Tregrupper

En anden gruppe er serligt ramt, ferdsterapi kan hjalpe en hel del fifordi det socialenetvark liggeri ru- bromyalgiramte.
iner.Entenvar netvarket svagt i forvejen,ellerogsAer forholdettil ven- - Mange med kroniskesmerter har
ner, familie og kolleger adelagt af brug for ststte til at finde bedre mAsygdommen.
de at mestre smerten - at fA oolevelsen af at vare i kontrol. Uhengruppe
grunTredje
er af forskellige
sigtsmessig tenkning omkring
de gode til at hAndterederes smer- smerteer ligesomangst og depres'sion
ter. Derfor fylder smerternemindre
barriererfor at fA det bedre.
De har desudenen uhensigtsmes- og p&virker forholdet til omgi- Dem mA vi fjerne tarst. Vi er ved at
sig tenkning og adferd i forhold til velsernemindre.De har ikke sA stor undersoge,hvem der vil have udsmerten og har meget svert ved at angst, og evnentil at klarehjemlige bytte af et sAdant tilbud, men det
gennemfore dagligdags opgaver opgaverer stsrre.
krever, at vi forst ser rigtig mange
patienter.
som at stavsuge, forklarer Stine
Amris.
Stine Amris mener,at kognitiv ad-

Ud fra denne bredereundersogelse
finderforskernetre grupperaf fibromyalgi-patienter.
Den fsrste er h&rdt
ramt af sygdommen og har svert
ved at tilpassesig et liv med smerte. Denne gruppe har flere angstog depressionssymptomerend de
avrige.
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BeskUt
ditindrerum
At tage omhyggeligtvarepA sig selv- ogsi selvom andreikke forstflr- gar det muligt for fibromyalgiramteat levebedre med smefteog trathed, sigersmeftepsykologMette Kold. Hun anbefaler alle at bevareeller skabesig et indre rum.
Af journalist MetteBender
Hvis vi skerer os i en finger,m&rker vi smerten fra sAret,hver gang
vi bruger hAnden eller stoder det
omme omrAde.Vi kan ikke lengere
alt det, som vi plejer. Efterh&nden
som timerne gAr,pAvirkerubehaget
fra fingeren koncentration og
humsr. Negativefolelserkobler sig
pA den fysiskeskade,vi har lidt, og
forstarker smerte og ubehag.

Mette Kold er psykolog for DanskFibromyalgi Forening og mader
mange af foreningensmedlemmer
som rAdgiverog coach.Her ser hun,
hvordan det komplekse forhold
mellem kroppen og sindet udfolder
sig, nArsmerterfylderi hverdagen.

Men hos smerteramtedrejerdet sig
ikke om et par dage med en sm
finger. Det dreler sig om et helt liv
- Vi er nsdt til at se i ojnene, at vi med den store opgave at lere at
som mennesker er underlagt et hAndterede mange iolger af smerkomplekst samspil mellem krop, terne.
psyke og tg.ke. Vi ved i dag, at op
mod 90 procent af alle oplever at Storre
accept
miskepi uej
vare deprimeredei mild eller svar - Jeg tror pA,at acceptenaf de indgrad, ligesom nasten alle oplever lysende sammenhenge mellem
angst i en eller anden form. Vi mA krop og psyke sA smAt er pA vej til
anerkende, at lys og msrke er for- at brede sig - ogsA i kommunerne.
bundne dele af os alle, og at de Men rigtigmangemsder mistankemarke sider treder frem, nAr vi liggorelseog krenkelse pa deres
kommer under pres og stress.
vej gennem det offentligesystem.
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Mit r&d til dem er at holde fast i
deres egne oplevelser og at fortsatte med at hAndtereproblemerne pA egne pramisser.
Mette Kold peger pA en fare, som
alle med fibromyalgimoder.
- De fleste gAr ud fra, at det er klogt
at samarbejde med det offentlige
system,og det er selvfolgeligsandt.
Samarbejdeer altid fornuftigtog en
betingelse for at komme videre.
Men den meget samarbejdsvillige
risikererat glemme sig selv og sit
udgangspunkti forsoget pA at gsre
et godt indtryk pA uvidende sagsbehandlere.
Mette Kold mener,det er afgorende
for fibromyalgiramteat vere bevidste om denne fare og holde fast i
egen oplevelseaf det, der sker. Det

- S&dan kan det ofte fungere. Den
smerteramte faler mindre skyld,
mens agtefallen oplever at fa
- Sov til middag,sargfor lidt motion plads til ogsA leve sit eget liv. For
- Lad os tage et eksempel, hvor og mediter eventuelt.Ofte hjelper nogle hjelper det at aftale,at agtekommunen har sendt en fibromy- det at sanke grundspendingeni fallen for eksempelgerne mA blive
algiramt i arbejdsprovning.Hvis kroppen og dermed vare sA af- lenge til en fest, som den smertebehovet for accept tra omgivel- spendt som muligtindensengetid. ramte er nodt til at gA tidligt hjem
serne er stsrre end omsorgen for Det kan man gore p& flere mAder. tra.
.
eget helbred, risikererpersonen at Det handlerom at finde sine egne
arbejde for hArdt eller sige for sent metoder.
Den smerteramteskal ikke forlange,
fra. Det kan vere dyrt at presse
at partnerenforstAralt. Kun at han
sig selv for langt,det ved alle med Psykologen foreslAr fibromyalgi- acceptererog tror pA hende, rAder
kroniskesmerter.Her bar den fibro- ramte at atprove beroligendete, af psykologen.
myalgiramteholde fast i sin egen for eksempelkamille.Prav ogsA afoplevelseog satte rimeligegran- spending, udspending,en cd med Hun anbefaler desuden alle med
ser.
afslappendemusik eller mAskevi- kroniskesmerterat satte tid af til at
sualiseringsovelser.
hAndteresmerterne.Som minimum
Prioriter
digselu
en ellerto timer om dagentil for ekMen ogsA pA andre mAder,er den Mette Kold mader andre typiske sempelafspending.
smerteramtensdt til at prioriteresig problemerhos de fibromyalgiramte,
- Mange har svert ved at accepteselv pA trods af, hvad andretenker. der soger rAd hos hende.
At prioriteresig selv kan ogsA v@re
re, at det m&ske aldrig bliver veat tage sig tiden til motion og af- - Alle skal lere at hAndtereden kon- sentligt bedre. Men det er nsdvenspanding. NAr man lever med krete og lokale smerte, de foler i digt at se i ojnene,at smedernenok
smerte, mA man holde fast i de nakken,ryggen,ellerhvor det nu er aldrig holder op. Du er nsdt til at
vaner, der lindrer og beskytter. sarlig slemt. De skal finde ud af, leve sA fredeligt som muligt med
OgsA selv om andre har svert ved hvad de skal passe pA med, og dem, siger Mette Kold.
at forstA,hvor vigtigt det er.
hvad der lindrer,sigerhun.
drejer sig om at bevareeller skabe
et indre rum, hvor der er ro fra virakkeniomgivelserne.

respektereog acceptere den trethed, de faler.

- Grundlaggendehandlerdet om at
beskyttesit eget indre rum og lere
at forstA og sA vidt muligt styre de
mange sammenhenge mellem
krop og psyke, man som smerteramt i haj grad er underlagt.At tage
omhyggeligtvare pA sig selv - ogsA
nArandre ikke forstAr- gar det muligt at leve bedre med smerte og
trathed, siger psykologen.

En anden problematiker balancen
mellem arbejde og fritid, som er
sver at finde, nAr man har smerter,
der kommer og gAr.

Tagh6nd
omsrunen
Fibromyalgiramtebar drage stor
omsorg for sig selv, mener Mette
Kold. Hun gennemgAren rakke
problemomrAder,
der er verd at forholdesig til.

Her kan losningen vare at tillade
sig selvat ladebsrneneblivelenge
i institution,lade andre hente dem,
eller afkorte arbejdstiden. Mette
Kold mener, det er vigtigt at finde
kompromiser,der afpasserhele familiensbehovtil hinanden.

Settidaftil athfindtere
smerter
Endnu et for fibromyalgiramtetypisk problem ligger i parforholdet,
hvor agtefallen mAsketrakker sig
lidt eller har svert ved at forstA.

- MAskeer det allerstsrsteproblem
for smerteramte,at de har vesent- Her foreslArpsykologen,at parrene
ligt dArligeres6'Vnkvalitetend alle acceptererikke at levetat sammen
andre og er mindretilbojeligetil at hele tiden, men prioriterertid hver
gA ind i rigtigtdyb sovn. DArligsovn for sig, sA der er plads til begges
forverrer smerterne, og denne behov. Han stivner, hvis han skal
onde cirkel er vasentlig at bryde, vise for mange hensyn. Hun fAr
sA vidt det er muligt.
skyldfolelse,hvis hun hele tiden
bremser ham i det, han vil, siger
Hun anbefaler fibromyalgiramteat Mette Kold.
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