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Sammanfattning 

Bakgrund: Migrän är en vanlig sjukdom som innebär mer än klassisk huvudvärk då 

den är både kronisk och ärftlig. Hur migrän upplevs varierar från individ 

till individ. Sjukdomen har funnits i alla tider och enligt den forskning 

som finns så förekommer den oftare hos kvinnor än hos män. Processen 

för att diagnostiseras för migrän är ofta lång, detta på grund av att 

kunskap saknas och att sjukdomen inte är prioriterad inom hälso- och 

sjukvården. 

Syfte: Att beskriva personers erfarenheter av att leva med migrän.

Metod: Artiklarna analyserades och granskades enligt Fribergs metod för 

litteraturöversikt och resulterade i två teman.

Resultat: I analysen identifierade författarna av litteraturöversikten att individerna 

som deltagit i studierna genomgående upplever och sätter ord på att 

migrän inte tas på allvar av vårdgivare, arbetsgivare och ibland även av 

övrig omgivning. Sjukdomen, processen att erhålla en diagnos, att 

behöva ändra livsstil och att begränsas är något som väcker känslor.

Diskussion: Författarna valde att diskutera resultatet utifrån Katie Erikssons Caritativa 

vårdteori. Grunden i den caritativa vårdteorin är kärleken till individen, 

vilket innebär att sjuksköterskan skall vandra med den lidande och lindra 

dess lidande för att nå en så optimal hälsa som möjligt. Kopplat till Katie 

Erikssons teori råder brist på förståelse, kunskap och bemötande hos 

vårdgivare samt övrig omgivning till ett obefogat vårdlidande.

Nyckelord:  Migrän, upplevelser, erfarenhet, livsstil  



  

Abstract 

Background: Migraines are a common disease which means more than classical 

headache, since it is both chronic and hereditary. How migraines are 

experienced varies from individual to individual. The disease has been 

known since ages, and according to the research, it occurs more often in 

women than in men. The process of diagnosing migraine is often long 

because of lack of knowledge and the disease is not a priority in health 

care. 

Aim: To describe people's experiences of living with migraine.

Method: The articles were analyzed and reviewed according to Friberg's method 

for literature review and resulted in two themes.

Results: In the analysis, the authors of the literature review identified the 

individuals who participated in the studies constantly experiencing and 

saying that migraines are not taken seriously by caregivers, employers 

and sometimes even from other environments. The disease, the process 

of obtaining a diagnosis, having to change lifestyle and being limited is 

something that awakens emotions.

Discussion: The authors chose to discuss the result based on Katie Eriksson's 

Caritative Care Theory. The basis of the caritative care theory is the 

love of the individual, which means that the nurse should walk with that 

suffering and relieve her suffering to achieve as optimal health as 

possible. Linked to Katie Eriksson's theory led to lack of understanding, 

knowledge and treatment of caregiver and other surroundings for an 

unjustified care-ward.

Keywords: Migraines, experiences, experience, lifestyle
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Inledning 
Det har funnits många teorier genom tiderna om vad huvudvärk är och hur den skall lindras 

på bästa sätt. Exempelvis har forskare hittat evidens som indikerar att människor har försökt 

att bota huvudvärk genom att göra hål i kraniet med hjälp av en slags borr redan under 

stenåldern. Även läkekonstens fader, Hippokrates har beskrivit huvudvärk med aura under 

antikens Grekland (Huvudvärksförbundet, 2018a), men fler exempel finns genom tiderna. 

 Idag använder sig ofta personer som har huvudvärk av benämningen migrän, något som är 

felaktigt då det är två helt skilda sjukdomar och sätt att ställa diagnos. Intresset för att skriva 

om migrän fanns tidigt hos författarna då båda har anhöriga som lever med migrän. Detta har 

gjort att vi har kunnat se vilken frustration dessa personer kan uppleva när de blivit 

negligerade inom vården och hur de resignerar till följd av detta.  

I denna litteraturöversikt vill vi, som framtida sjuksköterskor, hitta verktygen för att kunna 

hjälpa och öka sjuksköterskans förståelse för sjukdomen samt belysa patienternas upplevda 

erfarenheter av att leva med den. För att få mer kunskap kring migrän gick författarna på en 

föreläsning som huvudvärksföreningen i Stockholm anordnat. Föreläsningen hölls av Tor 

Ansved, Neurolog vid Neurology Clinic på Sophiahemmet, “Vad kan neurologen göra för 

huvudvärkspatienten”. Innan föreläsningen mötte författarna ett flertal personer som lever 

med migrän och när de fick reda på att vi skulle skriva en uppsats om migrän och mötet med 

vården så var reaktionen oberoende av varandra “vad bra det behövs” (T. Ansved, personlig 

kommunikation, 12 september 2018). 

Bakgrund 
Förekomst av huvudvärk 

Huvudvärk inkluderar alla former av huvudvärk och är ett globalt problem. Sjukdomen 

förekommer i alla åldersgrupper, kulturer, socioekonomiska förhållanden och geografiskt. 

Vissa personer har huvudvärk återkommande varje dag, vecka eller flera gånger per månad. 

En av tjugo vuxna har huvudvärk så gott som dagligen och det påverkar cirka 1% - 4% av 

världens vuxna befolkning. Globalt sett är spänningshuvudvärk den vanligaste formen av 

huvudvärk och drabbar drygt en tredjedel av männen och över hälften av alla kvinnor. 

Migrän förekommer i alla åldersgrupper och drabbar en av sju vuxna. Vanligast är att den 

debuterar i tonåren för att bli mer kännbar hos vuxna i åldern 35 - 45 år. Studier visar dock att 
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sjukdomen är mindre förekommande i Asien men orsaken till detta är idag okänd (World 

Health Organization, 2018a). 

Kronisk sjukdom 

Upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom varierar från person till person. Gemensamt 

för kroniska sjukdomar är att sjukdomen har varat i mer än tre månader och att det som 

tidigare fungerat normalt inte längre fungerar och kommer aldrig mer att fungera som det 

gjort tidigare. Kronisk sjukdom kan innebära allt från psykisk ohälsa, stroke, Kronisk 

obstruktiv lungsjukdom (KOL) till situationen där individen har förlorat exempelvis en fot 

efter en amputation. Innebörden av att leva med en kronisk sjukdom är att det dagliga livet 

påverkas. Sjukdomen innebär att individen gör förändringar i sin livsstil för att anpassa sig till 

ett liv med den kroniska sjukdomen för att uppnå en så optimal hälsa som möjligt, 

(Håkansson, 2014; Bergh, 2014). 

Enligt Håkansson (2014) påverkas den fysiska och mentala hälsan många gånger av 

varandra och vår identitet skapas till följd av våra upplevda erfarenheter som har införskaffats 

genom de upplevelser individen varit med om tidigare i livet. När människor drabbas och blir 

begränsade till följd av en sjukdom kan dennes identitetsbild och livskvalitet rubbas. Detta 

kan vara både svårt att acceptera men även att hantera, framförallt om skadan eller sjukdomen 

är osynlig. Bergh (2014) menar att en sjukdom som inte syns utåt kan resultera i problem för 

personen då det kan bli svårt att bli betrodd av vårdgivare och anhöriga. 

Migrän 

Migrän innebär mer än klassisk huvudvärk då den är kronisk och ärftlig. Om båda föräldrarna 

har migrän löper barnet 70 procent risk att drabbas, medan om enbart den ena föräldern har 

migrän så sjunker risken till 45 procent (Ericson & Ericson, 2012). Forskningen är idag oense 

om vad som initierar en migränattack och därför är det enbart teorier som finns att tillgå. En 

teori som har fått allt mer stöd är att hjärnan frisätter transmittorsubstanser samt olika peptider 

som är verksamma vid både start och förlopp av migrän. Transmittorsubstanserna och 

peptiderna utlöser en kärlkontraktion (kärlsammandragande) och senare orsakar kärldilatation 
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(kärlvidgande) som är starkt kopplad till huvudvärken (Simonsen & Hasselström, 2016). I den 

hårda hjärnhinnan och blodkärlen finns det smärtreceptorer som gör att vi kan känna smärta, -

vilket saknas i hjärnvävnaden. Detta gör att vi inte kan känna smärta vid en skada direkt i 

hjärnvävnaden, utan kräver smärtreceptorer för att smärtan skall kunna upplevas av personen 

(Ericson & Ericson, 2012).   

Migränfaser  

Ericson & Ericson, (2012) menar att för att bli diagnostiserad krävs ihållande huvudvärk i 

alltifrån fyra timmar upp till 72 timmar i mer än 15 dagar på en kalendermånad, men innan 

diagnosen ställs skall andra sjukdomar ha uteslutits som exempelvis stroke eller 

tumörsjukdom. Symtomen för migrän kan delas in i tre faser. Vissa personer går igenom alla 

tre faserna. Detta är dock individuellt och inte ett kriterium för migrän, då det förekommer att 

personer enbart går igenom en eller ingen fas alls, utan migränattacken kommer plötsligt utan 

förvarning. Faserna vid migrän är: Prodromalfas, aurafas och huvudvärksfasen. Prodromalfas 

yttrar sig med psykiska symtom såsom trötthet, inåtvändhet eller raka motsatsen d.v.s. 

hyperaktivitet. Aurafasen har symtom som känselbortfall, blixtrar, prickar framför ögonen och 

synbortfall i ena kroppshalvan. I huvudvärksfasen, är värken centrerad till halva kroppen 

såsom kring ett öga, halva pannan och tinningen. Andra vanliga symtom kan vara ljud- och 

ljuskänslighet, illamående och kräkningar, vilket kan pågå i allt från några timmar till ett par 

dagar.  

Huvudvärksförbundet, (2018b) skriver att migrän förekommer både som sporadiska 

attacker men även i kronisk form. För de personerna som lever med migrän där sjukdomen 

har blivit kronisk, så har de under samma månad haft huvudvärk i minst femton dagar, där 

åtta av dagarna skall vara av migräntyp. Det är mer vanligt att vuxna drabbas av migrän och 

sjukdomen debuterar ofta i 40 årsåldern, men barn kan också drabbas och får då oftast samma 

typ av symtom som vuxna, alternativt i vissa fall bukmigrän och cykliska kräkningar istället. 

Trandafir, Tudose, Nascu och Grigorescu-Sido (2016) och Evans och Whyte (2013) beskriver 

bukmigrän och cykliska kräkningar som ett förstadie till migrän och innebär att personen 

periodvis då får ont i magen där smärtan vanligtvis sitter runt naveln och varvas med 

illamående och kräkningar.   
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Enligt Dayapogu och Yildiz, (2017) drabbas kvinnor oftare framför män av migrän, då 

anledningen delvis kan bero på ökade östrogennivåer, vilket även medför att fler studier är 

gjorda på kvinnor än på män. Tesen om att migrän är hormonellt betingat återkommer även i 

Världshälsoorganisationens (WHO) “Health topics” där det även framkommer att migrän är 

den femte vanligaste sjukdomen globalt (World Health Organisation, 2018b). 

Behandling   

Läkemedel i kombination med att föra huvudvärksdagbok är idag den vanligaste 

behandlingen mot migrän, där huvudvärksdagboken hjälper till att hitta svar på 

livsstilsrelaterade faktorer, så kallade “triggers” som kan starta migränattacken (Simonsen & 

Hasselström, 2016). I dagboken dokumenteras när huvudvärken kommer, eventuella triggers 

som kan ha utlöst attacken, beskrivning av hur huvudvärken upplevs och var den sitter, samt 

vilka läkemedel som intagits och dess effekt på huvudvärken. Dokumentationen, där samband 

och mönster på attackerna identifieras, används av läkaren vid diagnosticering 

(Huvudvärksförbundet, 2018a).  

Förutom läkemedel finns det även alternativa behandlingar som kan vara till hjälp för vissa 

patienter. Exempel på sådana behandlingar är: akupunktur (Rutberg & Öhrling (2009), 

beteendeterapi (Brown, Newman, Noad & Weatherby, 2012), botoxinjektion (Oterino, Ramon 

& Pascual, 2011) samt kiropraktisk behandling (Stochkendahl, Larsen, Nim, Axen, 

Haraldsson, Kvammen & Myburgh, 2018). Enligt Nationellt kliniskt kunskapsstöd (2018) kan 

även akupunktur, fysioterapi med transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) användas som 

profylaktisk behandling. Livsstilsförändringar kan innebära att personen begränsas av bland 

annat olika triggers som varierar från individ till individ men gemensamt för triggers är att de 

aktiverar migränattacken. Exempel på triggers kan vara otillräckligt med sömn, oregelbundet 

intag av föda, stress, stark mat, dofter eller kombinationer av dessa (Özturan, Sanlier & 

Coskun, 2016). Enligt Gustafsson (2014) så innebär stress det sätt som kroppen reagerar på 

vid en ökad belastning i form av exempelvis höga krav, utmaningar eller hot. Från början så är 

detta en försvarsmekanism för att vi ska kunna fly och kroppen förbereds genom att bli mer 

skärpt, vi blir mer smärttåliga, blodtrycket ökar, koagulationsförmågan ökar och att 

immunförsvaret triggas igång och blir mer effektivt. En tillfällig stress kan därför öka vår 
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prestationsförmåga, medan om kroppen inte får tillfälle till att vila och ta igen sig så ökar 

risken för både fysisk och psykisk ohälsa.  

I det Nationella kliniska kunskapsstödet specificeras landstingens gemensamma riktlinjer. 

Riktlinjerna vägleder vårdpersonalen i hur bemötande, diagnosticering, behandling och 

uppföljning av sjukdomar skall genomföras så optimalt som möjligt, där målet är god och 

jämlik vård i hela landet oavsett var man bor. I kunskapsstödet skall även lokala skillnader 

mellan landstingen framgå. I denna litteraturöversikt förekommer uttrycket vårdpersonal vid 

ett flertal tillfällen, vilket vi valt att innefatta de professioner som förekommer i litteraturen 

samt i de vetenskapliga artiklar som arbetet är baserat på. Begreppet vårdpersonal innebär 

därmed läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer och fysioterapeuter. 

Sjuksköterskans ansvar 

ICN står för International Council of Nurses och ICN:s etiska kod är ett gemensamt och 

globalt förhållningssätt som även fungerar som en kvalitetssäkring där kvalitet, utbildning, 

ansvar samt säker och god vård står i fokus. Etiska koden uppdateras därför regelbundet för 

att ständigt vara aktuell och i tiden (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Eriksson (2014) 

skriver att innebörden av sjuksköterskeyrket varierar över hela världen, vilket resulterar i att 

definitionen, antalet legitimerade sjuksköterskor, ansvar och utbildningen varierar från land 

till land. Svensk sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad tillsammans med ICN:s 

etiska kod står till grund för svenska sjuksköterskors omvårdnadsarbete.  

Både ICN:s etiska kod samt svensk sjuksköterskeförenings värdegrund för god omvårdnad, 

grundar sig på de mänskliga rättigheterna där sjuksköterskans ansvar handlar om att ge och 

stå för god omvårdnad oavsett vilket kön, ålder, sexuell läggning eller etiskt ursprung 

patienten identifierar sig med (ICN, 2012; Svensk sjuksköterskeförening [swenurse] 2016). 

Sjuksköterskans ansvar är därför att bemöta patienter med respekt, lindra lidande, främja 

hälsa och förebygga ohälsa samt följa de lagar som råder för att kunna ge god omvårdnad.  

  
Problemformulering 

Migrän är ett sjukdomstillstånd som kan påverka patientens välmående genom olika typer av 

symtom som kan upplevas som funktionsnedsättande eller begränsande för personen. Detta 
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gör att det är av vikt att sjuksköterskan är lyhörd, lyssnar och har ett reflekterande 

förhållningssätt. Genom att kartlägga dessa personers erfarenheter kan omvårdnaden bli mer 

effektiv och risken för vårdlidande minskas. 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva personers erfarenheter av att leva med migrän. 

Teoretiska utgångspunkter 
Wiklund Gustin och Lindwall, (2012) menar att caritas, det vill säga kärlek är basen i Katie 

Erikssons omvårdnadsteori, där kärleken innebär den omtanke och omvårdnad som 

sjuksköterskan visar patienten. Eriksson uttrycker att människan är social, uppskattar 

gemenskap och att få känna sig inkluderad. Sjuksköterskan skall då vara den som bär ansvaret 

för att patienten, eller som Eriksson menar - den lidande människan, får tid för att på olika sätt 

kunna uttrycka sitt lidande, men att till slut även kunna förlika sig med det, vilket beskrivs 

som att vandra med den lidande människan. Genom att sjuksköterskan lyssnar till patienten, 

är närvarande, respekterar hen för den hen är och vad hen går igenom, kan tillit skapas, 

lidandet lindras och hälsan gynnas. I teorin så framkommer vidare att världen inte enbart 

består av en värld, utan är mångdimensionell och består av tre världar samtidigt. Människan 

lever i den yttre, inre och mellanvärlden, där den yttre världen består av det materiella ting 

som omger oss, mellanvärlden är den värld där skapandet av relationer sker och till slut den 

inre världen som är människans allra mest privata.  

Genom att identifiera ohälsan som påverkar alla världarna hos människan såväl den yttre 

som den inre tillsammans med den drabbade, så kan vårdgivare och vårdtagare hjälpas åt för 

att sträva efter den optimala hälsan. Detta betyder att alla världarna är beroende av varandra 

för att människan skall vara i balans och att det är i mellanvärlden som mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten sker. Detta ställer krav på sjuksköterskan och att hen har 

kunskap kring - i detta fallet migrän, för att kunna möta personen där hen befinner sig nu, 

men även för att kunna sätta sig in i patientens situation och se vilket omvårdnadsbehov som 

finns oavsett diagnos. I Erikssons, (2018) caritativa vårdteori definieras detta genom ordet 

ethos som innebär ”att vara där, sann närvaro, att verkligen se och att ha mod att vittna om det 

man sett, samt att vara beredd på att ta ansvar för situationen och den enskilda människan är 

etisk praxis”. 
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 I International Council of Nurses (ICN), som är en etisk kod med riktlinjer för 

sjuksköterskor världen över kan man även se likheter med den caritativa teori som Eriksson 

förespråkar.  Koden är till för att sjuksköterskor skall ha ett gemensamt förhållningssätt och 

ett etiskt handlande. I sjuksköterskeprofessionen ingår det enligt ICN att bemöta patienten 

med respekt och se alla likas värde (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Wiklund Gustin 

och Lindwall, (2012) skriver slutligen att genom att ge sjuksköterskor verktyg till att kunna 

vara närvarande och öka kunskapen så kan lidandet lindras och “att vandra med den lidande” 

främjas. Om sjuksköterskan inte vandrar med den drabbade, kan ett vårdlidande uppstå och av 

den anledningen är det önskvärt att alla som arbetar inom vården har en förmåga att känna 

kärlek till sin nästa. Genom att visa hänsyn, vara närvarande, reflektera och respektera 

patienten så ger det en bra grund till att personcentrera omvårdnaden, men även att 

implementera Erikssons känna och visa kärlek till nästa.  

Metod 
Syftet med studien var att beskriva personers erfarenheter av att leva med migrän och 

genomfördes via en litteraturöversikt (Friberg, 2017). Att göra en litteraturöversikt innebär att 

författarna söker artiklar som kan vara av både kvalitativ och kvantitativ design för att få en 

tydligare bild av ett område. Arbetet baseras sedan på ett syfte och struktureras upp stegvis 

där författarna beskriver hur de har gått till väga för att komma fram till sitt resultat, men även 

vad tidigare forskning har kommit fram till. Vid en litteraturstudie menar Segesten, (2017) att 

fokus ligger vid att kartlägga ett kunskapsområde och inte att söka evidens. 

Datainsamling   

Artiklarna söktes fram under september och oktober månad 2018 med hjälp av databaserna 

Cinahl Complete, som innehåller artiklar i omvårdnad och vårdvetenskap samt PubMed som 

är en databas innehållande medicin och viss omvårdnadsforskning.   

Denna litteraturöversikt är inte begränsad till några specifika länder, etnicitet eller kulturer.   

I Cinahl Complete användes initialt sökorden “migraine” och “experience”, då författarna 

identifierade dessa ord utifrån litteraturöversiktens syfte, för att få en överblick samt för att se 

om det fanns tillräckligt med artiklar gällande det valda området. I de fortsatta sökningarna 

för att få fram resultatartiklarna kombinerades sedan sökorden “migraine”, “quality of life “, 
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“lifestyle”, “life style” i olika kombinationer. I PubMed kombinerades sökorden “migraine”, 

“experiences of life”, “life”, “lifestyle” (bilaga 1).   

I de båda databaserna använde författarna sig av boolesk söklogistik innefattande 

sökoperatorn “AND” (Östlundh, 2017). När resultatlistan från sökningarna visades 

begränsades sökningarna genom att kryssa för att de skulle vara peer-reviewed, innehålla 

abstract, inte vara äldre än 10 år, full text, engelsk text, all adult, samt vara etiskt godkända.  

Urval  

Datainsamlingen resulterade i olika många antal träffar där författarna började med att läsa 

igenom titlarna för att se om de kunde passa syftet, medan de titlar som inte var relevanta 

sållades bort. Efter första granskningen läste författarna sedan igenom abstract och vidare hela 

artikeln på de som verkade mest intressanta. Författarna bestämde sedan tillsammans vilka 

artiklar som skulle inkluderas initialt i studien. De artiklar författarna valde ut till 

litteraturöversikten skulle ha kriterierna att de var etiskt godkända, mötte syftet samt antingen 

hade kvalitativ eller kvantitativ design (se bilaga 2). Då syftet var personers erfarenheter av 

att leva med migrän var de kvalitativa artiklarna till stor del baserade på intervjuer medan de 

kvantitativa artiklarna var baserade på bl.a. enkäter och resultatet redovisades via statistik. De 

kvantitativa resultatartiklarna valdes på grund av helikopterperspektivets betydelse för att se 

påverkan på en större population för att få en bättre helhet (Friberg, 2017).  

Dataanalys   

Analysarbetet utfördes enligt (Friberg, 2017). De valda artiklarna lästes igenom flera gånger 

för att få förståelse för text, metod och resultat. Efter detta diskuterades resultaten i relation 

till studiens valda syfte. När de utvalda artiklarnas innehåll svarade på syftet på ett eller ett 

annat sätt, lästes de igenom igen och fokus lades vid analysen av resultatet i varje artikel för 

att säkerställa hur resultatet förhöll sig till det valda syftet i litteraturöversikten. En viktig del 

vid analysen var de olika matriserna där författarna lade ner mycket arbete för att förstå 

innebörden av varje artikel. När resultatet mötte syftet sammanställdes de valda artiklarnas 

resultat i en schematisk översikt (se bilaga 2). När matrisen var klar identifierades likheterna 

och skillnaderna i artiklarna och utifrån dem kunde nya teman växa fram. När detta var gjort 

formulerades en beskrivning av analysen som grundade sig på de nya temana.   
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I analysen av artiklarna använde sig författarna av en form av mindmapping där väsentliga 

återkommande ord i studierna identifierades och utifrån dessa identifierades likheter och 

orden grupperades i fyra teman 

En ny analys av orden initierades och denna ledde till att två tema kvarstod “Osynlig 

sjukdom” och “Erfarenheter”. 

Forskningsetiska överväganden 
Under andra världskriget skedde många fruktansvärda händelser och människor begick 

hemska brott som exempelvis att forskningsexperiment på människor utfördes. När kriget var 

över och detta blev känt genom rättegångar, så skapades därför internationella 

överenskommelser och gemensamma regler för hur forskning skall bedrivas för att skydda 

deltagarna samt anses vara etiskt korrekt utförd. För att minimera riskerna för att deltagarna 

ska komma till skada, så skall därför all forskning på människor inom medicin följa 

lagstiftningen samt baseras på autonomi och integritet, vilket betyder att deltagandet skall ske 

frivilligt, med samtycke och personens värdighet skall inte äventyras (Kristensson, 2014).  

För att författarna skulle kunna få en så ärlig och riktig bild av den tidigare forskningen som 

möjligt, var det viktigt att artiklarna som litteraturöversikten baserades på var etiskt 

granskade. Detta på grund av att det är forskarnas ansvar att personerna som deltagit i den 

Symtom Erfarenheter Osynlig 
sjukdom

Livsstilsförändri
ngar

Återkommande 
ord i artiklar

Triggers, 
personlighetstyp
, Könsskillnad 
Illamående 
överkänslighet 
mot dofter 
Spänningshuvud
värk 
Depression

Kämpa, 
förebygga för 
att kontrollera 
migränen, 
förebyggande 
strategier, 
läkemedel- vill 
ej ta mer än 
nödvändigt, 
rädsla, ängslan, 
acceptans, 
oförutsägbar, 
frustration, 
osäkerhet.

Skam, 
osäkerhet, 
skepsism, 
misstroende, 
kämpa, 
livskvalitet, 
kommunikation
sproblem, 
patient - läkare, 
patient - 
arbetsgivare, 
patient - 
anhöriga

Livsstilsfaktorer
, livshändelser, 
kontroll, 
begränsande, 
isolering, 
regelbundenhet 
gällande mat, 
sömn, 
energigivande 
aktiviteter, 
stress samt 
förebyggande 
strategier.
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tidigare forskningen blivit informerade och behandlade etiskt korrekt. Författarna till 

litteraturstudien ansåg att om deltagarna medverkat frivilligt och kände sig trygga i att de inte 

kunde kopplas till intervjuerna eller forskningen så skulle de svara mer ärligt på frågorna vid 

intervjuerna eller i enkäterna (Kristensson, 2014).  

Under denna litteraturstudies gång har författarna reflekterat över eventuella förförståelser, 

egna värderingar och texten som skrevs, men även läst och noga fokuserat på artiklarnas 

innehåll som arbetet är baserat på. Detta gjordes för att författarna har anhöriga som lever 

med migrän och inte vill bli påverkade av deras åsikter, men även för att kunna granska 

materialet mer källkritiskt (Kjellström, 2012). Genom att reflektera över de utvalda 

vetenskapliga artiklarna och texten som skrivits har författarna även kunnat se sambandet 

mellan de olika principerna som ligger till grunden i forskningen. Som exempel så var 

artiklarna granskade av en etisk kommitté och personerna hade deltagit frivilligt, vilket 

autonomiprincipen stödjer. Inte skada principen kunde vi koppla till en av artiklarna, där 

några av intervjuerna hade skett på ett cafe. Författarna hade då tagit upp detta i sin 

vetenskapliga artikel och menat på att det skulle kunnat finnas risker vid sekretessen, men då 

deltagarna själva hade föredragit detta ställe så hade forskarna godkänt det. Nyttoprincipen 

var svår att hitta kopplingar till, men reflektioner drogs till vården som personerna hade sökt 

men inte fick. Då det finns tidigare forskning kring patienter med migrän och hur de upplever 

vårdmötet, så borde det goda överväga det onda, men vården har inte riktigt kommit dit ännu. 

Rättviseprincipen kopplades återigen till att artiklarna var etiskt granskade då personerna 

tillhörde olika etniciteter, åldrar, kulturer, kön och socioekonomiska förhållanden och utifrån 

artiklarna blev behandlade lika och hade samma rättigheter. Vi som författare sökte och valde 

ut artiklar vars resultat pekade mot varandra för att inte missa forskningsresultat, men även 

för att inte vårt resultat skulle kunna peka på att vi hade fått ett ”önskat resultat” av vår 

litteraturöversikt genom att vinkla resultatet. 

  

Resultat 
Att migrän inte tas på allvar av vårdgivare, arbetsgivare och ibland även av övrig omgivning 

är något många av deltagarna i de analyserade studierna upplever och sätter ord på. Vidare 

framkommer att sjukdomen, processen att erhålla en diagnos, att behöva ändra livsstil och att 

begränsas på olika sätt i livet också är något som väcker känslor och tankar. Genom att 
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sammanställa artiklarna och identifiera nyckelord så reducerades resultatet ner i två teman: 

Osynlig sjukdom samt erfarenheter av att leva med migrän vilka redovisas nedan.  

Osynlig sjukdom 

Relationer är en viktig bas i de flesta människors liv och det är oftast där tryggheten finns 

både i hälsa och i ohälsa. Likaså hanterar individen dagligen känslor av alla de slag och som 

medmänniska är det en konst i sig att kunna förstå och hantera andra människors 

känsloyttringar. I och med en sjukdoms uppkomst, vägen till diagnos och till den kroniska 

diagnosens faktum, ställs det ännu större krav på bemötandet, förmåga att hantera känslor hos 

vårdpersonal och i den sociala omgivningen (Rutberg, Öhrling & Kostenius, 2013).  

Personerna upplevde diagnosticeringsprocessen som lång och krävande med många besök 

hos olika läkare som ofta resulterade i missförstånd och misstroende från läkarens sida. 

Frustrationen över att många av läkarna hade förutfattade meningar, inte tog dem på allvar, 

saknade förståelse och engagemang, gjorde att patientrelationen inte fungerade då det ofta 

förekom kommunikationssvårigheter till följd. Att inte bli tagen på allvar gjorde att 

personerna utvecklade skamkänslor när de sökte medicinsk hjälp för en osynlig och “inte 

godkänd” sjukdom och påverkade personerna än mer negativt. Till följd av detta uttryckte 

personerna önskningar om läkare som lyssnade bättre, visade mer engagemang och förståelse 

samt fanns som ett stöd för att med det förbättra patientrelationen (Palacios-Ceña et al., 2017). 

Dialogen med sjuksköterskan vid vårdmötet var viktigt för personerna. Genom att 

sjuksköterskan använde sig av ett fenomenologiskt förhållningssätt hade personerna lättare för 

att beskriva och sätta ord på sina känslor, erfarenheter och med det ökade både förståelsen och 

synen på huvudvärken. Att bli sedd, tagen på allvar och visad förståelse för 

sjukdomstillståndet av både sjuksköterskan, men även omgivningen som anhöriga, vänner, 

arbetskamrater och arbetsgivare var av stor vikt för personernas välmående och påverkade 

den egna acceptansen för sjukdomen positivt (Ramsey, 2012) Genom acceptansen så ökade 

välmåendet och hälsan trots sjukdomstillståndet, men underlättade även för personerna att 

kunna hantera känslorna kring sjukdomen och med det komma tillbaka till det sociala livet 

fortare än tidigare (Rutberg et al., 2013).  

Personerna som lever med kronisk migrän upplevde en större känsla av sjukdom 

jämförelsevis mot personerna som fick periodvis huvudvärk eller personer som lever med 
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epilepsi. Förmågan till att arbeta påverkades inte av kön, ålder eller etniskt ursprung (Young, 

Park, Tian & Kempners, 2013). Några av personerna hade hittat strategin att anpassa sitt yrke, 

arbetstiden och arbetsbelastningen till följd av sjukdomen (Ramage-Morin & Gilmours, 

2014), medan andra ofta tvingade sig själva till att gå till arbetet trots att de var svårt sjuka. 

Detta skedde då de upplevde känslor som brist på förståelse för innebörden av att leva med 

migrän och hur den påverkar individen av sin omgivning, men även på grund av skuldkänslor 

att de inte ville belasta sina arbetskamrater. Personerna som gick till arbetet trots sjukdom 

presterade sämre under arbetstiden och tillfrisknandet tog längre tid (Rutberg, Öhrling & 

Kostenius, 2013).    

Patienterna upplevde att den informativa delen gällande de profylaktiska 

behandlingsformerna som fanns att tillgå vid migränsjukdom, samt dess effekter ej heller 

upplevdes som ”godkända”. Detta resulterade i att eftersom inte kompetens och kunskap 

fanns gällande sjukdomens natur och den drabbade individens lidande, så fanns inte viljan att 

informera patienterna om de profylaktiska behandlingarna, vilket i sin tur ledde till att det 

fanns en viss skepsism kring behandlingen. På grund av skepsismen kring behandlingen 

önskade personerna som lider av migrän att förhållandet mellan läkaren och patienten skulle 

stärkas. Förhållandet skulle stärkas enligt patienterna genom att läkaren utvecklar förståelsen 

för vilka bördor som sjukdomen innebär och med större förståelse skulle även tilltron och 

förtroendet för läkaren öka. Patienternas upplevelse var att läkarens förmåga att förstå den 

börda de bär på var begränsad, vilket försämrade patientens tilltro och förtroendet för läkaren, 

vilket ledde till att intresset för att prova de nya behandlingar läkaren rekommenderade 

minskade (Dekker et al., 2012). 

Erfarenheter av att leva med migrän 

Symtomen för migrän beskrev personerna som något oerhört jobbigt och frustrerande att leva 

med och deras fokus låg ständigt vid smärtan vilket skapade ett kontrollbehov. Smärtan i sin 

tur medförde ibland även humörsvängningar som påverkade personernas relationer och gjorde 

att faktorer som kunde trigga igång en migränattack undveks och att deras livsstil hade blivit 

förändrad (Palacios-Ceña et al., 2017). Förutom symtomen i sig hade många av patienterna 

som diagnostiserats med migrän även andra obehandlade diagnoser som kunde ligga till 

grund och trigga igång migrän. Bland dessa orsaker var stress en av de största faktorerna, men 
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även depression, fibromyalgi, ångest, spänningshuvudvärk samt posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD) förekom som triggers och bidrog till att personen kunde få huvudvärk av migräntyp 

(Hedborg, Anderberg & Muhr, 2011).  

     Erfarenheterna av att ha behövt stanna hemma från arbetet, avstått från att göra roliga 

saker på fritiden eller till och med behövt avbryta aktiviteter gör att sjukdomen upplevdes 

som begränsande. Den ofrivilliga isoleringen skapade känslor som frustration och besvikelse 

och gjorde att personerna ofta valde att inte planera in saker i framtiden då de var rädda för att 

antingen bli besvikna själva, men även att behöva göra andra besvikna (Rutberg & Öhrling, 

2012). Att söka hjälp inom vården upplevdes som svårt och ibland skamfyllt då många av 

personerna menade att läkare och sjuksköterskor saknade förståelse och kunskap om både 

migrän och hur deras liv påverkas av sjukdomen av begränsningar och belastningar. 

Kunskapen saknades även kring sambandet mellan migrän, kronisk smärta och suicidalt 

beteende i form av tankar, försök och planering (Berhane et al., 2018).  

Rutberg och Öhrling, (2012) menar att personerna upplevde dubbla känslor inför att 

medicineras mot migrän. På ett sätt önskade de att det skulle finnas en behandling för att på så 

sätt slippa eller lindra migränattackerna, samtidigt som att de kände rädsla inför att eventuellt 

bli beroende av medicinen, hur medicinen skulle påverka deras kroppar i längden samt 

eventuella biverkningar. Genom att få tillgång till en verksam medicin som skulle kunna 

verka profylaktiskt så menade personerna att deras levnadssituation skulle förbättras och 

känslan av att ha kontroll skulle öka. Ytterligare en orostanke som personerna upplevde var 

att medicinen inte skulle vara tillgänglig just när behovet fanns. Personer som lever med 

migrän söker även ofta olika icke farmakologiska strategier för att kunna förebygga 

migränattacker, men även hur de skall göra för att hantera situationen om de skulle drabbas i 

alla fall. Genom att skaffa sig olika typer av verktyg underlättar det för personerna att kunna 

känna att de har kontroll. Avslappning upplevdes verksamt mot stress och fungerade bra i 

förebyggande syfte. Djupandning ansågs vara verksamt efter en migränattack och var skönt 

att det gick att utföra hemma. Personer som hade provat Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

uppskattade mötet med terapeuten och att någon lyssnade till dem, men att det var svårt att 

lära sig och genomföra övningarna. Ibland upplevdes det även svårt att kunna komma iväg 

och passa den bestämda tidpunkten för mötet (Morgan, Cousions, Middleton, Warriner-

Gallyer & Ridsdale, 2016). 
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Diskussion 
Metoddiskussion 

Samarbete  

Författarna av denna litteraturstudie arbetade initialt inte tillsammans med projektplanen. Att 

samarbetet inte startade tillsammans från början gjorde att författarna hade lite olika åsikter 

om utformningen av projektplanen. Detta resulterade i att den valda projekplanen, som var 

skriven av den ena författaren tillsammans med en annan student, gicks igenom och insikten 

om att den till stor del var tvungen att korrigeras så att båda författarna kände att grunden 

speglade det fortsatta arbetet. Under arbetets gång kom syftet att ändras ett flertal gånger 

vilket tog tid och syftet blev slutligen att beskriva personers erfarenhet av att leva med 

migrän. Arbetsmässigt har författarna kompletterat varandra bra, vilket har varit till en stor 

fördel. Fokus har legat vid arbetet och de dagar som gått lite trögare med att samla in material 

eller skriva, så har “svackan” gått över snabbt då båda har varit delaktiga och diskussionerna 

har varit intressanta, givande och ibland styrt om hela arbetet till en ny nivå. Författarnas 

svagheter har varit ovanan att skriva akademisk text med tillhörande formalia, vilket har 

skapat frågor och tagit tid. Även översättning från engelska till svenska och tolkning av texten 

tog tid. Tolkningen av den översatta texten kan också ha inneburit att texten fått en annan 

vinkling.  

Tillvägagångssätt  

Då syftet med studien var att beskriva personers erfarenheter av att leva med migrän så 

genomfördes en litteraturöversikt enligt Friberg (2017) för att ge en tydligare bild över det 

valda området. Initialt valde författarna redan i tidigt skede att inte begränsa 

litteraturöversikten till några specifika länder, etniciteter eller kulturer för att få ett globalt 

perspektiv vilket författarna såg som en styrka. Ett medvetet val var också att exkludera barn 

från litteraturöversikten. I sökandet av artiklar använde sig författarna av databaserna Cinahl 

Complete samt Pubmed i kombination med boolesk sökteknik (Östlundh, 2017) där 

operatorerna “AND”, “OR” eller “NOT” fungerar som hjälpmedel för att ytterligare förfina 

och begränsa sökningarna. Författarna diskuterade här huruvida en till databas skulle varit 
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nödvändig, men då sökningarna som gjordes gav ifrån sig bra med material att arbeta med, så 

ansågs en till databas onödig. Detta kan ses som både en styrka och svaghet där svagheten är 

att viktig forskning kan ha missats, medan vi fick fram aktuella artiklar som uppfyllde de 

kriterier som tidigare hade bestämts. 

I inklusionskriterierna för sökningarna lades det ner stor vikt vid att artiklarna skulle vara 

etiskt granskade det vill säga att författarna av studierna har reflekterat över bland annat det 

etiska faktorerna likväl som deras egna värderingar och eventuella förförståelser innan och 

under studiens gång vilket sågs som en styrka. Artiklarna skall även vara peer rewieved då 

litteraturöversikten skulle vara baserad på personers erfarenheter och vetenskapligt granskat 

material. Vidare skulle artiklarna innehålla Full text, gärna free full text, abstract, vara 

publicerade mellan 2008 – 2018, peer reviewed, engelsk text, all adult samt vara etiskt 

godkända. Tio år kan anses vara mycket och en svaghet, men då sökningarna gav för få träffar 

vid fem år så ansågs tio år vara nödvändigt. Vid sökningarna försökte författarna även 

medvetet hitta artiklar vars resultat pekade mot varandra för att få tillgång till fler synvinklar 

och forskning vilket sågs som en styrka. Båda författarna talar engelska, men har svenska som 

modersmål, vilket gjorde att mycket tid lades ner vid översättningen för att undvika 

missuppfattningar, vilket kan anses både som en styrka och svaghet. Styrka för noggrannheten 

vid översättningen medan det samtidigt kan finnas risker med att inte ha engelskan som 

modersmål, då det kan finnas språknyanser som kan misstolkas. 

Analys  

De artiklar författarna valde ut till litteraturöversikten inkluderade att de var etiskt godkända, 

mötte syftet samt antingen hade kvalitativ design baserade på intervjuer eller kvantitativ 

design innehållande statistik för att se påverkan på en större population för att få en bättre 

helhet (Friberg, 2017).   

     Analysarbetet utfördes enligt Friberg, (2017). De valda artiklarna lästes igenom flera 

gånger för att få förståelse för text, metod, resultat, språk och diskuterades i relation till 

studiens valda syfte. För att ytterligare minska risken för eventuell förförståelse samt för att få 

en tydligare struktur i arbetet gjordes en mindmap för att sortera ut vad som var viktigast och 

för att hitta gemensamma nämnare i de valda artiklarna -oavsett de bekräftade varandra eller 

pekade emot. Efter detta lade författarna ner mycket arbete på matriserna genom att noggrant 
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analysera och översätta resultaten för att få ytterligare förståelse av innebörden i varje artikel. 

När resultatet mötte syftet sammanställdes de valda artiklarnas resultat i en schematisk 

översikt vilket gjorde det lättare för författarna att identifiera nya huvudteman med tillhörande 

subteman.   

Resultatdiskussion 

Att leva med migrän innebär att den drabbade personen blir begränsad i sitt leverne, då 

personen många gånger behöver göra uppoffringar och anpassa sitt liv efter sjukdomen.  

Tidigare forskning visar att deltagarna ofta upplever att de inte blir tagna på allvar samt att 

förståelsen för deras sjukdom och behov saknas. Det framkommer även av personerna i 

studierna att de upplever att omgivningen saknar kunskap, förståelse och acceptans för hur det 

är att leva med migrän. I Erikssons caritativa vårdteori är det i mellanvärlden som 

relationskapande sker, vilket inte enbart står för relationen mellan sjuksköterska och patient, 

utan även för alla våra relationer. När personerna då blir misstrodda eller inte blir respektfullt 

bemötta skadas personens mellanvärld, som vidare genererar i att även de andra två världarna 

påverkas och med det kan personen uppleva ohälsa på fler plan (Gustin & Lindwall, 2012).  

Upplevelsen av att personen känner sig missförstådd, ej tagen på allvar gör att ett vårdlidande 

uppstår något som kunnat förhindrats genom det första mötet.  

En reflektion från författarna av litteraturstudien är varför är det så här då både läkare 

såsom sjuksköterskor genom sin profession har etiska regler för hur bemötandet och 

relationen med patienter skall ske. I Läkarförbundets (Sveriges läkarförbund, 2018) 

uppdaterade etiska regler står att bland annat att   

”Läkaren ska i sin gärning alltid ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt 

bota, ofta lindra och alltid trösta. Läkaren ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad 

erfarenhet, sträva efter att utveckla sina kunskaper och färdigheter, efter bästa förmåga 

utveckla och förmedla kunskap till gagn för patienter och hälso- och sjukvårdens utveckling 

samt påtala brister i verksamheten. Läkaren ska behandla patienten med empati, omsorg och 

respekt och får inte, genom sin profession, inkräkta på patientens rätt att bestämma över sig 

själv. Läkaren ska aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en 

patient för diskriminerande behandling eller bemötande.”  
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  Sjuksköterskans ICN kod förespråkar likt läkarnas etiska regler att sjuksköterskan bland 

annat skall behandla patienter med respekt oberoende av etnicitet, kön eller ursprung vidare 

skall även de mänskliga- & kulturella rättigheterna, rättigheten till autonomi och integritet 

respekteras. I resultatet framkommer att personerna upplever att de blir begränsade av sin 

sjukdom då många livsstilsfaktorer gör att migränattacken triggas igång (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012).  

Enligt Le, Tfelt - Hansen, Skytthe, Ohm Kyvik och Olesen, (2011) handlar att leva med 

migrän inte bara om att individen begränsas socialt utan begränsningen berör till stor del även 

arbetslivet då det är svårt att arbeta under en migränattack. Att begränsas och att inte kunna 

utföra arbetet kan påverka arbetstagaren dels ekonomiskt då frånvaro från arbetet innebär 

inkomstbortfall. Vidare finner författarna att det även finns samband mellan migrän och 

utbildning, att personerna många gånger hade ett lägre BMI samt att rökningen är vanligt 

förekommande hos personerna och att alkoholkonsumtionen var lägre jämfört mot hos friska 

personer.  

Enligt Winter et al., (2011) så talade däremot deras studie emot detta och visade på att 

rökning, fysisk aktivitet, BMI och alkoholkonsumtion inte kunde visa på några samband till 

migrän eller huvudvärk av spänningstyp vilket skapade reflektioner och frågor hos författarna. 

Genomgående visar resultaten av artiklarna däremot att livsstil och livsstilsfaktorer påverkar 

uppkomsten av migränattacken samt dess frekvens och varaktighet.   

Genom att sammanfattningsvis återgå till Eriksons caritativa vårdteori så är nyckeln till ett 

lyckat vårdmöte vårdhandlingarna: tillit, bry sig om och ansvar. Tilliten enligt Wiklund Gustin 

& Lindwall, (2012) gör att patienterna upplever att de som personer blir sedda och deras 

tidigare erfarenheter samt symtom blir tagna på allvar. Förtroendet som ingår i tilliten, byggs 

upp genom att bland annat stå för det som sagts, hålla löften samt skapa trygghet. Att bry sig 

om menar Eriksson handlar om att än mer få patienten att känna sig sedd där sjuksköterskan 

lyssnar aktivt, skapa en bättre sinnesstämning och inge hopp. Slutligen kommer 

vårdhandlingens betydelse, där sjuksköterskan bär ansvaret för att finnas till för patienten och 

skydda hens värdighet, inte ta ifrån patienten de uppgifter, handlingar samt ansvar som hen 

kan utföra själv samt vara till hjälp för patienten när patientens egen förmåga för att ta ansvar 

brister.    



  !  ( ! )18 33

I Tor Ansveds (personlig kommunikation, 12 september 2018) föreläsning framkommer även 

en önskan om att den svenska primärvården måste bli bättre på att remittera patienten vidare 

till neurolog eller huvudvärksspecialist där större kunskap i sjukdomsbilden finns för att 

säkerställa diagnos, minska onödiga utredningar, erbjuda patienten rätt och kostnadseffektiv 

behandling. Teamsamverkan, mellan läkare, sjuksköterska och sjukgymnast, leder till ökad 

trygghet för patienten. Han talade också om att vården står inför utmaningar när det gäller 

dels att erkänna migrän som den sjukdom den är och att informationen om att den kan 

behandlas framgångsrikt når ut till allmänheten, att säkerställa att vården erbjuds och bedrivs 

lika i hela landet, att de nationella kliniska riktlinjerna är obligatoriska att följa och inte som 

en valmöjlighet du kan använda dig av i vårdmötet. Det är viktigt med samverkan mellan 

instanserna och professionerna för att i kombination med individanpassad vård kunna erbjuda 

patienten möjligheten till så optimal vård och smärtlindring som möjligt.  

    Även WHO (2018) menar att det i dag är den bristande kunskapen bland vårdgivare om 

sjukdomen som leder till att den inte tas på allvar, bristande diagnoser och behandling. Cirka 

40% av de som har migrän eller spänningshuvudvärk diagnostiseras och endast 10% av de 

med huvudvärk uppkommen genom intag av för mycket läkemedel. Den bristande 

kunskapsnivån beror till stor del på att det i genomsnitt globalt endast ägnas 4 timmar åt de 

olika huvudvärksformerna i den medicinska utbildningen. Detta kan bero på att sjukdomen 

idag inte tas på allvar då den ej är smittsam eller dödlig. Ytterligare en aspekt på att 

sjukdomen inte tas på allvar och under diagsnostiseras är att länder /regeringar som idag inte 

erkänner huvudvärkssjukdomar skulle kunna kostnadseffektivisera verksamheter genom att 

utbilda vårdpersonalen kring sjukdomen för att kunna ställa rätt diagnos vilket leder till rätt 

behandling. Detta skulle medföra en mindre kostnad för vårdgivaren än de idag stora 

kostnader som idag drabbar samhället och individen. WHO menar att okunskapen och 

underdiagnostiseringen kräver åtgärder och år 2004 startades en kampanj för att öka 

medvetenheten och öka kvaliteten på vården för sjukdomen (World Health Organization, 

2018b).  När innebörden av ethos i Erikssons teori lästes i samband med att denna 

litteraturöversikt skrevs, så skapades en reflektion hos författarna, då flertalet artiklar 

beskriver hur deltagarna upplever en oförståelse av både sin omgivning men även av 

vårdpersonal. Detta tolkades som att vården vid dessa tillfällen har misslyckats med att se den 

enskilda människan bakom patientbegreppet.   
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Kliniska implikationer  

Att leva med migrän upplevs olika från individ till individ. Gemensamt för den större delen 

av patienterna i studierna är att sjukdomen innebär att de måste genomföra 

livsstilsförändringar för att på detta vis begränsa antalet triggers och minimera 

migränattackernas duration och frekvens. Genom att kunskapen hos vårdpersonal ökar, ökar 

också förståelsen för de erfarenheter, det lidandet, inkomstbortfall och bristen av livskvalitet 

som individen kan uppleva, vilket då också kan underlätta för patientens förmåga till 

acceptans för sjukdomen. Acceptansen är i sin tur en viktig del för att främja hälsan då detta 

leder till att patienten hittar strategier för att hantera sjukdomen på det sätt som passar hen. 

Genom att vårdpersonalen ökar sina kunskaper och med det kan börja behandla, hjälpa eller 

remittera vidare patienten i tidigare skeden sparas både lidande, tid och pengar för både 

individen, arbetsgivare och staten.    

Förslag till fortsatt forskning  

I litteraturöversiktens resultat framkommer det att patienter saknar fler alternativa 

behandlingsmetoder som alternativ eller komplement till den farmakologiska behandlingen. 

Detta på grund av de är rädda för ett beroende och för hur deras kroppar skulle påverkas av 

medicinering livet ut. Då det redan finns flertalet alternativa behandlingsmetoder skulle det 

behövas mer forskning baserad på alternativmedicinska metoder, dels på grund av att få en 

mer holistisk synvinkel, men även då vissa metoder saknar tillräckligt med evidens som gör 

att metoderna inte är godkända som behandling. Vårt mångkulturella samhälle ställer också 

krav på ytterligare forskning då kulturella aspekter kan göra att personer inte vill prova på de 

behandlingsformer som idag är kliniskt vedertagna som exempelvis yoga på grund av 

religiösa anledningar. Genom att hitta fler behandlingsmetoder som inte påverkar den 

religiösa aspekten så skulle vården bli mer jämlik och kunna hjälpa samt underlätta för fler 

patienter.  Då fler kvinnor än män drabbas av migrän är mycket av den tidigare forskningen 

baserad på kvinnor. I flertalet av dessa studier framkommer att personerna blivit ovärdigt och 

respektlöst bemötta, vilket väckte tankar hos författarna om hur kvinnor och män bemöts 

inom vården. Är vården jämlik som den skall vara enligt de mänskliga rättigheterna, eller 

behandlas patienter olika beroende på vilket kön personen vill identifiera sig som? I så fall 

hur behandlas de olika och vilka konsekvenser resulterar det i? I litteraturöversikten 
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framkommer det att trots tidigare forskning gällande bemötandet inom vården, så finns det 

fortfarande stora brister. Utifrån detta anser författarna därför att ytterligare forskning behövs 

för att styrka tidigare studier och med det förbättra vårdmötet som skulle underlätta för att 

personcentrera vården. 

Slutsats  
Resultatet visade att trots att migrän klassas som den femte vanligast förekommande 

sjukdomen i världen, så upplever personer som lever med migrän att de inte tas på allvar eller 

blir bemötta med respekt inom vården. Att bli diagnostiserad tar tid och energi från individen 

trots att det finns mycket vetenskaplig forskning som sedan länge indikerat vikten av att 

förbättra bemötandet inom vården. 

Att leva med symtomen begränsar personerna både fysiskt, psykiskt, i arbetslivet, i det sociala 

umgänget samt i den privata sfären.  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per månad  
  
Datainsamling:  
Intervjuer i 
kombination med 
frågeformulär.  
  
Analys:  
Analytisk statistik 
(chi-square test)  
  
Etiskt godkänd:  
Ja 

Studien visar att stress är en 
viktig faktor vid migrän 
samt en vanlig trigger. Den 
visar även på ett samband 
mellan obehandlade 
psykiska diagnoser och 
migrän.

Morgan, 
M., 
Cousions, 
S., 
Middleton, 
L., 
Warriner-
Gallyer, 
G., 
Ridsdale, 
L.

Patient
’s 
experi
ences 
of a 
behavi
oural 
interve
ntion 
for 
migrai
ne 
headac
he: a 
qualita
tive 
study

Februari, 
2016.  
England  
The Journal of 
Headache and 
Pain.

Att med hjälp av 
djupintervjuer 
undersöka 
patienternas 
erfarenheter och 
gensvar på 
beteendemässiga 
åtgärder med 
avslappning och 
KBT-
komponenter 
bestående av tre 
individuella 
terapisessioner 
med uppföljning. 

Metod: 
Kvalitativ studie 

Urval: 
20 vuxna. 
Ålder 18 - 75. 

Datainsamling: 
Intervjuer. 

Analys: 
Tematisk analys. 

Etiskt godkänd: 
Ja

Studien bekräftar tidigare 
forskning att stress är en 
viktig och vanlig trigger 
som påverkar antalet 
migränattacker. I studien 
söker därför deltagarna icke 
farmakologiska strategier 
för att hantera samt 
förebygga migränattacker 
för att skapa större kontroll 
över sin sjukdom. 
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Palacios-
Ceña, D., 
Neira-
Martín, B., 
Silva-
Hernández
, L., 
Mayo-
Canalejo, 
D., Lima 
Florencio, 
L., 
Fernández
-de-las-
Peñas, C., 
García-
Moreno, 
H., García-
Azorín, 
D., Luz 
Cuadrado, 
M.

Living 
with 
chroni
c 
migrai
ne: a 
qualita
tive 
study 
on 
female 
patient
s' 
perspe
ctives 
from a 
special
ised 
headac
he 
clinic 
in 
Spain

Augusti, 
2017. 
Spanien.  
BMJ Open

Syftet med 
studien var att 
utforska 
synvinklar och 
erfarenheter hos 
en grupp spanska 
kvinnor som led 
av kronisk 
migrän

Metod:   
Kvalitativ studie.  
   

Urval:   
20 st kvinnliga 
deltagare  
18 - 65 år    

Datainsamling:   
intervjuer     

Analys:   
Tematisk analys     

Etiskt 
godkänd: Ja   

Deltagarna beskrev sina 
känslor och hur det är att 
leva med sjukdomen. Skam 
identifierades p.g.a. att 
sjukdomen inte är synlig 
eller erkänd alternativt 
prioriterad hos läkare och 
övrig vårdpersonal. 

Ramage-
Morin, P., 
Gilmour, 
H. 

Preval
ence 
of 
migrai
ne in 
the 
Canadi
an 
househ
old 
popula
tion 

Juni 2014.   
Canada   
Component of 
statistics 
Canada 
Catalogue 
Health 
reports 

Syftet med studien 
var att visa 
uppdaterat data om 
hur vanligt 
förekommande 
migrän är i 
Canada. 

Metod:   
Kvantitativ studie 
   

Urval:    
372 vuxna.    

Datainsamling:   
Frågeformulär   

Analys:   
Statistisk analys 

Etiskt godkänd: 
Ja

Deltagarna i studien 
anpassade många gånger 
sitt arbete  efter sjukdomen 
då den hade stor påverkan 
på det dagliga livet.



  !  (4)32

Ramsey, 
AR.

Living 
with 
migrai
ne 
headac
he: A 
pheno
menol
ogical 
study 
of 
wome
n’s 
experi
ences. 

November/
December 
2012.   
USA   
Holistic 
Nursing 
Practice. 

Avsikten med 
denna studie var 
att utforska 
kvinnors 
upplevelser av att 
leva med 
migrän. 

Metod:   
Kvalitativ studie     

Urval:   
10 kvinnor   Ålder 
från 18 år    

Datainsamling:   
Intervjuer     

Analys:   
Tematisk analys    

Etiskt godkänd:   
Ja   

I studien framkom det att 
sjuksköterskan med fördel 
kunde använda sig av det 
fenomenologiska 
förhållningssättet i 
samtalet. Genom detta 
främjas patientens 
möjlighet att uttrycka 
känslor och erfarenheter 
samtidigt som patientens 
egen förmåga till acceptans 
och förståelse av 
sjukdomen ökar.

Rutberg, 
S., 
Öhrling, 
K., 
Kostenius, 
C.

Travell
ing 
along 
a road 
with 
obstacl
es; 
experi
ences 
of 
manag
ing 
life to 
feel 
well 
while 
living 
with 
migrai
ne.

Februari, 
2013. Sverige. 
International 
Journal 
Qualitative 
Studies on 
Health on 
Well-being

Att utforska 
erfarenheterna 
hos personer som 
lever med migrän 
och hur de 
hanterar livet för 
att må bra.

Metod:  
Kvalitativ studie   
   
Urval:  
19 svensktalande 
deltagare. 17 
kvinnor, 2 män  
18 - 69 år.  
  
Datainsamling:  
Intervjuer   
  
Analys:  
Tematisk analys   
  
Etiskt godkänd  
Ja

Studien visade att genom 
att deltagarna fick verktyg 
till att kunna använda sina 
tidigare erfarenheter, så 
underlättade det för att 
kunna acceptera sin 
levnadssituation och 
sjukdom. Genom att se det 
positiva i livet trots ohälsan 
så ökade känslan av att 
känna trygghet. Resultatet 
visar även att genom att 
uppmuntra personer som 
lever med migrän att 
överväga att som en strategi 
fokusera på att förstärka det 
goda i livet så kan sinnesro 
uppnås för att hantera sin 
livssituation. 

Rutberg, 
S., 
Öhrling, 
K.

Migrai
ne - 
more 
then a 
headac
he: 
wome
n's 
experi
ences 
of 
living 
with 
migrai
ne

Oktober, 
2011.  
Sverige. 
Taylor & 
Francis 
Group. 

Att undersöka 
hur livet 
påverkas för 
personer som 
lever med 
migrän.

Metod:  
Kvalitativ studie  
  
Urval:  
10 st 
svensktalande 
kvinnliga 
deltagare.  
Ålder 37 – 69 år  
  
Datainsamling:  
Intervjuer 
  
Analys:  
Tematisk analys 
  
Etiskt godkänd  
Ja 

I studien framkommer det 
att det är viktigt att öka 
kunskapen bland 
vårdpersonal om hur det är 
att leva med migrän. 
Personerna beskrev att 
osäkerheten kring att inte 
ha kontroll över sjukdomen 
ofta resulterar i ofrivillig 
isolering. Osäkerheten 
genererade i dubbla känslor 
kring intaget av läkemedel 
då det yttrade sig i rädslor 
för att bli beroende av 
läkemedlet samt dess 
effekter på kroppen i 
längden. 
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Young, W., 
Park, J., 
Tian, I., 
Kempner, 
J. 

The 
Stigma 
of 
Migrai
ne.     

Januari, 2013.  
Frankrike  
PLOS One   

Studien jämför 
upplevelsen av 
stigma hos 
patienter som 
lever med 
huvudvärk kontra 
patienter som 
lever med 
epilepsi.  

Metod: 
Kvantitativ 
studie.     

Urval:   
123 patienter med 
kroniskmigrän.  
123 patienter med 
periodvis migrän.  
62 patienter med 
epilepsi.   
Ålder: 18 - 65.     

Datainsamling:   
Frågeformulär     

Analys:   
Statistisk analys     

Etiskt godkänd:  
Ja

Studien visar att 
sjukdomskänslan är större 
hos personer som lever med 
kronisk migrän än hos de 
personer som lider av 
epilepsi och periodisk 
migrän.  


