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PRÆSENTATION 
 

Hej,  
Mit navn er Irene, jeg er suppleant i ABMS’ bestyrelse, tidligere næstformand  
.  
Jeg er uddannet cand.soc. i socialt arbejde og er pt. i gang med en master i psykologi 
med fokus på mental sundhed, trivsel og arbejdspladsen. Jeg har desuden et kursus i 
coaching, og har tidligere arbejdet som mentor for sårbare og udsatte unge. 
Samt arbejdet med at udarbejde undersøgelser inden for det offentlige, hvor fokus har 
lagt på bruger- og medarbejderinddragelse.  
 
Mit engagement i ABMS stammer fra at jeg kender Ditte, formanden og udvikleren af 
ABMS og programmet i ABMS og at jeg kender til et liv med kroniske smerter.   
Selvom jeg i mange år har levet relativt problemfrit med min skoliose (min rygsøjle snor 
sig som et ottetal), har jeg altid skullet tage hensyn til ryggen og har måttet holde pauser 
indimellem så ryggen fik en pause. Specielt hvis jeg havde lavet for meget. Men jeg 
har kunnet inddæmme smerten og hvis jeg tog lidt hensyn, kunne jeg leve rigtig godt, og 
nogenlunde smertefrit. Hvilket jeg gjorde i rigtig mange år. Jeg har kunnet indgå i det 
meste, familieliv, arbejde, sport, istandsættelse af vores hus (og ja, det var måske ikke 
smart).  
 
Det stoppede dog i år 2013. Her fik jeg nervesmerter ned i det ene 
ben, fordi skoliosen trykkede på nerverne til benet. Mit liv gik fra at kunne gå lange ture, 
dyrke sport, stå på ski, arbejde - masser af overarbejde, ja selv støvsuge og vaske 
gulve til at jeg ikke kunne gå mere end et par hundrede meter inden jeg blev nedlagt af 
smerter.  
 
Nervesmerterne var et helvede, som ikke kunne inddæmmes, og som jeg 
ikke kunne styre ved at lave mindre i en periode eller hvile ryggen. Nervesmerterne 



havde sit eget liv. Herefter fulgte en lang periode med fysioterapi, afprøvning af 
smertestillende og operationer, hvor den sidste stivgjorde det nederste af ryggen. 
 
Da jeg læste Dittes afsluttende speciale om smertehåndtering og udviklingen af 12-trins 
programmet til ABMS, var jeg SÅ klar på at indgå i foreningen. Programmet tilbyder en 
måde at takle din hverdag med smerter på - på en bevidstgørende måde, så du bliver 
klar over, hvor du er i dit forløb, dine ressourcer og hvordan du kan arbejde med 
smerterne for at opnå mere kontrol over din hverdag igen.  
 
Smerterne går jo ikke væk, men du får redskaberne til at lære at takle dem og leve med 
dem. Det var lige hvad jeg trængte til i en hverdag, hvor smerter havde overtaget mig og 
mit liv. 
 
Jeg er ikke smertefri på samme måde som før nervesmerterne, jeg mærker mere 
til skoliosen end før og jeg skal passe meget mere på end tidligere. Jeg 
kommer heller aldrig til at kunne løbe og støvsuger meget nødigt, men til gengæld kan 
jeg arbejde igen og gå lange ture. Hvilket jeg er så uendelig glad og taknemlig over, for 
jeg har prøvet i over fem år, ikke at kunne gå mere end et par hundrede meter.  
 
I dag lever jeg godt med kroniske smerter, og vil meget gerne være med til at arbejde for 
og sprede kendskabet til ABMS, da jeg synes det er et rigtig godt redskab i livet som 
kroniker.   
 
Jeg tager meget gerne imod spørgsmål, hvis du har nogle ang. Foreningen. 
  
Kærlig hilsen 
Irene 
 

 

 


