Mere end 1.000 fibromyalgiramte deltog i Dansk Fibromyalgi-Forenings
store undersøgelse af fibromyalgiramtes tilknytning til arbejdsmarkedet.
„En stor tak skal lyde til alle jer, der
deltog! Den høje svarprocent giver stor
troværdighed og gennemslagskraft,
når vi skal vise omverdenen de mange
udfordringer, som fibromyalgiramte
kæmper imod på arbejdsmarkedet,“
fremhæver DFF’s formand, Søren Harboe.
Fibromyalgi og fleksjob
Lad os starte med at rette blikket mod
fibromyalgiramte i fleksjob.
• De fleste fleksjobbere arbejder
mellem 6-15 timer om ugen og er
ellers ligeligt fordelt på enten 1-6
timer eller mere end 15 timer om
ugen.
• På den positive front angiver en
stor del af fleksjobberne, at både
kollegaer og arbejdsgivere udviser
forståelse overfor de udfordringer, det giver at være på arbejdsmarkedet med fibromyalgi.
• På den bekymrende front henviser omkring 50% af fleksjobberne
til, at de har belastende arbejdsopgaver – både fysisk og psykisk.
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Bekymringer for fremtiden
Virkeligheden for fibromyalgiramte i
ordinær beskæftigelse giver også anledning til bekymring.
• Så mange som 40% angiver, at
de er usikre på deres fremtidige
tilknytning til arbejdsmarkedet.
• Over halvdelen forventer, at
deres arbejdsevne i fremtiden vil
være faldende.
• Også blandt fibromyalgiramte i
ordinært job svarer mange heldigvis, at både arbejdsgivere og
kollegaer udviser forståelse for
deres situation. Men 30% angiver, at hverken kollegaer og chefer kender til sygdommen eller
forholder sig til den.
• Som det gælder for fleksjobbere,
er der også en voldsomt høj andel
af fibromyalgiramte i ordinært
job, som angiver at have psykisk
(80%) og fysisk (50%) belastende
arbejdsopgaver. Kun få angiver
at være fritaget fra sådanne opgaver.
Livskvalitet og identitet
Undersøgelsen viser også klart, at det
betyder meget for fibromyalgiramtes
livskvalitet og identitet at have en til-

knytning til arbejdsmarkedet, hvor de
bidrager med det, som fibromyalgiens
mange udfordringer tillader.
„Derfor er det bekymrende, når
både halvdelen af fleksjobberne og halvdelen i ordinært job henviser til, at de
har fysisk belastende opgaver på jobbet.
Manglende fokus på fibromyalgiramtes
fysiske skånebehov øger risikoen for, at
denne sårbare gruppe af smerteramte
helt mister fodfæste på arbejdsmarkedet
på grund af nedslidning,“ understreger
Søren Harboe.
Mere fokus på fastholdelse
Men hvad kan der gøres for at øge
fibromyalgiramtes trivsel på arbejdsmarkedet og dermed øge mulighederne
for at kunne blive på arbejdsmarkedet?
Undersøgelsen har mange konstruktive forslag, som retter sig mod både
fleksjobbere og fibromyalgiramte i ordinært job.
• En ugentlig fridag
• Bedre muligheder for hjemmearbejde
• Adgang til mere hvile i løbet af
en arbejdsdag
• Øget fokus på fritagelse for fysisk og psykisk belastende arbejde
• Ydermere er der behov for at
udbrede kendskabet til mulighederne for at gøre brug af de såkaldte „sociale kapitler“. Det er
bl.a. en §56-aftale, hvor arbejdsgiveren kan få refusion for en del
af sygefraværet hos en fibromyalgiramt medarbejder. Kun 25% af
de ordinært ansatte fibromyalgiramte henviste dog til at være
omfattet af en §56-aftale.

Frygten for at miste jobbet
„Disse konstruktive forslag ligger lige
til højrebenet og kan blive del af hverdagen på landets arbejdspladser. Det
kræver, at viljen er der hos arbejdsgiverne til at åbne døren for et mere rummeligt arbejdsmarked,“ betoner Søren
Harboe og fortsætter: „Kollegaer med
fibromyalgi skal ikke frygte at miste
deres job, når de har brug for at tage

Døren til arbejdsmarkedet er desværre fortsat lukket for mange fibromyalgiramte.

den nødvendige dialog med chefen om
behovet for justeringer i arbejdsopgaverne. Det er helt afgørende at tage
denne dialog i tide, så problemerne ikke
vokser sig for store og måske fører til en
fyreseddel og årevis med udsigtsløse
forløb i det sociale system.“
Søren Harboe afrunder med en opfordring til at se mennesker med fibromyalgi som nye kollegaer, der står på
spring til at gøre en forskel på virksomhederne.
„Tusindvis af fibromyalgiramte får
ikke lov til at udfolde deres potentiale,
og vores undersøgelse viser, at der desværre fortsat er mange udfordringer for
fibromyalgiramte på arbejdsmarkedet.
Vi hører gang på gang om mangel på
arbejdskraft, men når arbejdsgiverne er
klar til at udvise den rette blanding af
sociale og menneskelige hensyn, er
mennesker med fibromyalgi klar til at
blive jeres nye kollegaer! I Dansk Fibromyalgi-Forening har vi løsningerne og
glæder os til at præsentere dem for både
arbejdsgivere og politikere.“
„Som inspiration vil vi anbefale alle
at læse historien her i spalterne om fibromyalgiramte Tina Christensen og

Cand.polit. Lene Mikkelsen var tovholder på
DFF’s store undersøgelse af fibromyalgiramtes tilknytning til arbejdsmarkedet.

hendes chef, Ole Haupt, fra virksomheden Mercoprint. Deres fantastiske historie er et eksempel på, at det KAN
lade sig gøre at have korte, målrettede
forløb, der fører frem til et job, som er
til gavn for den fibromyalgiramte, for
virksomheden og – ikke mindst – for
samfundet!“

Et himmelsk match
Horrible historier er der desværre alt for mange af, når
fibromyalgiramte kommer i kløerne på kommunernes
sociale karruseller eller arbejdsgivere uden samfundssind. Heldigvis er der også lyspunkter, så her kommer
en god historie om et positivt kommunalt forløb og en
fantastisk chef. Vi giver ordet til fibromyalgiramte Tina
Christensen og direktør Ole Haupt fra Mercoprint.
Af Jens Arenbach Nielsen

Bekymringerne begyndte langsomt,
men sikkert, at snige sig ind på Tina
Christensen, da hun i februar 2019
måtte erkende, at et fleksjob var hendes
eneste vej til at blive på arbejdsmarkedet.
„Jeg blev diagnosticeret med fibromyalgi i november 2018 efter mange år
med uforklarlige smerter, som blev tiltagende værre. På det tidspunkt havde
jeg et deltidsjob, men jeg kunne simpelthen ikke klare det længere. Derfor
begyndte jeg i starten af 2019 på et
forløb med afklaring af min arbejdsevne i Næstved Kommune, hvor jeg bor.
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Jeg havde hørt så mange skrækhistorier
om årelange forløb, og jeg var bekymret for, om jeg ville blive taget alvorligt
som fibromyalgipatient.“
Tinas bange anelser blev dog hurtigt
– og heldigvis – afløst af en ny tro på
fremtiden, da hun udelukkende blev
mødt med forståelse overfor sine behov
som fibromyalgiramt.
„I min dialog med kommunen sagde
jeg fra starten, at målet for mig var et
fleksjob, og jeg har simpelthen haft en
fantastisk sagsbehandler, som har behandlet mig med stor respekt. Jeg er
aldrig blevet mistænkeliggjort, og mit
samarbejde med kommunen om at
finde egnede praktiksteder til lige
netop mine behov var supergodt.“
En succeshistorie
Et af de praktiksteder var virksomheden Mercoprint, der beskæftiger sig
med printopgaver, PR-arbejde og firmagaver.
„Her var der simpelthen tale om et
himmelsk match mellem virksomheden
og mig! Mercoprint har i forvejen fleks-

jobbere ansat, og direktøren hos Mercoprint gjorde det klart overfor mig, at
han gerne ville ansætte mig, hvis jeg
blev visiteret til et fleksjob. Det gav mig
virkelig håb for fremtiden, og allerede i
februar 2020 blev jeg tilkendt et fleksjob på 6 timer om ugen af rehabiliteringsteamet i Næstved Kommune.“
Hos Mercoprint beskriver direktør
Ole Haupt hele forløbet kort og præcist
som: „En succeshistorie! Tina er et ordensmenneske med styr på sine ting, og
vi er glade for at have Tina på holdet.
Vores virksomhed er spredt over hele
Danmark, og gennem årene har vi haft
mange fleksjobbere ansat med forskellige diagnoser og baggrunde.“
„Vi tager ikke fleksjobbere i praktik
for at få gratis arbejdskraft, og vi ansætter heller ikke fleksjobbere for at få billig arbejdskraft. Vi tager kun fleksjobbere i praktik, når vi har en god forventning om et job til dem på anden
side, og vi har udelukkende positive erfaringer med fleksjobbere. Derfor kan
jeg kun opfordre andre arbejdsgivere til
at få øjnene op for fleksjobbere som en
solid arbejdskraft!“
Hverken blåøjet eller naiv
Det tog altså kun lidt over 1 år, fra Tina
fik sin diagnose, til hun fik fleksjob og
tilmed havde et job, der ventede på
hende. Tina kniber sig stadig i armen
over, hvor hurtigt og konstruktivt et
forløb hun har været igennem.

Ny forskning: Kan smerter bremses?
Når kølerhjelmen løftes til smertesystemet, skruer molekylærbiolog Mette
Richner på de møtrikker, som er i spil, når vi rammes af smerte. Målet og
håbet er at nå til ny viden, som kan gøre en forskel for smertepatienter.
Af Jens Arenbach Nielsen

Tina Christensen: „Min historie er jo nærmest lidt af et eventyr, men jeg er hverken
blåøjet eller naiv. Derfor ved jeg godt, at
min historie er helt usædvanlig.“
vil gerne fortælle min historie for at
give håb til andre fibromyalgiramte.
Der findes heldigvis ikke kun skrækforløb.“
Tina vil også gerne fortælle sin historie som et inspirerende opråb.
„Det helt store problem i det sociale
system er, at postnummeret desværre
alt for ofte er afgørende for, hvilken
hjælp man har adgang til. Sådan burde
det ikke være!
Uanset hvor man bor i Danmark,
skal man have adgang til den samme
hjælp for at komme godt videre! Så ved

„En succeshistorie! Tina er et ordensmenneske med styr på sine

10 års smerteforskning nåede et foreløbigt højdepunkt for molekylærbiolog
Mette Richner, da hun under kyndig
vejledning af professor Anders Nykjær
og lektor Christian B. Vægter opdagede et mystisk modspil mellem to molekyler i smertesystemet.
Kroppens smertebremse
„Kroppen har en naturlig smertedæmpende bremse i form af et molekyle ved
navn Neurotensin. Men min forskning
påviser, at et andet molekyle ved navn
Sortilin kan sætte en stopper for Neurotensins smertedæmpende bremse.
Her står vi ansigt til ansigt med kroppens finurligheder og mysterier, for vi
ved simpelthen ikke, hvorfor disse to
molekyler modarbejder hinanden, når
kroppen rammes af smerter. Når man
sætter Sortilin ud af spil, ser smertebremsen ud til at fungere igen – i hvert
fald ved dyreforsøg.“
Mette Richner har en ph.d.-grad og
forsker i smerter som følge af nerveskader ved Institut for Biomedicin på Aar-

hus Universitet. Resultaterne fra hendes forskning har vakt international
opsigt og er blevet udgivet i et af verdens mest anerkendte videnskabelige
tidsskrifter.
„Jeg vil beskrive vores tilgang til
smerteforskningen med det billede, at
vi løfter kølerhjelmen til smertesystemet for at nå helt ned i de allermindste

„Her står vi ansigt til ansigt med kroppens finurligheder og
mysterier, for vi ved simpelthen ikke, hvorfor disse to molekyler
modarbejder hinanden, når kroppen rammes af smerter.“
møtrikker. Den klassiske tilgang til
smerter er jo at se på en smerteramt
person udefra, men vi kigger på smerterne indefra for at udforske, hvordan vi
mennesker er skruet sammen i vores
smertesystem. For at besvare det
spørgsmål er det nødvendigt at få kortlagt de mange processer, som er usynlige, når man kigger på smerterne udefra.“

ting, og vi er glade for at have Tina på holdet. Vores virksomhed
er spredt over hele Danmark, og gennem årene har vi haft mange
fleksjobbere ansat med forskellige diagnoser og baggrunde.“

Direktør Ole Haupt fra Mercoprint: „Jeg
kan kun opfordre andre arbejdsgivere til at
få øjnene op for fleksjobbere som en solid arbejdskraft!“
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„Min historie er jo nærmest lidt af
et eventyr, men jeg er hverken blåøjet
eller naiv. Derfor ved jeg godt, at min
historie er helt usædvanlig, og jeg er i
chok, hver gang jeg hører om de mange
fibromyalgiramte, som gennemlever
forløb på 10 år eller mere i kommunernes sociale system. At leve med det
pres er helt umenneskeligt. Men jeg

at fortælle min historie har jeg da også
et håb om, at man i andre kommuner
og rundt omkring på virksomhederne
kan lade sig inspirere af, hvor meget der
er at vinde ved et konstruktivt samarbejde med fibromyalgiramte og andre
udsatte borgere. Håbet og inspirationen er hermed givet videre – så tak for
ordet!“

Håb om bedre smertemedicin
Hvilke fremtidige perspektiver kan der
være ved Mette Richners forskning?
„En mulighed kan være udvikling af
smertestillende medicin, som er mere
skræddersyet til hver enkelt smertepatient. Problemet ved megen medicin
er jo, at det virker forskelligt fra person
til person, og noget medicin kan have
store bivirkninger. Men jo flere brikker
vi får lagt i smerternes puslespil, desto
større chancer er der for at udvikle
mere målrettet medicinsk behandling,
når vi ved, hvilke knapper vi skal
skrue på for at afhjælpe smerterne hos
en patient. Når man tager en Panodil,
er det dybest set kun kortvarig symptombehandling, men jeg er dybt fasci-

Mette Richners smerteforskning har vakt international
opsigt og er blevet udgivet i et
af verdens mest anerkendte
videnskabelige tidsskrifter.

neret af at udforske de underliggende
mekanismer bag smertesygdomme, så
vi kan nå længere end symptombehandling.“
Smerternes gådefulde mekanismer
Udforskningen af smerternes gådefulde mekanismer er dog langt fra ved vejs
ende – heller ikke efter 10 års smerteforskning for Mette Richner.
„Jeg får mange henvendelser fra
smertepatienter, som spørger mig,
hvornår vores smerteforskning bliver
omsat i konkret behandling. Og det er
altid hårdt at sige, at der vil gå mange
år, før vores grundforskning, som er
baseret på dyreforsøg, kan blive direkte
overført på smertepatienter. Men vi
lægger fundamenterne til den fremtidige smerteforskning, og forhåbentlig
ender vi med en dag at gøre den helt
store forskel for de millioner af mennesker, der verden over lider under
smerter hver evig eneste dag. Målet og
håbet om at hjælpe de mennesker er
det, som driver mig!“

fibromyalgi

nr. 2 2020

17

De frivillige gør en forskel - vil du være med?
Kontaktpersoner

Netværksgrupper

Dansk Fibromyalgi-Forening har mange frivillige kontaktper-

I de lokale netværksgrupper møder du andre med fibromyalgi.

soner fordelt i hele landet, som gerne vil tale med dig om,

Find din nærmeste netværksgruppe her på listen. Ring eller

hvordan du kan tackle livet med fibromyalgi. Nogle kontakt-

mail evt. til kontaktpersonen for nærmere information om grup-

personer er desuden kontaktpersoner for lokale netværks-

pens aktiviteter. Det er helt uforpligtende, og du kan evt. komme

grupper.

og være med første gang for at se, om det er noget for dig.

Region Hovedstaden:

Region Sjælland:

Regionsleder
Birgit Bie Johansen, tlf. 2256 0318

Greve
Kontaktperson Else Strange,
tlf. 4140 7714, elsestrange@live.dk

Bagsværd/Søborg
Netværksgruppe
Mødes én gang pr. måned på
Gladsaxe Bibliotek, mødesal 6, Søborg
Birgit Christensen, tlf. 2621 0250
Bornholm
Netværksgruppe
Ellen Bendtsen, tlf. 2423 5693, ellen@stavsdal.dk
Espergærde
Netværksgruppe
Mødes 1. onsdag i hver måned kl. 13-16 i
Mørdrup Kirke, Vestermarken 2, Espergærde
Dorthe Krauch Harboe, tlf. 2061 5534
Christina Tafdrup, tlf. 4085 2722
Frederikssund/Egedal
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
Lis Madsen, tlf. 5190 3567
Connie Hansen, tlf. 2367 9138
Kastrup/Tårnby/Dragør
Netværksgruppe
Viviann Kruse, tlf. 2347 4116, tirs/tors kl. 16-18
Ina Hansen, tlf. 5362 0733, tirs/tors kl. 16-18
København - Indre by og Brokvartererne
Netværksgruppe
Bente Grøndal Hansen, tlf. 2491 8574
Tine Binau, tlf. 6167 8115
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Kalundborg
Netværksgruppe
Mødes 1. torsdag i ulige uger kl. 13-16 i
Info-butikken, Lindegade, Kalundborg,
tlf. 5951 1160
Kaja Nielsen, tlf. 6175 4380
Nakskov
Netværksgruppe
Mødes 1. torsdag i hver måned kl. 14-16
i Sundhedscentret Nakskov
Birthe Bruun, tlf. 5492 6116/2940 5667,
bruun6@hotmail.com
Nykøbing F.
Netværksgruppe
Mødes i Frivilligcentret,
Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F,
Marianne Jørgensen, tlf. 2028 6090,
krokusvej4840@gmail.com
Næstved
Netværksgruppe
Mødes 1. mandag i hver måned kl. 11-13 i
Frivilligcentret, Farimagsvej 16, Næstved
Tove Herbing, tlf. 2277 9706, tors. kl. 11-13,
toveherbing4@gmail.com
Odsherred
Netværksgruppe
Lone Nielsen, tlf. 2661 7926, man/tors kl. 19-21,
lone.hauerberg.nielsen@hotmail.com
Roskilde
Netværksgruppe
Maj-Britt Eriksson, tlf. 2618 2116, kl. 12-14
eriksson3a@email.dk

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
Sorø
Netværksgruppe
Mødes sidste onsdag i måneden fra
kl. 15-17 i Sorø Hallen
Poul Saugbjerg, tlf. 2511 0997,
man-fre kl. 15-17, p@saugbjerg.dk

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.
Jammerbugt
Kontaktperson
Susanne Guldhammer Jensen, tlf. 2343 7630
Aalborg
Netværksgruppe
Mødes i Frivillighuset Aalborg, Mølholmsvej 2
Anne Birgitte Loft, tlf. 9831 0225

Region Midtjylland:
Grenå
Netværksgruppe
Jette Qvist, tlf. 6169 3067 (ikke ml. kl. 12-14),
jetteqvist@hotmail.com
Kontaktperson Tina Olsen, tlf. 4220 2931
Kontaktperson Jørgen Lautrup, tlf. 3051 9891,
j.lautrup@mail.dk

Holstebro
Netværksgruppe
Jette Kristensen, tlf. 6178 6689
(ikke mellem kl. 12-15)
Lise Bjørnkær, Fibberne@hotmail.com
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
Kontaktperson Ingeborg Frich, tlf. 2179 6742,
tirs/ons kl 18-19, ri324@mail.tele.dk
Skive
Netværksgruppe
Ulla Andersen, tlf. 5192 5262

Region Syddanmark:
Esbjerg
Netværksgruppe - Fibro Netværk Esbjerg
Mødes den 3. onsdag i måneden kl. 13-15.30
i Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4,
6700 Esbjerg
Kathe Thiim, tlf. 2238 7296, hverdage kl. 16-18,
kathethiim18@gmail.com
Fredericia
Kontaktperson Margit Nielsen,
tlf. 6441 3213/5057 0628,
margit.konge8@gmail.com
Grindsted/Varde
Netværksgruppe
Mødes 1. onsdag i måneden kl. 11-?
Annie Thomassen, tlf. 2127 2120,
a.m.t@youmail.dk

Nanna Hansen, tlf. 2680 1284,
nitte10@gmail.com
Kate Knudsen, tlf. 2097 0832,
funnymus@gmail.com

Symptomer ved fibromyalgi
De hyppigst forekommende symptomer i forbindelse med fibromyalgi er følgende:

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

•
•
•
•
•

Svendborg
Netværksgruppe – „Fibro Netværk Sydfyn“
Mødes den anden onsdag i måneden
fra kl. 14-16.30.
Renee Hamilton, hamilton@live.dk
Jane Knudsen, tlf. 2822 1495,
janedorthe@youmail.dk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sønderborg
Netværksgruppe
Sandra Østerlund Rathcke,
soer@live.dk
Vejen
Netværksgruppe „Gnisten“
Mødes i „Huset“ i Vejen
den 3. tirsdag i hver måned.
Helle Rundstrøm, tlf. 2681 5738,
helle.rundstroem@gmail.com
Bente Dalgaard Madsen, tlf. 3027 0158,
brhovborg@gmail.com
Lene Nielsen, tlf. 2235 5911,
lene@fidolinux.dk
Rettelser sendes til:
jens@fibromyalgi.dk

Rådgivning:

udbredte smerter
hovedpine
koncentrationsproblemer
hukommelsesproblemer
ubalance i centralnervesystemets
immunceller
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 symptomer ikke er en facitliste!
Sygdommen påvirker fibromyalgiramte meget 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.

TAK TIL

Simon Spies
Fonden

Mænd med fibromyalgi

for støtten til DFF

Telefonrådgivere
Jørgen Lautrup, tlf. 3051 9891,
j.lautrup@mail.dk
Jens Christian Jensen, tlf. 2840 8821,
bentejens@stofanet.dk

Medlemmer af Fibromyalgi-Foreningen tilbydes gratis gennemgang af socialsager.

Rådgivning fra
DFF’s konsulenter

Kontaktperson Marianne Brogaard Terkelsen,
tlf. 6015 7644, mandag ml. kl. 10-13

Dansk Fibromyalgi-Forening har et erfarent
team af konsulenter indenfor socialrådgivning,
sundhedsrådgivning og psykologisk rådgivning.

Middelfart
Netværksgruppe
Mødes onsdage i lige uger, kl. 10-12,
Østergades Forsamlingshus

Du kan ringe til vores konsulenter på
tlf. 3323 5560:
- Mandag & fredag: Kl. 10-12
- Tirsdag - torsdag: Kl. 10-14

Advokat Svend Aage Helsinghoff, med møderet
for Højesteret, er advokat for FibromyalgiForeningens medlemmer. Advokatkontoret tilbyder helt gratis en indledende gennemgang
af socialsager, men kun for Foreningens medlemmer. Ved henvendelse, husk at vedlægge
kopi af medlemskort eller betalt girokort.

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

Advocare Advokater ApS

www.advocare.dk
info @advocare.dk
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Ny indkaldelse til Generalforsamling
Hermed indkalder Dansk Fibromyalgi-Forening
til Generalforsamling:
Lørdag den 19. september 2020 på:
Hotel Scandic · Sydhavns Plads 15 · 2450 København SV
Programmet for dagen
Kl. 13.00-13.10: Velkomst ved DFF’s formand,
		 Søren Harboe
Kl. 13.10-14.30: Et spændende indslag om fibromyalgi
Kl. 14.30-15.00: Kaffe-/tepause med stort kagebord
		 og frugt
Kl. 15.00-17.30: Ordinær Generalforsamling (GF)
Kl. 17.30-18.00: Pause
Kl. 18.00-??.?? : Middag mv. for dem, der har
		 tilmeldt sig. Pris: 100 kr.
Forslag til behandling
Hvordan gør vi foreningen klar til at favne endnu bredere i vores daglige kamp for bedre livs- og behandlingsvilkår for fibromyalgiramte og andre kroniske
smertepatienter? Det spørgsmål har gennem længere
tid været drøftet i DFF’s Hovedbestyrelse.
Disse grundige drøftelser er mundet ud i et ønske fra
Hovedbestyrelsen om at opdatere foreningens vedtægter, så rammerne om foreningens fremtidige virke er

bedst muligt afstemt med den virkelighed, der tegner
sig forude. Hovedbestyrelsen fremlægger derfor forslag
om ændringer i vedtægterne på årets GF.
Øvrige forslag, der ønskes behandlet på GF, skal være
DFF’s Hovedbestyrelse i hænde senest 6 uger før afholdelsen af GF. Forslag sendes på dff@fibromyalgi.dk
eller ved telefonisk henvendelse til DFF på tlf. 3323 5560.
Tilmelding til Generalforsamlingen
Du kan tilmelde dig GF på sn@fibromyalgi.dk eller tlf.
3323 5560. Det er gratis at deltage i GF, men hvis du vil
med til den afsluttende middag, er prisen 100 kr. pr.
person.
Beløbet kan betales via MobilePay-nr. 25758 eller til
DFF’s bankkonto: Reg-nr.: 9107 / kontonr.: 1133535.
Både ved betaling via MobilePay og bankkonto bedes
du skrive „GF-middag“ i kommentarfeltet.
Mere information
DFF udsender mere information om Generalforsamlingen de kommende uger via bl.a. foreningens hjemmeside (www.fibromyalgi.dk), nyhedsbrev samt sociale
medier. Hvis ikke du har mulighed for at deltage i GF,
men gerne vil stemme på de punkter, som er på dagsordenen, så kontakt DFF på dff@fibromyalgi.dk eller på
tlf. 3323 5560 for at høre nærmere.

Vi håber at se så mange som muligt til årets Generalforsamling, som altid er den perfekte anledning til at møde andre fibromyalgiramte og pårørende til nogle hyggelige timer! Fotoet er fra sidste års Generalforsamling i Middelfart, som vi vender tilbage til
i 2021. Generalforsamlingen 2020 vil naturligvis blive gennemført i henhold til myndighedernes regler og anbefalinger. Medlemmernes tryghed er altid i højsædet for DFF!
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