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Forord

Som praktiserende læge bliver jeg ofte søgt af  patienter
med hovedpine. De fleste lider af migræne, spændingsho-
vedpine, men også  blandings-symptomer og mere sjældne
hovedpineformer forekommer. Disse patienter får ofte i
løbet af kort tid medicin for deres hovedpine og en del bli-
ver henvist til speciallæger for yderligere undersøgelser eller
medicinjusteringer.

Det er almindelige sunde mennesker,  fraset deres hovedpi-
ne, der inden man får set sig om  bliver  fastholdt i en syge-
rolle, selv om de jo egentlig er at betragte som raske. For mig
som praktiserende læge er dette ret frustrerende af flere
årsager. Det giver bl.a. mange af disse “jamen, der må da
kunne gøres noget…” konsultationer, der ikke er særlige
konstruktive hverken for patienten eller lægen. Desuden
udskrives der en hel del dyr medicin med en del bivirknin-
ger, bivirkninger der  ofte forværres efterhånden som pati-
enterne trapper medicinen op pgr. af manglende effekt. 

Dette er ofte er starten til en ond cirkel med mere hoved-
pine, mere medicin osv. Sidst men ikke mindst koster det
ofte mange sygedage, evt. med fyringer pgr. af for stort syge-
fravær.

En hensigtsmæssig kostvejledning er utvivlsomt central i
tacklingen og helbredelsen af forskellige sygdomme bl.a.
hovedpine. Denne sammenhæng er på en let forståelig
måde fremstillet både teoretisk og praktisk  i  hovedpinebo-
gen.

Det er derfor både spændende og nyskabende, men egent-
lig også ganske logisk for mig, at få denne bog som et nyt
“værktøj” i behandlingen af hovedpinepatienter. 
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For mig er det også vigtigt at vide at her er et redskab, hvor
ansvaret delvist bliver lagt tilbage til patienterne, således at
jeg kan lægge op til et samarbejde, hvor mit samspil med
patienten bliver et fælles ansvar for bedring. Det giver for-
håbentlig større succes på  helbredelsesfronten  og færre
sygeliggjorte patienter.

Naomi Meyer Henius
Praktiserende læge

Tak til Trine Holm-Jensen for faglig sparring og varmt venskab, til
de nye ernæringsterapeuter Anmarie Mey Hansen, Solveig Andersen
og Annemette Kisling for opskriftsbidrag, og til Lisbeth Tordendahl,
Umahro Cadogan, Lone Vithus og Marianne Fjordgaard ligeledes
for brug af opskrifter - bibliografien viser fra hvilke bøger. Tak til Eva
Lydeking-Olsen for al mulig inspiration gennem årene.
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