
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personers erfarenheter av hur livet påverkas 
av att leva med migrän 

En litteraturstudie 
 
 

Ellen Eklind & Linda Pettersson 

2016 
 

Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp 
Omvårdnad 

Sjuksköterskeprogrammet 
Omvårdnad – Självständigt examensarbete, 15 hp 

 
 

Handledare: Ann-Sofi Östlund 
Examinator: Kerstin Hedborg 



 

 

Sammanfattning  

 
Bakgrund: Migrän är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna. I Sverige är 

prevalensen i befolkningen runt 15 procent och migrän kan därför betraktas som en 

folksjukdom. Vanliga symtom på migrän är huvudvärk, illamående, ljud- och 

ljuskänslighet. 

Syfte: Att beskriva personers erfarenheter av hur livet påverkas av att leva med migrän 

samt att beskriva valda studiers undersökningsgrupp. 

Metod: Föreliggande studie är en beskrivande litteraturstudie som baserats på 13 

vetenskapliga artiklar. Artikelsökning har genomförts i databasen PubMed. Åtta av de 

inkluderade artiklarna hade kvantitativ ansats, fyra hade kvalitativ ansats och en artikel 

var av mixad ansats.  

Huvudresultat: Att leva med migrän leder till att det dagliga livet påverkas. För att 

undvika ett migränanfall tvingades personerna att anpassa sin vardag. Rädslan för att 

drabbas av ett migränanfall kunde leda till att personerna undvek sociala aktiviteter 

vilket kunde leda till en känsla av skuld. Det var vanligt att mötas av misstro från 

omgivningen och i kontakten med vården. Sänkt livskvalitet, depression och ångest 

samt sämre sömnkvalitet var andra konsekvenser som personer som lever med migrän 

drabbades av.  

Slutsats: För personer som lever med migrän leder migränen till att deras dagliga liv på 

ett eller annat sätt påverkas negativt. För sjuksköterskan är det viktigt att bemöta 

personer med migrän på ett respektfullt sätt samt besitta nödvändig kunskap om hur det 

dagliga livet påverkas för personer som lever med migrän. Sjuksköterskan kan då 

anpassa sitt bemötande och förhållningssätt utifrån varje unik person som lever med 

migrän och på så vis stötta personen till nödvändiga livsstilsförändringar. 
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Abstract 

 

Background: Migraine is one of the most common neurological diseases. In Sweden, 

the prevalence in the population is around 15 percent and migraine can be considered as 

a national disease. Common symptoms of migraine are headache, nausea and visual. 

Purpose: To describe persons experiences how daily life is affected by living with 

migraine and to describe the selection criteria chosen studies have used. 

Method: This study is a descriptive literature review based on 13 scientific articles. 

Article search was conducted in PubMed. Eight of the included articles had a 

quantitative approach, four had a qualitative approach and one article was of mixed 

approach. 

Main results: Living with migraine leads to changes in daily life for the person. People 

who live with migraine adapt their lives to prevent migraine attacks. Adapting life from 

the fear of being hit by an attack could lead to people avoiding social activities which 

ultimately could lead to the experienced debt. It was common to be met by disbelief 

from the environment and in contact with health services. Reduced quality of life, 

depression and anxiety and poorer sleep quality where other consequences that people 

living with migraines suffered from. 

Conclusion: People who live with migraine adversely affected in their daily lives. For 

the nurse is an important aspect to acquire the necessary knowledge of how daily life 

affected for people living with migraine. The nurse can then adjust their conduct and 

approach to each unique person living with migraines and thus ensure support person to 

the adaptation needed. 
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1. Introduktion  

   1.1 Smärta 

   International Association for the Study of Pain definerar smärta som;  

  ”En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller 

    beskriven i termer av sådan skada” (Fredenberg, Vinge & Karling 2015).  

Smärta kategoriseras utifrån dess orsak. Den vanligaste typen av smärta är nociceptiv 

smärta som orsakas av att nociceptorerna i kroppens vävnader blir retade av ett stimuli 

(Fredenberg, Vinge & Karling 2015; Berntzen, Danielsen & Almås 2010). Neuropatisk 

smärta innebär att det finns en skada i nervsystemet. När det inte finns någon klar orsak 

till smärtan så kallas det idiopatisk smärta (Berntzen, Danielsen & Almås 2010). En del 

psykiska sjukdomar kan ge symtom som beskrivs som smärta. Dessa benämn som 

psykogena smärtor (Slørdal & Rygnestad 2009). Har smärtan varat längre än sex   

     månader eller finns kvar trots att orsaken till smärtan inte är kvar längre benämns detta  

     långvarig smärta (Slørdal & Rygnestad 2009).  

 

1.2 Migrän 

Migrän är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna (Hasselström, Jägervall & 

Waldenlind 2015). År 2010 rankades migrän som den tredje mest förekommande 

sjukdomen och den sjunde högsta orsaken till funktionsnedsättning i världen (Headache 

Classification Committee of the International Headache Society (IHS) 2013). I Sverige 

är prevalensen i befolkningen runt 15 procent och andelen kvinnor står för tre gånger 

fler fall än män (Hasselström, Jägervall & Waldenlind 2015). Då prevalensen är över en 

procent kan migrän i det närmaste räknas som en folksjukdom (Pellmer, Wramner & 

Wramner 2012). Herediteten för migrän är stor. Ett barn i en familj där båda föräldrarna 

har migrän löper cirka 70 procents risk att själv drabbas och om endast en förälder lider 

av migrän är risken cirka 45 procent (Ericson & Ericson 2012). Migrän delas in i 

episodisk och kronisk migrän. (Hasselström, Jägervall & Waldenlind 2015). Enligt IHS 

(2013) definieras episodisk migrän som huvudvärk som orsakas av migrän och 

förekommer 1-14 dagar per månad under minst tre månader (IHS 2013). Vid 15 eller 

fler migränanfall per månad i minst tre månader utan påverkan av andra läkemedel eller 

sjukdomar så talar man istället om kronisk migrän (Hasselström, Jägervall & 

Waldenlind 2015). 
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1.2.1 Patofysiologi  

Orsaken till migrän är komplex. Huvudteorin är att sjukdomen utgår från centrala 

nervsystemet (CNS) för att sedan leda till att blodkärlen i hjärnan påverkas av en 

inflammation och blir känsliga för smärta (Dahlöf, Linde & Schenkmanis 2005). 

Smärttypen vid migrän är en blandning av nociceptiv och neuropatisk smärta (Biondi 

2006).  

 

Ett migränanfall kan delas in i fem olika faser men det är endast ett fåtal personer som 

upplever alla faser. Den första fasen kallas föraningar (prodromalfasen) med symtom 

som trötthet och inåtvändhet eller hyperaktivitet, obehagskänslor eller känslor av 

välbehag. Föraningarna kan börja över ett dygn före själva migränhuvudvärken. I fas 

två, aurafasen, drar kärlen ihop sig och orsakar en övergående ischemi samt CNS-

symtom som synfälts- och känselbortfall. Det beskrivs att 80 procent av personer som 

lever med migrän har anfall utan aura och 20 procent har aura. Fas tre är själva 

huvudvärksfasen där kärldilatation utlöser en halvsidig värk och den beskrivs ofta som 

bultande, skärande eller huggande. Illamående, kräkningar samt ljud- och ljuskänslighet 

är också vanliga symtom i huvudvärksfasen. Upplösningen (resolutionen) av ett 

migränanfall är fas fyra och sker oftast när personen sover men för ett fåtal personer kan 

migränanfallet avslutas genom intag av varm föda eller kräkningar. Den sista fasen är 

återhämtningsfasen (postdromalfasen) där enstaka personer kan uppleva att de befinner 

sig i ett lyckorus och plötsligt kan tänka helt klart. Ett migränanfall kan vara mellan 4 

och 72 timmar och kvinnor har oftast längre migränanfall än män (Bolay et al. 2015; 

Dahlöf, Linde & Schenkmanis 2005; Ericson & Ericson 2012; Hasselström, Jägervall & 

Waldenlind 2015).  

 

Faktorer som kan utlösa ett migränanfall kan vara stress, väderomslag, hormonella 

faktorer, viss typ av mat, för lite sömn, rökning samt hög arbetsbelastning och 

skiftarbete (Christiansen, Larsen & Lasgaard 2016; Hedborg, Anderberg & Muhr 2011; 

Kuo et al. 2015; Wöber et al. 2007). 

  

1.2.2 Behandling 

Behandlingen mot migrän är oftast en kombination av läkemedel och annan alternativ 

behandling med målet att minska antalet anfall och dess intensitet när de väl kommer 
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samt undvika att episodisk migrän utvecklas till kronisk migrän (Dahlöf, Linde & 

Schenkmanis 2005; Lipton & Silberstein 2015). För att komma fram till rätt val av 

behandling måste en utvärdering av anfallen göras samt hur dessa påverkar personens 

dagliga liv. Här kan migrändagbok och skattningsskala av anfallen vara bra hjälpmedel 

för att i så stor utsträckning som möjligt kunna individanpassa behandlingen 

(Hasselström, Jägervall & Waldenlind 2015). En anfallsdagbok innebär att personen 

skriver ner hur migränanfallet startade, möjliga faktorer som kan ha utlöst anfallet samt 

dess intensitet (Lipton & Silberstein 2015). Skattningsskalan kan utgöras av en 4-gradig 

skala från 0 till 3, där 0 är ingen huvudvärk, 1 lätt huvudvärk, 2 måttlig och 3 svår 

huvudvärk med kräkningar eller som förhindrar arbete. En utvärdering av 

migrändagboken och skattningsskalan bör göras tillsammans med personen för att 

gemensamt komma fram till en lämplig typ av behandling. Viktiga faktorer att beakta är 

att anfallen kan ha olika svårighetsgrad från en gång till en annan hos samma person 

(Hasselström, Jägervall & Waldenlind 2015).  

 

Läkemedelsbehandlingen mot migrän utgår ifrån en terapitrappa med strävan efter 

behandling på lägsta effektiva nivå. Vid ett akut migränanfall används i första hand 

receptfria läkemedel som paracetamol eller NSAID medan svårare migränanfall 

behandlas med receptbelagda läkemedel där triptaner är förstahandsvalet (Ericson & 

Ericson 2012; Hasselström, Jägervall & Waldenlind 2015). De flesta personer med 

endast några få migränanfall per månad kan klara sig med bra akut medicinering 

(Lipton & Silberstein 2015). Vid mer än tre anfall per månad kan profylaktisk 

medicinering övervägas. Här är anfallsdagbok ett viktigt hjälpmedel för att kunna 

utvärdera effekten av den profylaktiska medicineringen (Hasselström, Jägervall & 

Waldenlind 2015). Alla personer med kronisk migrän är i behov av profylaktisk 

behandling men inte alla personer med episodisk migrän (Lipton & Silberstein 2015). 

Som profylaktisk behandling används enligt trappstegsmodellen betablockerare i första 

hand. Målet med den profylaktiska behandlingen är att minska anfallens intensitet och 

frekvens med minst hälften (Hasselström, Jägervall & Waldenlind 2015). Vid all typ av 

läkemedelsbehandling mot migrän är det av yttersta vikt att personen får noggrann 

rådgivning samt uppföljning då en överanvändning av analgetika kan leda till 

läkemedelsinducerad huvudvärk. Effekten av att använda sig av icke-farmakologiska 

metoder som att lägga sig i ett mörkt, tyst och svalt rum under själva anfallet ska heller 

inte underskattas (Lipton & Silberstein 2015). Även sjukgymnastik samt alternativ 
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behandling som meditation och mindfulness har visat sig ha en positiv effekt för att 

minska smärta och emotionella spänningar hos personer med migrän och kan användas 

både profylaktiskt och i väntan på att effekten av läkemedel ska slå in (Bakhshani, 

Amirani, Amirifard & Shahrakipoor 2016; Rutberg, Kostenius & Öhrling 2013; Tonelli 

& Wachholtz 2014).  

 

1.2.3 Socioekonomi 

Personer med migrän har fler sjukdagar jämfört med den del av befolkningen som inte 

lever med migrän eller någon annan kronisk sjukdom. För samhället leder detta till 

ökade kostnader i form av tätare kontakt med vården och en ökad användning av 

läkemedel (Berra et al. 2015; Kessler, Shahly, Stang & Lane 2010). Kronisk smärta är 

mer förekommande hos låginkomsttagare (Rikowski 2014). För personer med migrän är 

arbetslöshet och låg utbildningsnivå förenat med ett ökat antal migränanfall (Bolay et al. 

2015; Fernández-de-las-Peñas et al. 2014; Hedborg, Anderberg & Muhr 2011). Även de 

personer som lever med migrän och är pensionerade har ett fler antal migränanfall än de 

personer som har ett arbete att gå till (Fernández-de-las-Peñas et al. 2014). 

 

1.2.4 Sjuksköterskans roll 

I mötet med personer med smärta är det av yttersta vikt att lyssna på, bekräfta och tro på 

vad personen säger då smärta är ett subjektivt symtom som upplevs olika från person till 

person (Bergh 2009; Berntzen, Danielsen & Almås 2011). Det är lika viktigt att 

personer med migrän får utbildning om sin sjukdom som att de får rätt medicinering 

(Lipton et al. 2015; Hasselström, Jägervall & Waldenlind 2015). Information och 

undervisning om migrän leder till ökat självförtroende hos personen och personen får 

det lättare att kunna kontrollera sin sjukdom (Cady, Farmer, Beach & Tarrasch 2008). 

Det har även visat sig att information och undervisning minskar antalet migränanfall 

(Parker & Waltman 2012; Rothrock et al. 2006; Smith, Nicholson, & Banks 2010). 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att ge personen adekvat och individanpassad 

information (Svensk sjuksköterskeförening 2014). För att detta ska vara möjligt behöver 

sjuksköterskan vara insatt i ämnet och vid behov själv lära sig mer för att på så sätt öka 

sitt eget självförtroende och kunna undervisa personen (Cady et al. 2008). 

Sjuksköterskan bör även vara medveten om de icke-farmakologiska behandlingar som 

personen själv kan använda sig av, informera om eventuella livsstilsförändringar och att 

utgöra ett stöd för personen i fråga vid genomförandet av dessa (Hasselström, Jägervall 
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& Waldenlind 2015; Lipton & Silberstein 2015). Att få information och undervisning 

om sin sjukdom leder som regel i förlängningen till att personen i fråga kan sköta sin 

egenvård bättre (Cady et al. 2008). Sjuksköterskans roll i förhållande till omvårdnadens 

metaparadigm handlar om att hen ska se människor i behov av vård. Sjuksköterskan ska 

vara medveten om att miljön har betydelse för hälsa. Sjuksköterskan ska under sitt 

vårdande sträva efter en miljö som värnar om mänskliga rättigheter, värderingar, 

sedvänjor och trosuppfattningar. Sjuksköterskan ska se till att individer i behov av vård 

får information utifrån deras kulturella förutsättningar för att de ska kunna samtycka till 

vård och behandling (Svensk sjuksköterskeförening 2014). 

 

1.3 Teoretisk referensram 

Enligt Dorothea Orems teori om egenvårdsbrist har alla människor en naturlig vilja att 

ta hand om sig själva i syfte att bevara liv, hälsa och välbefinnande. Fokus ligger till 

stor del vid den enskilde personens behov av kunskap och stöd för att både kunna leva 

med och acceptera sin sjukdom. Människan har vissa grundläggande fysiska, psykiska 

och sociala behov som måste tillgodoses (Orem & Taylor 2011). Dessa behov kan 

handla om adekvat tillförsel av syre, vätska och näring, en balans i tillvaron mellan 

aktivitet och vila samt mellan ensamhet och social interaktion (Berbiglia & Banfield 

2014). Normalt sett kan människan själv tillgodose dessa behov men i vissa fall på 

grund av sjukdom eller andra förhållanden i människans miljö är detta inte möjligt 

(Orem & Taylor 2011). När är en person på grund av sviktande hälsa inte kan ta hand 

om sig själv är det sjusköterskans uppgift att se till att personens grundläggande behov 

tillgodoses (Orem & Taylor 2011). Målet för omvårdnaden är att genom specifika 

hjälpinsatser skapa en jämvikt mellan personens egenvårdskapacitet och egenvårdskrav 

för att upprätthålla liv, hälsa, personlig utveckling och välbefinnande (Orem & Taylor 

2011). I mötet med olika personer har sjuksköterskan en viktig uppgift i att bedöma 

personens förmåga till att själv utföra sin egenvård. För att detta ska vara möjligt 

behöver hänsyn tas till personens egna unika livssituation och sociala och kulturella 

förhållanden. Sjuksköterskan behöver ta reda på vilka resurser och kunskaper personen 

redan har om sin sjukdom för att därefter kunna ge personen adekvat kunskap (Orem & 

Taylor 2011). Sjuksköterskan bör i omvårdnaden så långt det är möjligt sträva efter att 

personen själv ska kunna utföra sin egenvård (Berbiglia & Banfield 2014). Vid 

egenvårdsbrist hos en person så finns det olika typer av hjälpinsatser som 

sjuksköterskan kan bistå med, alltifrån enbart information och lärande till att för en tid 
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helt gå in och utföra personens egenvårdshandlingar (Orem & Taylor 2011). För 

personer med migrän kan det handla om att sjuksköterskan ger förslag, råd, 

rekommendationer, anvisningar och instruktioner om exempelvis livsstilsförändringar 

eller läkemedelsbehandling. Dorotea Orem betonar vikten av kulturen och den sociala 

gruppens betydelse för en persons lärande i egenvårdssammanhang (Jahren 

Kristoffersen 2006). Sjuksköterskan bör utgöra ett stöd för personen så att denna kan 

lära sig leva med sin sjukdom och eventuella konsekvenser av medicinsk behandling på 

ett sätt som främjar hälsa och välbefinnande, förebygger följdtillstånd samt värnar om 

den personliga utvecklingen (Jahren Kristoffersen 2006). Dorotea Orem definierar 

omvårdnad som en profession som innefattar både kunskap och praktik (Orem & Taylor 

2011). 

 

 

1.4 Problemformulering  

Runt 15 procent av Sveriges befolkning lider av migrän och det kan i det närmaste 

betraktas som ett folkhälsoproblem. Ett barn vars föräldrar har migrän löper en stor risk 

av själv drabbas även om själva orsaken till migrän är komplex. Att vara drabbad av 

migrän leder till ett ökat antal sjukdagar samt ökade kostnader för samhället. För att 

sjuksköterskan ska kunna ge personer som lever med migrän rätt och individanpassad 

information och undervisning om sjukdomen behöver hen inte bara ha kunskap om 

sjukdomen i sig utan även om individens unika livssituation. Att lyssna på och tro på 

vad personen säger är av yttersta vikt eftersom smärtan är subjektiv och upplevs olika 

från person till person. Tidigare forskning om migrän har till största delen varit inriktad 

på effekterna av en viss typ av behandling men det saknas sammanställningar över hur 

personer som lever med migrän erfar att migränen påverkar deras dagliga liv. Genom att 

få ta del av hur migrän kan påverka det dagliga livet för olika personer hoppas 

författarna till föreliggande litteraturstudie att sjuksköterskans förståelse för personer 

som lever med migrän kan öka vilket förhoppningsvis leder till att omvårdnaden för 

personer med migrän kan förbättras och bidra till minskat lidande för den drabbade. 
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1.5 Syfte och frågeställning 

 

    1.5.1 Syfte 

Att beskriva personers erfarenheter av hur livet påverkas av att leva med migrän samt 

att beskriva valda studiers undersökningsgrupp. 

 

   1.5.2  Frågeställning 

1. Hur påverkas det dagliga livet för personer med migrän? 

2. Hur ser valda studiers undersökningsgrupp ut? 

 

2. Metod 

2.1 Design  

Litteraturstudie med beskrivande design. En litteraturstudie är en kritisk 

sammanställning av vad som tidigare har gjorts inom området (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser 

Enligt Polit och Beck (2012) är CINAHL och PubMed två viktiga databaser inom ämnet 

omvårdnad. Därför har dessa databaser använts i föreliggande litteraturstudie (Polit & 

Beck 2012).  

 

2:3 Sökord/sökstrategier 

När litteratur söks på olika databaser är varje artikel tilldelad ett antal ämnesord som 

beskriver artikeln. Det gör att artiklar inom samma ämnesområde benämns i lika termer 

vilket bidrar till ett mer specificerat sökresultat (Bahtsevani, Stoltz & Willman 2011). 

Dessa ämnesord benämns i CINAHL som CINAHL Headings och i PubMed som 

MeSH-termer (Polit & beck 2012). Sökningen började brett i båda databaserna men då 

inga nya artiklar hittades i CINAHL har författarna till föreliggande litteraturstudie valt 

att endast redovisa sökresultaten för PubMed. De sökord som användes var Migraine 

disorders, Activites of Daily Living, Quality of Life, Adaption Psychological och Life 

Change Events. MeSH-termer har använts vid alla sökningar. För att få ett adekvat 

sökresultat samt för att begränsa sökningen har olika MeSh-termer kombinerats med 

den Booleska sökoperatoren AND (Polit & Beck 2012). Utfall av sökningarna 

presenteras i tabell 1. 
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2.4 Urvalskriterier 

I föreliggande litteraturstudie har artiklar som svarar mot litteraturstudiens syfte och 

frågeställning inkluderats. Artiklar har inkluderats som fanns i fulltext och tillgängliga 

via högskolan i Gävle, var publicerade mellan år 2006-2016, svarade på syfte och 

frågeställningar och var skrivna på engelska eller svenska. Vidare inklusionskriterier var 

att deltagarna i studierna skulle vara över 18 år. Kvalitativa och kvantitativa artiklar 

samt en artikel med mixad ansats inkluderades i litteraturstudien. 

Artiklar har exkluderats som var systematiska litteraturstudier och som inte svarar på 

föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar.  

 

Tabell 1. Söktabell  

Databas Sökdatum Söktermer Antal  Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Valda artiklar 

PubMed 160128 Migraine 

disorders 

(MeSH) 

AND 

Activities 

of Daily 

Living 

(MeSH) 

36 4 2 0 

PubMed 

 

160128 Migraine 

disorders 

(MeSH) 

AND 

Quality of 

Life 

(MeSH) 

215 60 30 9 

PubMed 160202 Migraine 

disorders 

(MeSH) 

AND 

Adaption 

Psychologi

cal (MeSH) 

40 7 6 4 
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2.5 Urvalsprocess 

Av 296 artiklar lästes alla titlar. 222 artiklar exkluderades då de antingen var 

litteraturstudier, berörde individer under 18 år eller inte svarade mot syftet. Efter att 74 

abstract hade lästs så exkluderades ytterligare 35 artiklar då de antingen hade individer 

under 18 år i sin undersökningsgrupp eller inte svarade mot syftet. Sedan lästes 39 

artiklar i sin helhet med fokus på metod och resultatdel varpå 13 artiklar valdes ut som 

ansågs svara mot föreliggande litteraturstudies syfte. Se figur 1 för en översikt av 

urvalsprocessen.

 

 

Figur 1. Urvalsprocess 

PubMed 160128 Migraine 

disorders 

(MeSH) 

AND Life 

Change 

Events 

(MeSH) 

5 3 1 0 

Totalt 

antal 

källor  

 

  296 74 39 13 
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2.6 Dataanalys 

Artiklarna har lästs med kritiskt förhållningsätt för att få en objektiv syn på innehållet i 

artiklarna. Fokus vid läsningen har legat vid artiklarnas metod samt resultatdel. 

Författarna började med att läsa valda artiklar var för sig för att få fram olika synvinklar 

(Polit & Beck 2012). Vidare säger Polit och Beck (2012) att det är bra att skriva ut 

artiklarna i sin helhet istället för att välja ut korta noteringar (Polit & Beck 2012). 

Författarna har därför skrivit ut artiklarna i sin helhet men vid läsning fokuserat på 

artiklarnas resultatdel samt metoddel för att kunna svara på första och andra 

frågeställningen. Efter första genomläsningen av artiklarna så diskuterade författarna 

innehållet i artiklarnas metod och resultat för att se om valda artiklar svarade mot syftet 

och frågeställningarna. Sedan gjordes en kort sammanställning av artiklarnas metod och 

resultat i två tabeller, se bilaga 1 och 2. För att besvara första frågeställningen lästes 

artiklarnas resultat ytterligare en gång av båda författarna. Den text i resultatet som 

stämde överens med syftet och frågeställningen markerades. Efter detta valde 

författarna att färgmarkera denna text med olika färgpennor samt att skriva anteckningar 

i marginalen. Efter detta diskuterades vad författarna enskilt kommit fram till vid 

läsning av resultatet. De olika färgmarkeringarna i artiklarna delades sedan gemensamt 

in i likheter och skillnader. Författarna tematiserade nu de olika innehållsdelarna i 

artiklarna och gjorde en gemensam sammanställning i löpande text. För att besvara den 

andra frågeställningen i föreliggande litteraturstudie läste författarna återigen igenom 

artiklarnas metoddel som beskrev artiklarnas undersökningsgrupp. Till sist gjordes en 

gemensam sammanställning av artiklarnas undersökningsgrupp. Detta presenteras 

kortfattat i bilaga 1 och sen mer utförligt i löpande text under resultatavsnittet. 

 

2.7 Forskningsetiska övervägande 

Författarna har strävat efter att ha ett objektivt och kritiskt förhållningssätt. Texterna 

som valts ut har inte plagierats. Eftersom författarna till föreliggande litteraturstudie inte 

har engelska som modersmål så kan vissa översättningar från engelska till svenska ha 

feltolkats. Författarna till föreliggande litteraturstudie har strävat efter att författarna i de 

inkluderade artiklarna ska ha tagit hänsyn till forskningsetiska aspekter (Polit & Beck 

2012). 
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3. Resultat 

Resultatet till föreliggande litteraturstudie kommer att presenteras i löpande text och 

baserar sig på 13 vetenskapliga artiklar. Frågeställning 1 presenteras under fem teman 

som växte fram vid bearbetning av artiklarna. Dessa teman är; Anpassning i vardagen, 

Att bli misstrodd, Strävan efter kontroll, Undvikande av ett migränanfall och Acceptans. 

De artiklar som inkluderats i resultatet är märkta med * i referenslistan. Resultatet till 

frågeställning 2 presenteras under rubriken; Metodologisk aspekt: Undersökningsgrupp, 

som återfinns sist i resultatet. 

 

3.1 Anpassning i vardagen 

Det framkom att personer som lever med migrän måste anpassa sitt dagliga liv på grund 

av sin migrän (Chiros & O’Brien 2011; Hu et al. 2010; Malone, Bhowmick & 

Wachholtz 2015; Moloney, Strickland, DeRossett, Melby & Dietrich 2006; Morgan et 

al. 2015; Ramsey 2012, Rutberg & Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013; 

Smitherman, McDermott & Buchanan 2011; Varkey, Linde & Henoch 2013; Wieser, 

Walliser, Womastek & Kress 2011). När migränen debuterade första gången var det en 

stor omställning för personerna och att tvingas anpassa sitt dagliga liv upplevdes många 

gånger som svårt (Ramsey 2012; Varkey, Linde & Henoch 2013). En upplevelse av att 

deras liv ”stod på vänt” och att inte veta om de vågade gå vidare med sitt liv på grund 

av migränen beskrevs i två av studierna (Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012). Det 

visade sig även att personerna med migrän upplevde mer ångest och depression än de 

personer som inte levde med migrän (Malone, Bhowmick & Wachholtz 2015; Morgan 

et al. 2015; Sharma, Remanan & Singh 2015; Smitherman, McDermott & Buchanan 

2011; Wieser et al. 2011). Vidare så beskrevs att när personerna ombads skatta sin 

livskvalitet så blev resultatet lägre än för den delen av befolkningen som inte led av 

migrän (Morgan et al. 2015; Sharma, Remanan & Singh 2015; Smitherman, McDermott 

& Buchanan 2011). Migränen gjorde även att personerna inte vågade planera in saker 

långt i förväg och att redan inbokade aktiviteter var tvungna att ställas in (Hu et al. 

2010; Moloney et al. 2006; Rutberg & Öhrling 2012). Rädslan för att drabbas av ett 

migränanfall och tvingas ställa in sina planer ledde till att personerna många gånger 

undvek att delta i sociala sammanhang. Detta kunde även leda till en minskad önskan att 

göra saker samt färre sociala kontakter (Hu et al. 2010; Moloney et al. 2006; Rutberg & 

Öhrling 2012; Varkey, Linde & Henoch 2013; Wieser et al. 2011). Varkey, Linde & 

Henoch (2013) beskrev dock att en person i deras studie upplevde att det var bättre att 
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delta i sociala sammanhang så gott man kunde och kanske gå lite tidigare från en 

tillställning istället för att inte gå alls (Varkey, Linde & Henoch 2013). Att inte kunna 

delta i sociala aktiviteter ledde hos en del personer till en känsla av skuld (Moloney et 

al. 2006; Ramsey 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013). Vissa personer undvek 

allt som eventuellt kunde utlösa ett migränanfall medan andra personer vägrade låta sig 

påverkas av migränen och att anpassa sin vardag utifrån detta, vilket många gånger 

ledde till att de utsatte sig för faktorer som kunde trigga igång migränen (Rutberg & 

Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013; Varkey, Linde & Henoch 2013).   

 

Även om personerna kunde utföra sina dagliga aktiviteter trots sin migrän så uppgav 

flertalet av personerna att de presterade sämre på arbetet och inte kunde delta fullt ut i 

sociala sammanhang (Malone, Bhowmick & Wachholtz 2015; Moloney et al. 2006; 

Morgan et al. 2015; Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012; Smitherman, McDermott 

& Buchanan 2011). Det visade sig även att personer med migrän oftare tvingades vara 

hemma från arbete eller skola på grund av sin migrän i jämförelse med personer utan 

migrän (Hu et al. 2010; Smitherman, McDermott & Buchanan 2011). Att stanna hemma 

från arbetet på grund av sin migrän ledde även till att personerna förlorade 

arbetsinkomst, vilket i vissa fall kunde leda till att de undvek att hämta ut sina 

läkemedel mot migrän eftersom de inte hade råd med kostnaden (Malone, Bhowmick & 

Wachholtz 2015; Moloney et al. 2006; Varkey, Linde & Henoch 2013). Beslutet att 

stanna hemma från arbete eller skola under ett migränanfall var ofta inget enkelt beslut 

(Ramsey 2012).  

 

Under själva migränanfallet var det omöjligt för personerna att fungera normalt på 

grund av smärtan, de var tvungna att enbart fokusera på sig själva (Ramsey et al. 2012; 

Rutberg & Öhrling 2012). Migränanfallet påverkade hela kroppen och bidrog till en 

känsla av att varken kunna ta hand om sig själva eller om andra (Ramsey et al. 2012; 

Rutberg & Öhrling 2012). För de personer som hade barn blev dessa känslor extra 

starka, att inte kunna ta hand om sitt eget barn som är beroende av en, kunde leda till 

rädsla och oro över att få ett migränanfall (Rutberg & Öhrling 2012). Migränen 

påverkade även personernas dagliga liv genom att de hade svårare att koncentrera sig, 

drabbades av kommunikationssvårigheter, var känsliga för ljud och ljus, samt fick 

sämre sömnkvalitet (Morgan et al. 2015; Moloney et al. 2006; Ramsey 2012; Rutberg & 

Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013; Varkey, Linde & Henoch 2013; 
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Wieser et al. 2011). Detta kunde få till följd att personerna upplevde att de inte kunde 

prestera 100 procent på arbetet och heller inte utföra vardagliga hushållssysslor i den 

takt som de var vana vid och att det upplevdes som frustrerande (Ramsey 2012). Att 

leva med migrän påverkade personernas relationer med närstående som barn, föräldrar 

och kollegor (Ramsey 2012). Personerna med migrän försökte ofta att in i det längsta 

inte låta deras huvudvärk påverka andra människor (Moloney et al. 2006). Att stå ut 

med symtomen av ett migränanfall upplevdes för en del personer som lättare än att 

tvingas ställa in aktiviteter och riskera att förstöra för andra människor samt att inte 

kunna leva upp till deras egna förväntningar om att vara en perfekt hustru, mamma och 

arbetskollega (Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012). 

 

3.2 Att bli misstrodd 

I sex av studierna (Malone, Bhowmick & Wachholtz 2015; Moloney et al. 2006; 

Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013; Varkey, 

Linde & Henoch 2013) framkom att personer som lever med migrän ofta blir bemötta 

med misstro från människor i deras omgivning (Malone, Bhowmick & Wachholtz 2015; 

Moloney et al. 2006; Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & 

Kostenius 2013; Varkey, Linde & Henoch 2013). De upplevde det som att leva med en 

”smutsig hemlighet”, att migrän var en osynlig sjukdom och känslan av att inte bli trodd 

var ytterst plågsam för de drabbade (Moloney et al. 2006; Rutberg & Öhrling 2012). Tre 

studier (Moloney et al. 2006; Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012) beskriver det 

faktum att personer med migrän upplevde att de kunde bli ifrågasatta av kollegor som 

inte trodde på att de hade migrän utan antingen bara hittade på eller hade en vanlig 

huvudvärk. Att migränen användes antingen som en dålig och icke godtagbar ursäkt för 

att slippa gå till arbetet eller delta i sociala sammanhang (Moloney et al. 2006; Ramsey 

2012; Rutberg & Öhrling 2012). Moloney et al. (2006) beskrev att kvinnorna i deras 

studie många gånger upplevde att de möttes av attityder från andra att kvinnorna själva 

skulle kunna undvika att drabbas av ett migränanfall om de endast hade lite mer 

viljestyrka och självdisciplin och att migränen endast var ett sätt för dem att slippa ta 

ansvar (Moloney et al. 2006). Att mötas av misstro från omgivningen resulterade ofta i 

att personerna med migrän upplevde känslor av skuld, skam och sorg över att ha 

drabbats av migrän (Moloney et al. 2006; Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012). För 

att undvika detta kunde personerna välja att inte berätta om sin migrän och in i det 

längsta försöka dölja sina symtom (Rutberg & Öhrling 2012). Det framkommer också i 
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flera studier (Malone, Bhowmick & Wachholtz 2015; Maloney et al. 2006; Rutberg & 

Öhrling 2012; Varkey, Linde & Henoch 2013) att personer som lever med migrän 

upplevt att sjukvården inte tog deras problem på allvar samt att sjuksköterskorna 

saknade både förståelse och kunskap om migrän (Maloney et al. 2006; Rutberg & 

Öhrling 2012; Varkey, Linde & Henoch 2013). För att slippa denna misstro från 

sjukvården kunde personerna med migrän undvika att söka vård och i vissa fall gick det 

även så långt som att personerna undvek att få en migrändiagnos (Maloney et al. 2006; 

Rutberg & Öhrling 2012; Varkey, Linde & Henoch 2013).  

 

3.3 Strävan efter kontroll 

En önskan om att ha kontroll över sin migrän och därigenom sin kropp och sitt liv var 

framträdande i flera av studierna (Moloney et al. 2006; Ramsey 2012; Rutberg & 

Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013). Att leva med migrän innebar ofta 

att den drabbade upplevde en känsla av att migränen kontrollerade och styrde vardagen 

(Rutberg & Öhrling 2012; Varkey, Linde & Henoch 2013). En känsla av kontrollförlust 

kunde uppstå när faktorer som personerna själva inte kunde styra över som livskriser 

och andra negativa händelser i livet, väderväxlingar och för kvinnor hormonella 

förändringar i menstruationscykeln resulterade i ett migränanfall (Chan & Consedine 

2014; Malone, Bhowmick & Wachholtz 2015; Moloney et al. 2006; Morgan et al. 2015; 

Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013; Varkey, 

Linde & Henoch 2013). Ett sätt att öka sin kontroll över sjukdomen var att planera sin 

vardag, försöka ägna sig åt aktiviteter som de tyckte om samt att ta medicin i preventivt 

syfte (Chan & Consedine 2014; Chiros & O’Brien 2011; Moloney et al. 2006; Ramsey 

2012; Rutberg & Öhrling 2012). Att ta läkemedel mot migrän kunde dock resultera i en 

känsla av kontrollförlust hos personerna med migrän då de var rädda för vad 

läkemedlen på sikt kunde göra med deras kroppar och de var även rädda för att bli 

läkemedelsberoende (Rutberg & Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013). 

Personerna upplevde även att de ständigt behövde kontrollera så att de hade tillräckligt 

med läkemedel till hands för att kunna förebygga ett eventuellt migränanfall och att 

detta var något som ofta påverkade deras dagliga liv negativt (Moloney et al. 2006; 

Varkey, Linde & Henoch 2013).  
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3.5 Undvikande av ett migränanfall 

Personer som lever med migrän beskrev att deras tankar på själva migränen tog upp en 

stor del av deras tillvaro även de dagar då de var besvärsfria (Hu et al. 2010; Rutberg & 

Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013; Varkey, Linde & Henoch 2013). För 

att undvika ett migränanfall var personerna tvungna att försöka hitta en balans i 

tillvaron, identifiera och undvika så kallade triggers som kunde utlösa ett migränanfall 

och att alltid vara förberedd på att ett anfall kunde komma (Malone, Bhowmick & 

Wachholtz 2015; Moloney et al. 2006; Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012; 

Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013; Varkey, Linde & Henoch 2013). Att upptäcka 

triggers kunde vara svårt då de var olika från person till person och även från gång till 

en annan hos samma individ (Moloney et al. 2006; Varkey, Linde & Henoch 2013; 

Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013). För att inte utlösa ett migränanfall beskrev 

personerna att de var tvungna att försöka undvika all form av stress i deras vardagliga 

liv och att försöka hushålla med sin energi. Även ”positiv stress” som den inför och 

efter ett bröllop eller en studentexamen kunde trigga igång ett migränanfall (Moloney et 

al. 2006; Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013; 

Varkey, Linde & Henoch 2013). Ett migränanfall kunde även, förutom stress utlösas av 

viss typ av mat som ost, vin, apelsinjuice och choklad, hård fysisk aktivitet, vissa dofter, 

solljus, höga ljud och för lite vätska eller sömn. Strategier för att undvika ett 

migränanfall var att noga planera sin vardag, arbeta mindre, se till att både sova bra på 

nätterna samt vila under dagen om det behövdes, äta regelbundet och ägna sig åt måttlig 

fysisk aktivitet samt avslappningsövningar (Moloney et al. 2006; Ramsey 2012; 

Rutberg & Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013; Varkey, Linde & 

Henoch 2013). Andra sätt för att undvika ett migränanfall kunde innebära att personerna 

inte kunde vistas i miljöer med starkt ljus, höga ljudnivåer eller starka dofter, använda 

solglasögon för att motverka det starka solljuset eller tvingas undvika viss mat och 

dryck (Ramsey 2012; Varkey, Linde & Henoch 2013; Rutberg & Öhrling 2012; Wieser 

et al. 2011).  

 

Chan & Consedine (2014) beskrev i sin studie att de personer som kunde vara öppna 

med sin migrän inför andra hade mindre migrän än de som inte vågade prata om sin 

sjukdom (Chan & Consedine 2014). Strävan efter att försöka hitta en lindring mot sin 

migrän kunde lämna personen med en känsla av hjälplöshet (Ramsey 2012). Att 

ständigt behöva planera sitt dagliga liv utefter vad som eventuellt kunde utlösa ett 
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migränanfall kunde för vissa personer resultera i att de kände sig ensamma och inte som 

alla andra samt ledsna över hur deras liv kommit att bli (Rutberg & Öhrling 2012).  

 

 

3.5 Acceptans 

De personer som lyckats acceptera sin migrän upplevde ett ökat välmående samt mindre 

begränsningar i vardagen (Chan & Consedine 2014; Rutberg, Öhrling & Kostenius 

2013). Att försöka se migränen som endast en del av sitt liv, inte hela livet, och att 

fokusera på det positiva i tillvaron istället för de begränsningar som migränen medförde, 

ledde till ytterligare acceptans samt ett ökat inre lugn och självsäkerhet. Personer som 

hade svårare att acceptera sin sjukdom levde ofta i någon form av förnekelse, att deras 

tillstånd inte var lika allvarligt som andra personer med migrän och när migränanfallet 

ändå kom ledde det till en känsla av frustration (Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013; 

Varkey, Linde & Henoch 2013). Vidare ledde vetskapen om att de var sedda och varken 

var ensamma i sin sjukdom eller ”konstiga” till att det var lättare att acceptera en vardag 

med migrän (Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013). 

 

3.6 Metodologisk aspekt: Undersökningsgrupp 

Samtliga av de ingående artiklarna i studien beskrev fördelningen mellan kvinnor och 

män i undersökningsgruppen (Chan & Considine 2013; Chiros & O’Brien 2011; Hu et 

al. 2010; Malone, Bhowmick & Wachholtz 2015; Moloney et al. 2006, Morgan et al. 

2015, Ramsey 2012, Rutberg & Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013; 

Sharma, Remanan & Singh 2013; Smitherman, McDermott & Buchanan 2011; Varkey, 

Linde & Henoch 2013; Wieser 2011). I tre av studierna bestod undersökningsgruppen 

enbart av kvinnor (Moloney et al. 2006; Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012). I 

övriga studier var kvinnorna i majoritet i förhållande till män. I samtliga artiklar 

beskrivs totalt antal deltagare i studien. I de åtta kvantitativa artiklarna (Chan & 

Considine 2013; Chiros & O´Brien 2011; Hu et al. 2010; Malone, Bhowmick & 

Wachholtz 2015; Morgan et al. 2015; Sharma, Remanan & Singh 2013; Smitherman, 

McDermott & Buchanan 2011; Wieser et al. 2011) varierade antal deltagare mellan 50 

till 2632 personer (Chan & Considine 2013; Chiros & O´Brien 2011; Hu et al. 2010; 

Malone, Bhowmick & Wachholtz 2015; Morgan et al. 2015; Sharma, Remanan & Singh 

2013; Smitherman, McDermott & Buchanan 2011; Wieser et al. 2011). I de fyra 

kvalitativa artiklarna (Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & 
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Kostenius 2013; Varkey, Linde & Henoch 2013) varierar antalet deltagare mellan 10 till 

21 deltagare (Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 

2013; Varkey, Linde & Henoch 2013). En artikel (Moloney et al. 2006) har mixad 

ansats och denna har 53 deltagare i undersökningsgruppen (Moloney et al. 2006). 

Samtliga artiklar redogör för antingen medelålder eller åldersspann för deltagarna där 

åldern sträcker sig mellan 18-66 år när samtliga artiklar är inkluderade. För exakt antal 

deltagare hänvisas till bilaga 1.  

 

En studie (Wieser et al. 2011) var en jämförande studie mellan personer med migrän, 

spänningshuvudvärk och personer utan dessa sjukdomar (Wieser et al. 2011). Övriga 

studier var baserade på individer med migrän. Sex studier (Chan & Considine 2013; 

Malone, Bhowmick & Wachholtz 2015; Morgan et al. 2015; Ramesy 2012; Rutberg & 

Öhrling 2012; Smitherman, McDermott & Buchanan 2011) beskriver endast att 

deltagarna skulle vara diagnosticerade med migrän för att inkluderas i studien. Två 

studier (Varkey, Linde & Henoch 2013; Wieser et al 2011) beskrev i 

inklusionskriterierna hur många av deltagarna som hade migrän med aura, migrän utan 

aura samt migrän med både aura och utan aura (Varkey, Linde & Henoch 2013; Wieser 

et al 2011). En studie (Moloney et al. 2006) har inkluderat deltagare med migrän och 

premenstruella symtom (Moloney et al. 2006). Två studier (Chiros & O’Brien 2011; 

Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013) beskriver antal huvudvärksepisoder som 

deltagarna hade per månad (Chiros & O’Brien 2011; Rutberg, Öhrling & Kostenius 

2013). En studie (Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013) beskriver antal år som deltagarna 

har haft diagnosen migrän (Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013). En studie (Hu et al. 

2010) har inkluderat personer med migrän som har en pågående behandling för migrän 

(Hu et al. 2010). En studie (Sharma, Remanan & Singh 2013) har inkluderat individer 

med migrän som aldrig använt sig av profylaktisk medicinering för migrän (Sharma, 

Remanan & Singh 2013). 

 

Deltagarna i åtta av artiklarna kom från USA (Chiros & O´Brien 2011; Hu et al. 2010; 

Malone, Bhowmick & Wachholtz 2015; Moloney et al. 2006; Morgan et al. 2015; 

Sharma, Remanan & Singh 2013; Smitherman, McDermott & Buchanan 2011), tre från 

Sverige (Rutberg & Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013; Varkey, Linde 

& Henoch 2013), en från Österrike (Wieser et al. 2011), och en från Nya Zeeland (Chan 

& Considine 2013). I fem av artiklarna framgår inte bortfall (Chan & Considine 2013; 
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Hu et al 2010; Moloney et al. 2006; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013; Sharma, 

Remanan & Singh 2013.). I övriga artiklar framgår bortfall antingen via tabeller eller i 

löpande text (Chiros & O’Brien 2011; Malone, Bhowmick & Wachholtz 2015; Morgan 

et al 2015; Rutberg & Öhrling 2012; Ramsey 2012, Smitherman, McDermott & 

Buchanan 2011; Varkey, Linde & Henoch 2013; Wieser 2011), för mer utförlig 

information se bilaga 1, tabell 2. Alla artiklar utom i Smitherman, McDermott & 

Buchanan (2011) framgår det antingen vilka som inkluderats eller vilka som exkluderats 

i undersökningsgruppen i studierna. För mer utförlig information hänvisas till bilaga 1, 

tabell 2. Bortfallsanalys finns inte beskrivit i någon av de ingående artiklarna.  

 

 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat  

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva personers erfarenheter av hur 

deras dagliga liv påverkas av att leva med migrän. Att leva med migrän får till följd att 

personens dagliga liv påverkas. Personerna som lever med migrän upplevde det ofta 

som svårt och att det var en stor omställning att försöka anpassa sitt liv utifrån sin 

migrän. Av rädsla för att drabbas av ett migränanfall var det vanligt att personerna 

undvek sociala aktiviteter och inte heller vågade planera in aktiviteter långt i förväg. 

Migränen kunde även leda till att redan planerade aktiviteter fick lov att ställas in vilket 

ledde till en känsla av skuld. Relationerna till familj, vänner och arbetskollegor 

påverkades också. Personer som lever med migrän upplevde att de inte kunde prestera 

lika bra på arbetet eller i skolan samt tvingades oftare stanna hemma jämfört med sina 

kollegor. Sämre sömnkvalitet, minskad livskvalitet samt ökad förekomst av ångest och 

depression var också konsekvenser av att leva med migrän. För att försöka undvika ett 

migränanfall var personerna tvungna att försöka hitta en balans i sin tillvaro, undvika 

stress, viss typ av mat och även miljöer med höga ljud eller starkt ljus. Det framkom 

även att personer med migrän hade erfarenheter av att bemötas med misstro från 

människor i deras omgivning samt i mötet med vården och en upplevelse av att deras 

problem inte togs på allvar. Att leva med migrän innebar ofta en strävan efter att ha 

kontroll över sin sjukdom. De personer som hade lyckats acceptera ett liv med migrän 

upplevde ett ökat välmående och mindre begränsningar i vardagen.  
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4.2 Resultatdiskussion  

I föreliggande litteraturstudie framkom det att personer som lever med migrän var 

tvungna att anpassa sitt dagliga liv på grund av sin migrän (Chiros & O’Brien 2011; Hu 

et al. 2010; Malone, Bhowmick & Wachholtz 2015; Moloney et al. 2006; Morgan et al. 

2015; Ramsey 2012, Rutberg & Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013; 

Smitherman, McDermott & Buchanan 2011; Varkey, Linde & Henoch 2013; Wieser et 

al. 2011). Det framkom även att det ofta var en stor omställning för personerna när 

migränen debuterade första gången och att de ofta upplevde det som svårt att tvingas 

anpassa sitt dagliga liv (Ramsey 2012; Varkey, Linde & Henoch 2013). Enligt Dorotea 

Orem så bör sjusköterskan utgöra ett stöd för personen så att denne kan lära sig att leva 

med sin sjukdom på ett sätt som främjar hälsa och välbefinnande (Jahren Kristoffersen 

2006). Utifrån en tolkning av Orems teori skulle detta stöd för personer som lever med 

migrän innebära att sjusköterskan behöver informera och undervisa personer med 

migrän om sjukdomen samt stötta till nödvändiga livsstilsförändringar så att personerna 

själva kan utföra sin egenvård (Berbiglia & Banfield 2014; Orem & Taylor 2011). Det 

framkom i föreliggande litteraturstudie att personer som lever med migrän ofta 

upplevde att sjuksköterskorna saknade både förståelse och kunskap om migrän samt inte 

tog deras problem på allvar (Maloney et al. 2006; Rutberg & Öhrling 2012; Varkey, 

Linde & Henoch 2013). Bergh (2009) och Berntzen, Danielsen & Almås (2011) har 

tidigare beskrivit vikten av att sjusköterskan i sitt möte med personer med smärta tror på 

personerna och att de tar deras problem på allvar eftersom smärta är ett subjektivt 

symtom (Bergh 2009; Berntzen, Danielsen & Almås 2011). Även om det i föreliggande 

litteraturstudies resultat inte framkom huruvida personerna som levde med migrän 

önskade att sjuksköterskorna bemötte dem annorlunda så har Radat et al. (2013) i en 

tidigare studie beskrivit att personer som lever med migrän ofta önskade att 

sjuksköterskorna bemötte dem med större förståelse och ökat intresse samt hade mer 

kunskap om migrän (Radat et al. 2013). Samtidigt framkom det i föreliggande 

litteraturstudie att personer som levde med migrän beskrev känslan att inte bli trodd som 

ytterst plågsam och att det både kändes som att leva med en osynlig sjukdom och en 

”smutsig hemlighet” (Moloney et al. 2006; Rutberg & Öhrling 2012). Dessa fynd 

stärker ytterligare det faktum att sjuksköterskan alltid bör lyssna på personer med 

migrän och ta deras problem på allvar, i synnerhet som föreliggande litteraturstudies 

resultat även visat på att de personer som kunde vara öppna med sin migrän inför andra 
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hade mindre migrän än de som inte vågade prata om sin sjukdom (Chan & Consedine 

2014).  

I föreliggande litteraturstudie framkom att personer som lever med migrän ofta undvek 

att delta i sociala sammanhang på grund av rädsla av att drabbas av ett migränanfall och 

att det i sin tur ledde till minskade sociala kontakter (Hu et al. 2010; Moloney et al. 

2006; Rutberg & Öhrling 2012; Varkey, Linde & Henoch 2013; Wieser et al. 2011). I 

en tidigare studie av Christiansen, Larsen & Lasgaard (2016) beskrivs att de personer 

som upplevde sig isolerade och utanför från sociala sammanhang oftare drabbades av 

migrän (Christiansen, Larsen & Lasgaard 2016). Dorotea Orems teori beskriver dels att 

människan har grundläggande sociala behov men även att det gäller att hitta en balans i 

tillvaron mellan ensamhet och sociala interaktioner (Berbiglia & Banfield 2014; Orem 

& Taylor 2011). Även om det inte framkom i föreliggande litteraturstudies resultat att 

personerna med migrän önskade få träffa andra i samma situation så beskrev de att 

vetskapen om att de var sedda och varken ensamma i sin sjukdom eller ”konstiga” ledde 

till att de lättare kunde acceptera en vardag med migrän (Rutberg, Öhrling & Kostenius 

2013). Utifrån detta skulle en slutsats kunna dras, även om det inte framkom i studierna, 

att sjuksköterskan har en viktig roll i att försöka hjälpa personer med migrän att hitta en 

balans mellan ensamhet och sociala aktiviteter samt ett bryta en eventuell social 

isolering. En tänkbar lösning skulle kunna vara att informera personer med migrän om 

patientföreningar där de har möjlighet att träffa andra personer med migrän för att 

utbyta erfarenheter och känna att de inte är ensamma i sin sjukdom (Carlsson & 

Wennman-Larsen 2009; Dahlöf, Linde & Schenkmanis 2005). I Sverige finns 

patientföreningen Svenska Migränförbundet (Dahlöf, Linde & Schenkmanis 2005).  

Det framkom i föreliggande litteraturstudie att personer som lever med migrän hade mer 

ångest och depressiva symtom än de personer som inte levde med migrän (Malone, 

Bhowmick & Wachholtz 2015; Morgan et al. 2015; Sharma, Remanan & Singh 2015; 

Smitherman, McDermott & Buchanan 2011; Wieser et al. 2011). Vidare framkom att 

personerna även skattade sin livskvalitet lägre i jämförelse med personer utan migrän 

(Morgan et al. 2015; Sharma, Remanan & Singh 2015; Smitherman, McDermott & 

Buchanan 2011). I tidigare forskning (Fernández-de-las-Peñas et al. 2014; IHS 2014; 

Kessler et al. 2010; Santos et al. 2014; Shaik, Hassan, Tan & Gan 2015; Stewart, Roy & 

Lipton 2013; Stuginski-Barbosa, Dach, Bigal & Speciali 2012) framkommer att det 

finns en hög risk för samsjuklighet mellan migrän och andra psykiska sjukdomar, 
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framförallt depression och ångestsyndrom (Fernández-de-las-Peñas et al. 2014; IHS 

2014; Kessler et al. 2010; Santos et al. 2014; Shaik, Hassan, Tan & Gan 2015; Stewart, 

Roy & Lipton 2013; Stuginski-Barbosa et al. 2012). En annan tidigare studie (Niles et 

al. 2015) har också beskrivit att för personer som lever med en depression finns det en 

ökad risk att drabbas av andra sjukdomar som migrän och hjärtsjukdomar (Niles et al. 

2015). Goksan Yavuz, Aydinlar, Dikmen & Incesu (2013) beskriver att personer med en 

redan psykisk sårbarhet oftare drabbas av migrän och att det därför även bör göras en 

bedömning av mental status i samband med utredning för en eventuell migrändiagnos 

(Goksan Yavuz et al. 2013). En annan tidigare studie har även beskrivit att personer 

som lever med en kronisk sjukdom ofta upplever en lägre livskvalitet än friska personer 

(Fernandes Saraiva et al. 2015). Stuginski-Barbosa et al. (2012) beskriver vikten av att 

som sjuksköterska även undersöka om personer som lever med migrän uppfyller 

diagnoskriterier för andra sjukdomar för att lättare kunna individanpassa vården med 

målet att personer som lever med migrän ska uppleva en högre livskvalitet (Stuginski-

Barbosa et al. 2012). I föreliggande litteraturstudie framkom inte om personerna som 

levde med migrän var deprimerade innan de fick sin migrändiagnos eller om själva 

migränen i sig bidrog till depression och ångest.  

I föreliggande litteraturstudies resultat framkom att personer som lever med migrän var 

tvungna att försöka hitta en balans i tillvaron för att undvika ett migränanfall (Malone 

2015; Moloney et al. 2006; Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & 

Kostenius 2013; Varkey, Linde & Henoch 2013). Fem av studierna (Moloney et al. 

2006; Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013; 

Varkey, Linde & Henoch 2013) tar upp stress som en stor ”trigger” för utlösandet av ett 

migränanfall och att detta även gällde ”positiv stress” (Moloney et al. 2006; Ramsey 

2012; Rutberg & Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013; Varkey, Linde & 

Henoch 2013). Tidigare forskning (Christiansen, Larsen & Lasgaard 2016; Hedborg, 

Anderberg & Muhr 2011; Kuo et al. 2015; Wöber et al. 2007) har beskrivit att just 

stress ofta är en bidragande faktor till migrän men att även andra faktorer som viss typ 

av mat, för lite sömn, hög arbetsbelastning och skiftarbete kunde utlösa ett migränanfall 

(Christiansen, Larsen & Lasgaard 2016; Hedborg, Anderberg & Muhr 2011; Kuo et al. 

2015; Wöber et al. 2007). Föreliggande litteraturstudies resultat visar också att 

personerna ofta var tvungna att undvika viss typ av mat samt vara noga med att få 

regelbunden sömn och inte arbeta för hårt (Moloney et al. 2006; Ramsey 2012; Rutberg 

& Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013; Varkey, Linde & Henoch 2013). I 
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en tidigare studie av Kuo et al. (2015) beskrivs att sjuksköterskor som arbetade skift 

med hög arbetsbelastning, stress och oregelbunden sömn som följd oftare led av migrän 

än de personer som hade ett mindre stressigt arbete och mer regelbundna arbetstider 

(Kuo et al. 2015). Dorotea Orem beskriver att människan har ett grundläggande behov 

mellan aktivitet och vila men att detta behov kan se olika ut för olika personer (Jahren 

Kristoffersen 2006; Berbiglia & Banfield 2014). Sjuksköterskan bör här vägleda 

personen, hjälpa och stötta till att hitta en balans i tillvaron och att se till den enskilda 

personens unika livssituation (Berbiglia & Banfield 2014; Jahren Kristoffersen 2006; 

Orem & Taylor 2011). Genom att sjuksköterskan hjälper personerna med migrän att 

hitta en balans i tillvaron kan förhoppningsvis personernas stressnivå minska vilket i sin 

tur kan leda till att framtida migränanfall kan minska, även om denna slutsats inte helt 

kan bekräftas av föreliggande litteraturstudies reslutat då det inte framkom huruvida 

personerna fick stöd av en sjuksköterska i detta arbete. I föreliggande litteraturstudie 

beskriver personerna det dock som svårt att försöka upptäcka och identifiera triggers 

som kunde utlösa ett migränanfall då det var olika från person till person och även från 

en gång till en annan hos samma person (Moloney et al. 2006; Varkey, Linde & Henoch 

2013; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013). En möjlig lösning skulle här kunna vara att 

sjuksköterskan, som det beskrivs av Hasselström, Jägervall & Waldenlind (2015) samt 

Lipton & Silberstein (2015) tillsammans med personen använder sig av en migrän- och 

anfallsdagbok för att lättare kunna se vad som kan utlösa ett anfall och att efter det 

kunna utforma en individanpassad behandling för personen (Hasselström, Jägervall & 

Waldenlind; Lipton & Silberstein 2015). Även om det inte framkom i föreliggande 

litteraturstudie så har det beskrivits i en tidigare studie om relationen mellan personer 

med migrän och sjukgymnaster (Rutberg, Kostenius & Öhrling 2013) att personer med 

migrän ofta önskade en individanpassad vård och att de även önskade hjälp i att hitta 

verktyg att ta till i sin vardag för att undvika ett migränanfall (Rutberg, Kostenius & 

Öhrling 2013). Rutberg, Kostenius & Öhrling (2013) beskriver även i sin studie att det 

är viktigt att även sjuksköterskor strävar efter en individanpassad vård och att skapa en 

terapeutisk relation i mötet med personer med migrän (Rutberg, Kostenius & Öhrling 

2013). Dorotea Orem betonar också vikten av att personen så långt det är möjligt själv 

kan sköta sin egenvård och att det är sjuksköterskans uppgift att genom information och 

undervisning hjälpa personen med detta (Berbiglia & Banfield 2014; Jahren 

Kristoffersen 2006; Orem & Taylor 2011). Då det i föreliggande litteraturstudies 

resultat framkom att personerna med migrän ägnade sig åt måttlig fysisk aktivitet samt 
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använde sig av olika avslappningsövningar för att undvika ett migränanfall (Moloney et 

al. 2006; Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013; 

Varkey, Linde & Henoch 2013) så skulle en slutsats utifrån detta kunna vara att 

sjusköterskan tar kontakt med en sjukgymnast och att de tillsammans utarbetar en 

behandlingsplan för personen då tidigare forskning (Rutberg, Kostenius & Öhrling 

2013) visat att sjukgymnastik kan vara ett sätt för att både undvika och lindra migrän 

(Rutberg, Kostenius & Öhrling 2013).  

Tidigare forskning (Cady et al. 2008; Parker & Waltman 2012; Rothrock et al. 2006; 

Smith, Nicholson, & Banks 2010) har beskrivit att information och undervisning om 

migrän leder till ökat självförtroende hos personen och att personen lättare både kan 

kontrollera sin sjukdom och sköta sin egenvård samt att det minskar antalet 

migränanfall (Cady et al. 2008; Parker & Waltman 2012; Rothrock et al. 2006; Smith, 

Nicholson, & Banks 2010). Önskan om att ha kontroll över sin sjukdom framkom i 

föreliggande litteraturstudie (Moloney et al. 2006; Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 

2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013) och att lära sig vad som kan utlösa ett 

migränanfall var ett sätt att försöka öka kontrollen (Moloney et al. 2006; Rutberg & 

Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013). Här har sjuksköterskan återigen en 

viktig roll i att informera och undervisa personen om migrän. Samtidigt bör 

sjuksköterskan vara medveten om att vid kroniska sjukdomar så är ofta patienten själv 

en expert på sin sjukdom (Fransson Sellgren 2009). Därför är det, som Dorotea Orem 

betonar viktigt att ta reda på vad personen redan vet om sin sjukdom för att därefter 

kunna ge adekvat och individanpassad information (Jahren Kristoffersen 2006). Att 

sjuksköterskan verkligen försöker ta sig tid till att sätta sig in i personen med migräns 

unika livssituation och om möjligt bry sig lite extra för att kunna skapa en känsla av 

tillit och trygghet hos personen (Kvåle 2006). Förhoppningsvis leder detta till att 

personen med migrän upplever en känsla av att bli tagen på allvar, känner sig sedd, blir 

mer motiverad och följsam till behandling vilket i förlängningen förhoppningsvis leder 

till ökad acceptans och kontroll över sin sjukdom samt att personerna upplever en 

lindring i deras migrän. 

4.3 Diskussion om den metodologiska aspekten: Undersökningsgrupp 

I tre av studierna (Rutberg & Öhrling 2012; Moloney et al. 2006; Ramsey 2012) bestod 

undersökningsgruppen enbart av kvinnor (Rutberg & Öhrling 2012; Moloney et al. 
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2006; Ramsey 2012). I övriga studier var kvinnorna i majoritet i förhållande till män. 

Polit och Beck (2012) beskriver hur undersökningsgruppen bör efterlikna populationen 

som lever med tillståndet för att resultatet ska kunna överföras på en annan population 

(Polit & Beck 2012). I detta fall är en majoritet av kvinnor ett lämpligt val eftersom det 

efterliknar populationen som lever med migrän då det är tre gånger så många kvinnor 

som män som lever med migrän (Hasselström, Jägervall & Waldenlind 2015).    

Samtliga artiklar beskriver totalt antal deltagare i studien. Enligt Polit och Beck (2012) 

ska kvantitativa studier sträva efter största möjliga undersökningsgrupp. Är 

undersökningsgruppen större ökar chansen att den representerar populationen (Polit & 

Beck 2012). Totalt antal deltagare i de kvantitativa artiklarna varierade mellan 50 till 

2632 personer (Chan & Considine 2013; Chiros & O´Brien 2011; Hu et al. 2010; 

Malone, Bhowmick & Wachholtz 2015; Morgan et al. 2015; Sharma, Remanan & Singh 

2013; Smitherman, McDermott & Buchanan 2011; Wieser et al. 2011). Chan & 

Considines (2013) kvantitativa studie med endast 50 deltagare skulle kunna ses som en 

svaghet då det är en liten undersökningsgrupp. I detta fall är det en fall-kontrollstudie 

där deltagarna i undersökningsgruppen och kontrollgruppen är matchade när det 

kommer till kön, etnicitet och ålder vilket gör att undersökningsgruppens antal är 

passande för ändamålet. I de kvalitativa studierna varierade antalet deltagare mellan 10-

21 (Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013; 

Varkey, Linde & Henoch 2013). I kvalitativa studier strävas det inte efter att 

generalisera resultatet och överföra det på en annan population utan att försöka 

beskriva, förklara och tolka personers upplevelser av olika fenomen eller deras syn på 

verkligheten. Därför är det mer lämpligt att välja ut färre deltagare som har information 

om det fenomen som ska utforskas (Polit & Beck 2012).  

 

Samtliga artiklar beskriver ålder eller medelålder för deltagarna i studien. Enligt Polit 

och Beck (2012) ska undersökningsgrupper representera den verkliga populationen 

(Polit & Beck 2012). I samtliga studier sträcker sig åldern på deltagarna mellan 18-65 

år. Detta anses vara en styrka att samtliga åldersgrupper i arbetsför ålder finns 

representerade. Samtliga studier beskriver i sina inklusionskriterier att deltagarna i 

studien har fått diagnosen migrän. Sex studier (Chan & Considine 2013; Malone 2015; 

Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012; Morgan et al. 2015; Smitherman, McDermott 

& Buchanan 2011) beskriver endast att deltagarna ska vara diagnosticerad med migrän 

för att inkluderas i studien. Enligt Polit och Beck (2012) är det viktigt att 
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bakgrundsfakta som medicinska åkommor, ålder och kön finns väl beskrivna (Polit & 

Beck 2012). I en studie (Smitherman, McDermott & Buchanan 2011) framgår det inte 

vilka som inkluderats eller exkluderats i undersökningsgruppen (Smitherman, 

McDermott & Buchanan 2011). Det kan anses vara en svaghet då en bristfällig 

undersökningsgrupp gör att det är svårt att överföra resultatet till en annan population 

(Polit & Beck 2012).  

 

Enligt Polit och Beck (2012) ska bortfall framgå i studier för att den ska vara adekvat. 

Om en speciell del av populationen faller bort i en studie eller tackar nej till att delta 

leder det till bias och resultatet kan bli missvisande (Polit & Beck 2012). I fem av de 

inkluderade artiklarna (Chan & Considine 2013; Hu et al. 2010; Moloney et al. 2006; 

Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013; Sharma, Remanan & Singh 2013) i föreliggande 

studie framgår inte bortfall (Chan & Considine 2013; Hu et al. 2010; Moloney et al. 

2006; Rutberg, Öhrling & Kostenius 2013; Sharma, Remanan & Singh 2013). Att detta 

inte framkommer anses vara en svaghet. 

 

Ingen av de inkluderade artiklarna redogör för bortfallsanalys av de tillfrågade som 

tackade nej till att delta. Detta anses vara en svaghet då det enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) är något som är väsentligt när kvaliteten på en studie ska bedömas, 

samt att det är viktigt för att säkerställa att undersökningsgruppen är lämplig för studien. 

Vidare förklaras att detta är något som även är viktigt för att kunna få säkra slutsatser i 

en studie (Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011).  

 

4.4 Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva personers erfarenheter av hur 

det dagliga livet påverkas för individer med migrän. I detta fall är valet av design för 

studien lämpligt för ändamålet eftersom en litteraturstudie är en kritisk sammanställning 

av vad som tidigare gjorts inom området (Polit & Beck 2012). De vetenskapliga artiklar 

som är inkluderade i föreliggande litteraturstudie har sökts i databaserna PubMed och 

Cinahl. Dessa är enligt Polit och Beck (2012) lämpliga databaser att använda inom 

ämnet omvårdnad (Polit & Beck 2012). Sökningarna gjordes först i båda databaserna 

men då sökningarna i Cinahl inte genererade lika bra resultat som i PubMed så valde 

författarna att inte använda sig av Cinahl. Att endast använda sig av en databas kan ses 

som en svaghet men enligt Polit & Beck (2012) är det bra att anpassa sin sökstrategi 
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efter rådande omständigheter, vilket författarna till föreliggande litteraturstudie anser sig 

ha gjort när de valde att endast använda sig av PubMed (Polit & Beck 2012).  

 

Olika MeSh-termer har kombinerats med den booleska sökoperatorn AND, vilket ger 

ett mer specifikt resultat enligt Polit och Beck (2012). Att använda MeSh-termer är en 

styrka med föreliggande litteraturstudie då detta har gett ett mer specifikt resultat vid 

sökningarna. Studier inkluderades som var från 2006-2016. Polit & Beck (2012) menar 

att det är bra att ha så aktuell forskning som möjligt (Polit & Beck 2012). Studier som 

varit publicerade mellan 2006-2016 har inkluderats i föreliggande litteraturstudie och att 

använda sig av så aktuell forskning som möjligt anses vara en styrka (Polit & Beck 

2012). 

 

Författarna till föreliggande studie har exkluderat individer under 18 år. Barn under 18 

år drabbas inte av samma symtom vid migrän som vuxna samt att barnmigrän kan 

försvinna med åldern (Hasselström et al 2015). Att exkludera dessa individer ökar 

styrkan för föreliggande litteraturstudie eftersom det är två olika typer av migrän och då 

dessa inte ger samma symtom är det svårt att sammanställa dessa. 

 

Enligt Bahtsevani, Stoltz & Willman (2011) så kan trovärdigheten stärkas i en studie 

om resultatet pekar åt samma håll. Detta oberoende av vilket land studien är utförd i, 

hur undersökningsgruppen ser ut samt vilken forskningsgrupp som gjort studien 

(Bahtsevani, Stoltz & Willman 2011). En styrka i föreliggande litteraturstudie är att 

resultatet i flertalet av artiklarna visar samstämmighet. Detta ökar trovärdigheten i 

föreliggande litteraturstudie (Polit & Beck 2012). Samtliga artiklar till föreliggande 

litteraturstudie är skrivna på engelska. Det kan ses som en svaghet att författarna till 

föreliggande litteraturstudie inte har engelska som modersmål då vissa feltolkningar av 

artiklarnas resultat kan ha uppstått. Detta har dock försökt att undvikas genom att 

artiklarna lästes flera gånger av båda författarna och att resultatet sedan diskuterades. 

Författarna har även använt sig av lexikon för att översätta vissa ord och partier i 

artiklarna (Polit & Beck 2012).  

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har valt att inkludera både kvalitativa och 

kvantitativa studier samt en studie med mixad ansats eftersom författarna inte enbart 

ville fokusera på personers upplevelser utan också ville belysa andra aspekter som 



 

27 
 

förekomsten av depression, ångest och skattningen av den egna livskvaliteten i 

jämförelse med personer utan migrän. 

 

4.5 Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

Föreliggande litteraturstudie har visat att personer med migrän ofta upplever att 

sjuksköterskor bemöter dem med misstro och inte tar deras problem på allvar. Genom 

att sjuksköterskan får en ökad förståelse och kunskap om hur migrän påverkar det 

dagliga livet för personer som lever med migrän kan hen lättare bemöta och fånga upp 

personer som lever med migrän. Genom att få ta del av personer som lever med migräns 

personliga erfarenheter är det lättare för sjuksköterskan att se till hela människan och 

inte bara sjukdomen. Sjuksköterskan kan även lättare individanpassa vården för 

personer med migrän, undervisa och utgöra ett stöd vid livsstilsförändringar om hen 

känner till personens egna unika livssituation och upplevelser av sin sjukdom. 

Vidare forskning behövs inom området med fokus på hur migrän påverkar personerna 

som lever med migrän. Förslag till fortsatt forskning kan vara en interventionsstudie där 

en grupp personer med migrän får genomgå ett utbildningsprogram på en hälsocentral, 

en ”migränskola” som leds av en sjuksköterska samt eventuellt andra professioner för 

att sedan utvärdera detta. En sådan typ av utbildningsprogram skulle förhoppningsvis 

kunna bidra till att både sjuksköterskan och personer med migrän kan lära av varandra. 

En annan förhoppning är att personerna med migrän efter utbildningsprogrammets slut 

fått hjälp att hitta strategier för att lindra sin migrän och därigenom fått en ökad kontroll 

samt acceptans över sin sjukdom. 

  

4.6 Slutsats 

För personer som lever med migrän leder migränen till att deras dagliga liv på ett eller 

annat sätt påverkas negativt. För sjuksköterskan innebär det en stor utmaning i att kunna 

bemöta personer med migrän på ett respektfullt sätt samt ha den kunskap som krävs för 

att på ett bra sätt hjälpa och stötta personer som lever med migrän till nödvändiga 

livsstilsförändringar. För att detta ska vara möjligt behövs vidare forskning samt 

utökade kunskaper om personer som lever med migräns egna erfarenheter av hur deras 

liv påverkas av att leva med migrän. 

 

 

 



 

28 
 

Referenslista 

Bahtsevani P., Stoltz P. & Willman A. (2011) Evidensbaserad omvårdnad: En bro 

mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bakhshani N-M., Amirani A., Amirifard H. & Shahrakipoor M. (2016) The 

Effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction on Perceived Pain Intensity and 

Quality of Life in Patients With Chronic Headache. Global Journal of Health Science 

8(4), 142-151. 

 

Bergh I. (2009) Smärta. I Edberg A-K. & Wijk H. (red.) Omvårdnadens grunder: Hälsa 

och ohälsa. Lund: Studentlitteratur. 

 

Berntzen H., Danielsen A. & Almås H. (2011) Omvårdnad vid smärta. I Almås H., 

Stubberud D-G. & Grønseth R. (red.). Klinisk omvårdnad 1. Stockholm: Liber. 

Berra E., Sances G, Icco R. D., Avenali M., Berlangieri M., Paoli I. D., Bolla M., 

Allena M., Ghiotti N., Guaschino E., Cristina S., Tassorelli C., Sandrini G. & Nappi G. 

(2015) Cost of Chronic and Episodic Migraine: a pilot study from a tertiary headache 

centre in northern Italy. The Journal of Headache and Pain 16(50), 1-8.  

Biondi DM. (2006) Is Migraine a Neuropathic Pain Syndrome? Current Pain and 

Headache Reports 10(3), 167-178. 

Bolay H., Ozge A., Saginc P., Orekici G., Uludüz D., Yalin O., Siva A., Bicakci S., 

Karakurum B. & Öztürk M. (2015) Gender inluences headache characteristics with 

increasing age in migraine patientens. Cephalalgia 35(9), 792-800. 

Cady R., Farmer K., Beach M. E. & Tarrasch J. (2008) Nurse-Based Education: An 

Office-Based Comparative Model for Education of Migraine Patients. Headache 48(4), 

564-569.  

* Chan JKY. & Considine NS. (2013) Negative Affectivity, Emotion Regulation, and 

coping in Migraine and Probable Migraine: A New Zealand Case-Control Study. 

International Society of Behavioral Medicine 21(5), 851-860. 

 

* Chiros C. & O’Brien WH. (2011) Acceptance, appraisals, and coping in relation to 



 

29 
 

migraine headache: an evaluation of interrelationships using daily diary methods. 

Journal of Behavioral Medicine 34(4), 307-320. 

 

Christiansen J., Larsen FB. & Lasgaard M. (2016) Do stress, health behavior, and sleep 

mediate the association between loneliness and adverse health conditions among older 

people? Social Science & Medicine 152, 80-86. 

 

Dahlöf C., Linde M. & Schenkmanis U.(2005) Huvudvärk: Fakta frågor och svar. 

Uppsala: Almqvist & Wiksell tryckeri AB. 

 

Ericsson E. & Ericsson T. (2012). Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur. 

 

Fernandes Saraiva LE., de Medeirosb LP., Medeiros Meloc MD. Pinto Tiburciod M.,  

Isabelle Katherinne Fernandes Costae IK. & de Vasconcelos Torres G. (2015) Chronic 

health conditions related to quality of life for federal civil servants. Revista Gaúcha 

de Enfermagem 36(2), 35-41. 

 

Fernández-de-las-Peñas C., Palacios-Ceña D., Salom-Moreno J., López-de-Andres A., 

Hernández-Barrera V., Jiménez-Trujillo I., Jiménez-Garcia R., Gallardo-Pino C., 

García-Gómez-de-las-Heras MS. & Carrasco-Garrido P. (2014) Has the Prevalence of 

Migraine Changed over the Last Decade (2003-2012)? A Spanish Population-Based 

Survey. PLOS ONE 9(10), 1-7. 

 

Fransson Sellgren S. (2009) Ledarskap och organisering av omvårdnadsarbete. I 

Ehrenberg A. & Wallin L. (red). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling.  

Lund: Studentlitteratur. 

 

Fredenberg S., Vinge E. & Karling M. (2015) Smärta och smärtbehandling. I 

Läkemedelsboken. Tillgänglig: 

http://www.lakemedelsboken.se/kapitel/smarta/smarta_och_smartbehandling.html?searc

h=smärta&id=q1_4#q1_4 (12 februari 2016). 

 

Goksan Yavuz B., Ilgaz Aydinlar E., Yalinay Dikmen P. & Incesu C. (2013) 

Association between somatic amplification, anxiety, depression, stress and migraine. 

http://link.springer.com.webproxy.student.hig.se:2048/journal/10865
http://www.lakemedelsboken.se/kapitel/smarta/smarta_och_smartbehandling.html?search=smärta&id=q1_4#q1_4
http://www.lakemedelsboken.se/kapitel/smarta/smarta_och_smartbehandling.html?search=smärta&id=q1_4#q1_4


 

30 
 

The Journal of Headache and Pain 14(53), 1-6. 

Hasselström J., Jägervall M. & Waldenlind E. (2015) Huvudvärk. I Läkemedelsboken. 

Tillgänglig: 

http://www.lakemedelsboken.se/kapitel/neurologi/huvudvark.html?search=migr%C3%

A4n&id=r2_20#r2_20 (12 februari 2016).  

Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) (2013) 

The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). 

Cephalalgia 33(9), 629–808. 

 

Hedborg K., Anderberg UM. & Muhr C. (2011) Stress in migraine: personality-

dependent vulnerability, life events, and gender are of significance. Upsala Journal of 

Medical Sciences 116(3), 187-199. 

 

* Hu XH., Golden W., Bolge SC., Katic B., Chen YT., Wagner S. & Cady R. (2010) 

Predictability of Future Attacks by Migraineurs: A Prospective Observational Study. 

Headache 50(8), 1296-1305. 

 

Jahren Kristoffersen N. (2006) Teoretiska perspektiv på omvårdnad. I Jahren 

Kristoffersen N., Nortvedt F. & Skaug E. A (red.) Grundläggande omvårdnad: Del 4. 

Stockholm: Liber AB 

 

Kessler RC., Shahly V., Stang PE. & Lane CM. (2010) The associations of migraines 

and other headaches with work performance: Results from the National Comorbidity 

Survey Replication (NCS-R). Cephalalgia 30(60), 722-734. 

 

Kuo W-Y., Huang C-C., Shih-Feng Weng S-F., Hung-Jung Lin H-J., Su S-B., 

Wang J-J, How-Ran Guo H-R. & Hsu C-C. (2015) Higher migraine risk in healthcare 

professionals than in general population: a nationwide population-based cohort study 

in Taiwan. The Journal of Headache and Pain 16(102), 2-7. 

 

Kvåle K. (2006) Den omsorgsfulle sykepleier – slik pasienter ser det. Vård i Norden 

79(26), 15-19. 

 



 

31 
 

Lipton RB. & Silberstein SD. (2015) Episodic and Chronic Migraine Headache: 

Breaking DownBarriers to Optimal Treatment and Prevention. Headache 55(2), 103-

122. 

 

* Malone CD., Bhowmick A. & Wachholtz AB. (2015) Migraine: treatments, 

comorbidities, and quality of life, in the USA. Journal of Pain Research 8, 537-547. 

* Moloney MF., Strickland OL., DeRossett SE., Melby MK. & Dietrich AS. (2006) The 

Experiences of Midlife Women With Migraines. Journal of Nursing Scholarship 38(3), 

278-285. 

* Morgan I., Eguia F., Gelaye B., Peterlin BL, Tadesse MG., Lemma S., Berhane Y. & 

Williams MA. (2015) Sleep disturbances and quality of life in Sub-Saharan African 

migraineurs. The journal of Headache and Pain 16(18), 1-8. 

Niles AN., Dour HJ., Stanton AL., Roy-Byrne PP., Stein MB., Sullivan G., Sherbourne 

CD., Rose RD. & Craske MG. (2015) Anxiety and Depressive Symptoms and Medical 

Illness Among Adults with Anxiety Disorders. Journal of Psychosomatic Research 

78(2), 109-115. 

 

Orem DE. & Taylor SG. (2011) Reflections on Nursing Practice Science: The Nature, 

the Structure,and the Foundation of Nursing Sciences. Nursing Science Quarterly 24(1), 

35-41. 

 

Parker C. & Waltman N. (2012) Reducing the Frequency and Severity of Migraine 

Headaches in the Workplace. Implementing Evidence-Based Interventions. Workplace 

health & safety 60(1), 12-18.  

 

Pellmer K., Wramner B. & Wramner H. (2012) Grundläggande folkhälsovetenskap. 

Stockholm: Liber AB 

 

Polit D. & Beck C. T. (2012) Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. Lippincott: Williams and Wilkins. 

 

Radat F., Koleck M., Foucaud M., Lantéri-Minet M., Lucas C., Massiou H., Nachit-



 

32 
 

Ouinekh F. & Hasnaoui AE. (2013) Illness perception of migraineurs from the general 

population.  Psychology & Health 28(4), 384-398. 

 

* Ramsey AR. (2012) Living with migraine headache – A phenomenological study of 

women’s experiences. Holistic Nursing Practice 26(6), 297-307. 

 

Riskowski JL. (2014) Associations of Socioeconomic Position and Pain Prevalence in 

the United States: Findings from the National Health and Nutrition Examination 

Survey. Pain Medicine 15(9), 1508–1521. 

 

Rothrock JF., Parada VA., Sims C., Key K., Walters NS. & Zweifler RM. (2006) The 

Impact of Intensive Patient Education on Clinical Outcome in a Clinic-Based Migraine 

Population. Headache 46(5), 726-731. 

 

* Rutberg S. & Öhrling K. (2012) Migraine – more than a headache: Women´s 

experiences of living with migraine. Disability & Rehabilitation 34(3-4), 329-336. 

 

Rutberg S., Kostenius C.,  & Öhrling K. (2013) Professional tools and a personal touch 

– experiences of physical therapy of persons with migraine. Disability & Rehabilitation 

35(19), 1614–1621 

 

* Rutberg S, Öhrling K. & Kostenius C. (2013) Travelling along a road with obstacles: 

Experiences of managing life to feel well while living with migraine. International 

Journal of  Qualitative Studies on Health and Well-being 8, 1-9.  

 

Santos IS., Brunoni AR., Goulart, AC., Griep RH., Lotufo PA. & Benseñor IM. (2014) 

Negative life events and migraine: a cross-sectional analysis of the Brazilian 

Longitudinal Study of Adult Health (ELSA-Brasil) baseline data. BMC Public Health 

14(678), 1-10. 

 

* Sharma K., Remanan R. & Singh S. (2013) Quality of life and psychiatric co-

morbidity in Indian migraine patients: A headache clinic sample. Neurology India 

61(4), 355-359. 

 

Schramm SH., Obermann M., Katsavara Z., Diener H-C., Moebus S. & Yoon M-S. 



 

33 
 

(2013) Epidemiological profiles of patients with chronic migraine and chronic tension-

type headache. The Journal of Headache and Pain 14(40), 1-8. 

 

Shaik MM., Hassan NB., Tan HL. & Gan SH. (2015) Quality of Life and Migraine 

Disability among Female Migraine Patients in a Tertiary Hospital in Malaysia. BioMed 

Research International 2015, 1-9. 

 

Slørdal L. & Rygnestad T. (2009) Läkemedel vid smärta. I Nordeng H. & Spigset O. 

(red.) Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. Studentlitteratur AB: Lund. 

 

Smith TR., Nicholson R. & Banks JW. (2010) A Primary Care Migraine Education 

Program has Benefit on Headache Impact and Quality of Life: Results from the Mercy 

Migraine Management Program. Headache 50(4), 600–612. 

 

* Smitherman TA., McDermott MJ, & Buchanan EM. (2011) Negative Impact of 

Episodic Migraine on a University Population: Quality of Life, Functional Impairment, 

and Comorbid Psychiatric Symptoms. Headache 51(4), 581-589. 

 

Stewart WF., Roy J., Lipton RB. (2013) Migraine prevalence, socioeconomic status, 

and social causation. American Academy of Neurology 81(11), 948-955. 

 

Stuginski-Barbosa J., Dach F., Bigal M. & Speciali JG. (2012) Chronic Pain and 

Depression in the Quality of Life of Women With Migraine – A Controlled Study. 

Headache 52(3), 400-408.head_2095 

Svensk sjuksköterskeförening (2014) ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Tillgänglig: 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf (åtkomst 12 februari 2016).   

Tonelli M. E. & Wachholtz A. B. (2014) Meditation-Based Treatment Yielding 

Immediate Relief for Meditation-Naïve Migraineurs. Pain Management Nursing 15(1), 

36-40.  

* Varkey E., Linde M. & Henoch I. (2013) “It’s a balance between letting it influence 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf


 

34 
 

life completely and not letting it influence life at all” – a qualitative study of migraine 

prevention from patients’ perspective. Disability & Rehabilitation 35(10), 835–844. 

 

* Wieser T., Walliser U., Womastek I. & Kress HG. (2011) Dysfunctional coping in 

headache: Avoidance and endurance is not associated with chronic forms of headache. 

European Journal of Pain 16(2), 268-277. 

 
Wöber C., Brannath W., Schmidt K., Kapitan M., Rudel E., Wessely P., Wöber-Bingöl 

Ç. & the PAMINA Study Group (2007) Prospective analysis of factors related to 

migraine attacks: the PAMINA study. Cephalalgia 27(4), 304-314. 



 

1 
 

Bilaga 1.   

Tabell 2. Översikt av resultatartiklarnas undersökningsgrupp 

Författare/år/lan

d 

 

 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Chan JKY. & 

Considine NS. 

(2013)  

Nya Zeeland  

Negative 

affectivity, emotion 

Regulation and 

coping in Migraine 

and probable 

Migraine: A New 

Zealand Case-

Control Study 

Fall-kontroll 

studie med 

kvantitativ 

ansats 

50 personer med migrän. 

44 kvinnor och 6 män. Medelålder 33,36 år. 

Inkl. Kriterier: >18 år och uppgav att de 

hade migrän 

 

Exkl. Kriterier: Migrän som orsakats av 

skada eller som det ej fanns tillräckligt med 

fakta om. 

 

Bortfall: Framgår inte 

Enkäter (Big five inventory (BFI), 

Differential Emotions Scale (DES) 

version III, Courtauld Emotional 

Control Scale, Brief COPE, 

Monitoring-Blunting Style Scale, 

Brief Illness Perception 

Questionnaire (B-IPQ), Marlowe-

Crowne Social Desirability Scale, 

Migraine Disability Assessment 

(MIDAS), The Headache Impact 

Test (HIT-6)) 

MANOVA, 

ANCOVA, 

likelihood ratio, 

regressionsanalys 

Chiros C. & 

O’Brien WH. 

(2011) USA 

Acceptance, 

appraisals, and 

coping in relation to 

migraine headache: 

an evaluation of 

interrelationships 

using daily diary 

methods 

Korrelativ 

design med 

kvantitativ 

ansats 

74 personer mellan 18-66 år, 86,5% kvinnor 

och diagnostiserade med migrän. 

 

Inkl.Kriterier: >5 huvudvärksepisoder per 

månad, ensidig värk, pulserande värk, 

ljusskygghet, illamående eller känslighet 

mot ljud. 

 

Bortfall: 110 personer intervjuades, 78 

personer uppfyllde kriterierna. 74 personer 

slutförde alla tre faserna i studien. 

Daglig dagbok med 28 punkter för 

daglig ifyllnad. Enkäter (The 

Structured Diagnostic Interview for 

Headache, Chronic Pain 

Acceptance Questionnaire, The 

Acceptance and Action 

Questionnaire, The pain 

catastrophizing scale, The coping 

strategies Questionnaire-Revised, 

The chronic pain coping inventory, 

The West Haven Yale 

Multidimensional Pain Inventory). 

Hierarchical 

regression and 

multilevel modeling 

sambandsanalyser. 

Beskrivande statistik 
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Hu XH., Golden 

W., Bolge SC., 

Katic B., Chen YT., 

Wagner S. & Cady 

R. (2010) USA 

Predictability of 

Future Attacks by 

Migraineurs: A 

Prospective 

Observational Study  

Prospektiv 

design med 

kvantitativ 

ansats 

1519 personer diagnostiserade med migrän 

och 877 (57,7%) deltog i 

uppföljningsstudien. I den första studien var 

76,7% (medelålder 43.7) kvinnor och i 

uppföljningsstudien var 78.8% kvinnor 

(medelålder 44.4). 

 

Inkl. kriterier: diagnostiserade med migrän, 

pågående behandling för migrän, >18 år, 

amerikansk medborgare, kunna läsa och 

skriva på engelska. 

 

Bortfall: framgår ej. 

 

Två självrapporterade 

internetbaserade frågeformulär. 

Predictability of Migraine, Migraine 

Disability Assesment questionnaire 

(MIDAS). 

Deskreptiv analys, 

Chi-square, 1 vägs-

variansanalys. 

Malone CD., 

Bhowmick A. & 

Wachholtz AB. 

(2015) 

USA 

Migraine: 

Treatments, 

comorbidities and 

quality of life in the 

USA 

Explorativ 

design med 

kvantitativ 

ansats 

2632 personer med migrän (2514 kvinnor 

och 196 män).  

 

Ålder: Hälften av deltagarna var i åldern 40-

54 år. Deltagarnas ålder redovisas i tabell 

 

Exkl. kriterier: <18 år, personer som ej har 

diagnosen migrän, ej boende i USA 

 

Bortfall: 2735 personer tillfrågades och 

2632 slutförde enkäten (96,2%) 

 

Onlineenkät på en websida Beskrivande 

statistik, 

variationsanalys, 

Pearson´s R 

Correlation och Path 

analysis 

Moloney MF., 

Strickland OL., 

DeRossett SE., 

Melby MK. & 

Dietrich AS. (2006) 

USA 

The experiences of 

midlife women with 

migraines 

Deskreptiv 

design med 

mixad ansats 

53 kvinnor mellan 40 och 55 år deltog i två 

på varandra följande studier, 10 i den första 

studien och 43 i den andra. 44 deltagare var 

vita, åtta African American och en 

identifierade sig själv som brittisk indisk. 

 

Inkl. kriterier: 40-55 år, ingen menstruation 

Kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, 

online diskussioner, dagboksanteck-

ningar enkäter (Health history 

questionnaire, Migraine-specific 

quality of life questionnaire och SF-

36) 

Tolkande 

hermeneutisk analys 
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de senaste tre månaderna, premenstruella 

besvär i form av vallningar, nattliga 

svettningar eller oregelbunden menstruation 

de senaste fem åren. Diagnostiserad med 

migrän. 

 

Exkl. kriterier: Ej förstå engelska samt 

kvinnor som genomgått hysterektomi. 

 

Bortfall: 53 kvinnor rekryterades. Det 

framgår ej. 

Morgan I., Eguia 

F., Gelaye B., 

Peterlin BL, 

Tadesse MG., 

Lemma S., Berhane 

Y. & Williams MA. 

(2015) USA 

 

Sleep distrubances 

and quality of life in 

Sub-Saharan 

migraineurs 

Korrelativ 

design med 

kvantitativ 

ansats 

1060 personer, 423 män och 637 kvinnor 

(medelålder 35.7 +- 12.1 år) över 18 år vid 

Saint Paul General Hospital outpatient 

facility i Addis Ababa, Etiopien. 145 (14%) 

av deltagarna uppfyllde kriterierna för 

migrän. Majoriteten av dessa var kvinnor 

(60.1%). 

 

Inkl. kriterier:Patienter som  var inskrivna 

på gynekologisk mottagning. Kirurgi eller 

gynekologi. 

 

Bortfall: 85% av de som bjöds in att delta i 

studien deltog.  

Strukturerade intervjuer och enkäter.  

ICHD-II, Pittsburgh sleep quality 

index (PSQI), World health 

organization quality of life 

questionnaire (WHO-QOL) 

Beskrivande 

statistik, Chi-square 

test, Fisher´s exact 

test, t-test och 

oberoende t-test 

Ramsey AR. (2012) 

USA 

Living with 

migraine headache 

– A 

phenomenological 

study of women’s 

experiences 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats 

10 kvinnor vid ett universitet I USA. 

Medelålder 35,9 år. 

 

Exkl. Kriterier: Kvinnor <18 år, annan 

huvudvärk än migrän och inte pratade 

engelska. 

 

Bortfall: 100 kvinnor ville delta i studien. 

Intervjuer Fenomenologisk 

analys 
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12 kvinnor kontaktades. 2 kvinnor ville inte 

delta. 10 kvinnor var med i studien. 

Rutberg S. & 

Öhrling K. (2012) 

Sverige 

Migraine – more 

than a headache: 

Women´s 

experiences of 

living with migraine 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats 

10 kvinnor mellan 37 och 39 år boende i 

Norrbotten, Sverige och medlemmar i 

Svenska Migrän Förbundet 

 

Bortfall: 24 st personer tillfrågades. 12 st 

tackade ja. 2 exkluderades. 10 personer 

deltog. 

Djupintervjuer Hermeneutisk 

fenomenologisk 

dataanalys 

Rutberg S, Öhrling 

K. & Kostenius C. 

(2013) Sverige 

Travelling along a 

road with obstacles: 

Experiences of 

managing life to 

feel well while 

living with migraine 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats 

17 kvinnor och två män mellan 20-69 år 

(medelålder 48 år) diagnostiserade med 

migrän. 17 personer hade haft migrän i 9-59 

år och två hade haft sina symtom och 

diagnos I ungefär ett år. Antalet 

migränanfall bland deltagarna varierade: tre 

hade 1-8 attacker per år, 10 hade 1-4 

attacker per månad, fyra deltagare hade 5-8 

attacker per månad och två hade 12-25 

attacker per månad. 

 

Inkl. Kriterier: Minst 18 år, leva med 

migrän och prata svenska.  

Bortfall: framgår ej 

Narrativa djupintervjuer Hermeneutisk-

fenomenologisk 

analys  

Sharma K., 

Remanan R. & 

Singh S. (2013) 

USA 

Quality of life and 

psychiatric co-

morbidity in Indian 

migraine patients: A 

headache clinic 

sample 

Komparativ 

design med 

kvantitativ 

ansats 

71 personer nydiagnostiserade migrän och 

71 personer utan migrän. 56 deltagare av 71 

var kvinnor i både kontrollgrupp och grupp 

med migrän.  

 

Kontrollgrupp ålder 18-5, medelålder 31,3 

år. Grupp med migrän 18-50 år,, medelålder 

Intervjuer och enkäter ( ICHD-2, 

SF-36, Migraine disability 

assessment score (MIDAS), 

Hospital anxiety and depression 

scale (HADS-A)) 

 

Regressions 

analyzer, Student’s 

t-test 
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30,6år 

 

Inkl. Kriterier: Diagnostiserad med migrän, 

ingen tidigare användning av profylaktisk 

medicin mot migrän. 

 

Exkl. Kriterier: Användning av 

antipsykotiska antidepressiva eller 

ångestdämpande läkemdel under de senaste 

tre månaderna, tidigare alcohol eller 

drogmissbruk. 

 

Bortfall: Framgår inte 

Smitherman TA., 

McDermott MJ, & 

Buchanan EM. 

(2011) USA 

Negative Impact of 

Episodic Migraine 

on a University 

Population: Quality 

of Life, Functional 

Impairment, and 

Comorbid 

Psychiatric 

Symptoms 

Tvärsnittsstud

ie med 

kvantitativ 

ansats 

391 studenter , varav 300 kvinnor. mellan  

18-50 år, (medelålder 19.43). 307 vita 

(78.52%), 64 afroamerikaner (16.37%), 11 

asiatier (2.81%), 6 latinamerikaner (1.53%) 

och 3 av annan etnicitet 

 

Inkl. kriterier: framgår inte  

 

POWER analys 

 

Bortfall: 391 deltagare tillfrågades. 355 

deltog i den slutgiltiga studien enligt tabell 1 

efter den slutgiltiga elimineringen. 

 

Enkäter (ID Migraine, Brief 

Headache Screen (BHS), Migraine 

Disability Assessment 

Questionnaire (MIDAS), Medical 

Outcomes Study 20-item Short-

Form General Health Survey (SF-

20), Patient Health Questionnaire 

Depression Scale (PHQ-9), 

Generalized Anxiety Disorder 7-

item Scale (GAD-7)) 

MANOVA, 

ANOVA, 

Bonferonni 

Varkey E., Line M. 

& Henoch I. (2013) 

Sverige 

”It´s a balance 

between letting it 

influence life 

completely and not 

letting it influence 

life at all” – a 

Deskreptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats 

15 kvinnor och sex män med migrän.  

Ålder på deltagarna mellan 30-54. 15 hade 

migrän med aura, en hade migrän utan aura 

och fem hade både och. De hade 2-12 

migränanfall per månad. 

Inkl. kriterier: 18-65 år, migrän med eller 

Intervjuer med intervjuguide Kvalitativ 

innehållsanalys 
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qualitative study of 

migraine prevention 

from patient´s 

perspective 

utan aura. 

 

Exkl. kriterier: Ej förstå svenska 

 

Bortfall: 40 patienter tackade ja till att delta. 

21 personer inkluderades i studien.  

Wieser T., Walliser 

U., Womastek I. & 

Kress HG. (2011) 

Österrike 

Dysfunctional 

coping in headache: 

Avoidance and 

endurance is not 

associated with 

chronic forms of 

headache 

 

Tvärsnittsstud

ie med 

kvantitativ 

ansats 

 

211 personer (170 kvinnor och 41 män). 

Medelålder för samtliga deltagare i studien 

var 44,5 år. 

85 hade migrän (fyra migrän med aura), åtta 

hade frekvent spänningshuvudvärk, 22 

kronisk migrän, 42 spänningshuvudvärk och 

51 hade annan typ av huvudvärk. 

 

Exkl. kriterier: Patienter med sekundär 

huvudvärk, psykisk sjukdom, drogmissbruk, 

använder andra läkemedel än smärtstillande. 

 

Bortfall: 211 deltagare tillfrågades.1 procent 

avböjde till att delta.  208 deltog i studien 

 

semistrukturerade intervjuer och 

huvudvärksdagbok och enkäter 

(ICHD2, NRS, Allgemeine 

Depressions-skala (ADS), the 

German version of the Center for 

Epidemiologic Studies Depression 

Scale (CES-D), Kiel Pain Inventory 

(KPI)) semistrukturerade intervjuer 

och huvudvärksdagbok 

 

Wilcoxon tests, 

Bonferroni 

correction, 

univariata logistika 

regressionsmodeller. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

Bilaga 3.   

Tabell 3. Översiktstabell över författare, år, syfte och resultat   

 

Författare 

 

Syfte Resultat 

Chan JKY. & Considine 

NS. (2013) Nya Zeeland 

Kartlägga personlighetsdrag som är 

associerade med migrän och identifiera 

om dessa har någon inverkan på 

förekomsten och effekten av migrän samt 

att jämföra detta med en kontrollgrupp 

bestående av personer utan migrän. 

 

Flera deltagare med migrän uppgav att de hade en annan typ av medicinsk eller psykisk sjukdom 

samtidigt. De hade mer kontakt med sjukvården och högre sjukvårdskostnader jämfört med 

kontrollgruppen. Personerna med migrän uppgav även att migränen påverkade deras inkomst negativt då 

de inte kunde arbeta de dagar migränen var som värst 

Chiros C. & O’Brien 

WH. (2011) USA 

Utvärdera sambanden mellan acceptans, 

kontroll, katastroftankar, smärtsymtom 

och coping hos personer som lever med 

migrän. 

 

De personer som kunde acceptera sin migrän hade mindre katastroftankar, kunde delta i sociala 

aktiviteter i större utsträckning och använde färre copingstrategier i vardagen. Att acceptera sin migrän 

och smärtan av huvudvärken ledde till ökad delaktighet i det dagliga livet. 

 

Hu Hu XH., Golden W., 

Bolge SC., Katic B., 

Chen YT., Wagner S. & 

Cady R. (2010) USA 

 

Utforska vilka effekter migrän har på det 

dagliga livet under och mellan 

migränanfallen. 

 

Av deltagarna uppgav 92.6 % att de hade tvingats ändra och ställa in dagliga aktiviteter på grund av sin 

migrän under de senaste tre månaderna. De missade skol- och arbetsdagar, kunde inte utföra 

hushållssysslor eller umgås med familj och vänner fullt ut.  

Under perioder utan migrän uppgav 48.7%  att de tänkte på migränen åtminstone några dagar per vecka 

och ställde in jobbmöten, planerade aktiviteter med familj och vänner eller andra sociala aktiviteter av 

rädsla för att få ett migränanfall. 

 

 Malone CD., Bhowmick 

A. & Wachholtz AB. 

(2015) USA 

 

Att kartlägga personer som lever med 

migräns erfarenheter av vilken social och 

psykisk påverkan migrän har i deras 

dagliga liv. 

Av deltagarna i studien anger 75% att deras sociala nätverk inte tror att deras smärta är så svår som den 

är.54,8% uppgav att deras arbetsgivare vet om deras migrän och av dessa uppgav hälften att detta 

påverkade deras avancemang i yrkeslivet. Deltagarna som uppgav att de hade högre frekvens av episoder 

med migrän uppgav att mer negativ påverkan på livet på grund av migränen. Deltagarna som uppvisade 

höga poäng i negativa livshändelser hade 15 eller fler episoder med migrän per månad.  

78,2% av deltagarna uppgav att åtminstone 1 sak triggade deras migrän. 78,3% av dessa ansåg att 

miljöfaktorer som väder, 76,7% uppgav att stress var en trigger. Av de som uppgav att de hade triggers 

uppgav 88,3 % att de gjorde saker för att undvika detta.  
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Moloney MF., Strickland 

OL., DeRossett SE., 

Melby MK. & Dietrich 

AS. (2006) USA 

 

 

Att beskriva medelålders kvinnors 

erfarenheter av att leva med migrän. 

Kvinnorna ansträngde sig för att få kontroll över sin migrän. De upplevde ofta känslor av skuld och 

stigmatisering relaterat till sin huvudvärk. Att försöka identifiera ett kommande migränanfall och 

undvika triggers i vardagen tog både tid och kraft. Både stressfulla arbetssituationer och på hemmaplan 

kunde utlösa anfall vilket fick till följd att kvinnorna upplevde en desperation över att inte kunna vara 

lika produktiva och tvingas ställa in planerade aktiviteter. Deltagarna försökte kontrollera sin migrän och 

sina liv med medicin och det var alltid en stor rädsla att inte ha medicinen tillgänglig. 

 

Morgan I., Eguia F., 

Gelaye B., Peterlin BL, 

Tadesse MG., Lemma S., 

Berhane Y. & Williams 

MA. (2015) USA 

 

 

Undersöka hur migrän påverkar 

sömnkvalitén och livskvalitén. 

Deltagarna med migrän rapporterade mer sömnproblem än de utan migrän under den senaste månaden, 

mer användande av sömnmediciner och att det på grund av detta presterade sämre dagtid. De som led av 

migrän skattade sin livskvalité lägre än de utan migrän både när det kom till fysisk hälsa, psykisk hälsa, 

sociala relationer och boende miljö. 

 

Ramsey AR. (2012) 

USA 

 

 

 

 

 

 

Utforska hur det är att leva med migrän 

ur den drabbade kvinnans perspektiv. 

 

 

 

Kvinnorna hade fått ställa om sitt liv när de drabbades av migrän. Rädsla, osäkerhet och att inte våga gå 

vidare med sina liv var förekommande känslor. De försökte samtidigt hitta ett sätt att ändra sin livsstil 

och kunna hantera sin nya sjukdom. Kvinnorna kände sig ofta hjälplösa i sin strävan att försöka lindra 

migränen. Sjukdomen påverkade relationer med vänner, familj och kollegor. De hade svårigheter att leva 

upp till sina egna och omgivningens förväntningar när huvudvärken kom men pushade sig själva till att 

köra på. Flera kvinnor upplevde skuldkänslor över att de inte kunde umgås med familj och vänner när ett 

migränanfall kom. 

 

Rutberg S. & Öhrling K. 

(2012) Sverige 

 

Att undersöka vad det innebär för en 

person att leva med migrän 

Kvinnorna uppgav att migränen påverkade deras vardag. Eftersom sjukdomen inte syns utåt kände de sig 

misstrodda från omgivningen, kunde inte prestera lika bra på arbetet eller delta i sociala aktiviteter i den 

utsträckning som de önskade. Rädslan över att få ett migränanfall gjorde att de inte kunde planera in 

aktiviteter långt i förväg samt även fick försöka undvika triggers i vardagen som stress eller viss mat. De 

upplevde att livet ”stod på vänt” under ett anfall. Migränen ledde till en känsla av kontrollförlust. 

 

Rutberg S, Öhrling K. & 

Kostenius C. (2013) 

Sverige 

 

 

Utforska personers erfarenheter av att 

försöka leva ett gott liv trots att de lever 

med migrän. 

Det var viktigt för deltagarna att hitta metoder för att försöka lindra migränanfallen. Känslan av att själv 

kunna lindra en attack bidrog till minskad rädsla över att få en attack samt till en upplevelse av att kunna 

ta kontroll över sitt liv, inte att migränen helt styrde deras tillvaro. Deltagarna var tvungna att bli 

medvetna om vilka triggers som kunde utlösa en attack och vilka av dessa triggers de kunde påverka 

själva. De fick många gånger hushålla med sin energi i vardagen, äta regelbundet, vara noga med 

sömnen och dra ner på aktiviteter både på arbetet och fritiden för att undvika ökad stress och minskad 

ork vilket ofta kunde utlösa ett migränanfall. Deltagarna kunde uppleva att deras liv styrdes av 

planerande och undvikande av triggers men att det samtidigt var viktigt att finna någon sorts acceptans i 
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tillvaron, att migränen var en del av deras liv men endast en del och inte hela livet. 

 

Sharma Sharma K., 

Remanan R. & Singh S. 

(2013) USA 

Att jämföra livskvalitén, förekomsten av 

ångest och depression hos patienter med 

migrän och personer utan migrän 

Patienterna med migrän upplevde lägre livskvalité, ökad ångest och depressiva symtom. Migränen ledde 

även till funktionsnedsättning. 

 

 

Smitherman TA., 

McDermott MJ, & 

Buchanan EM (2011) 

USA 

 

Undersöka migränens påverkan på 

livskvalitén, att inte kunna delta i 

vardagliga aktiviteter och psykiatrisk 

samsjuklighet hos universitetsstudenter 

 

 

Migränen påverkade deltagarnas förmåga till att kunna delta i vardagliga aktiviteter fullt ut och detta 

märktes främst hos de med kronisk migrän. De skattade sin livskvalité som låg. 

 

Varkey E., Line M. & 

Henoch I. (2013) Sverige 

 

 

Att belysa migränprevention ur ett 

patientperspektiv 

En del av deltagarna försökte undvika saker i deras vardag som kunde trigga igång ett anfall, vilket 

kunde vara saker de egentligen tyckte om att göra. Andra deltagare försökte istället för att ta bort saker i 

livet hitta undvikande strategier för att inte låta migränen påverka deras dagliga liv. Båda grupperna 

strävade dock efter att hitta ett sätt att kunna kontrollera sin migrän. Vad i det dagliga livet som kunde 

utlösa ett anfall var olika från individ till individ och även från gång till en annan hos den enskilde 

individen. Strävan efter att vara normal och som alla andra och inte låta migränen påverka dem i deras 

vardag ledde ofta till frustration samt även tätare och mer intensiva migränanfall. 

 

 Wieser T., Walliser U., 

Womastek I. & Kress 

HG. (2011) Österrike 

Undersöka psykologiska faktorer 

relevanta för olika typer av episodisk och 

kronisk huvudvärk. 

 

Tätare, kraftigare och mer ihållande huvudvärk påverkade deltagarna genom att de uppvisade fler 

symtom på depression och även använde sig av dysfunktionella copingstrategier i vardagen som rädsla 

och undvikande. De tog ofta till mediciner för att klara av vardagen och i vissa fall ledde det till en 

överanvändning av läkemedel. 
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