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Sammanfattning 
Det finns ett flertal sjukgymnastiska behandlingsmetoder som används vid migrän och 

spänningshuvudvärk (HST). Behandlingseffekten av dessa har utvärderats i flera studier. 

Däremot finns det få studier som undersöker hur huvudvärkspatienterna själva upplever 

behandlingen. Syftet med denna studie var dels att undersöka patienters upplevelser av den 

sjukgymnastiska huvudvärksbehandlingen som de genomgått, dels att undersöka hur de ansåg 

att behandlingen påverkat deras livskvalitet. Studien hade en kvalitativ, deskriptiv design. 

Fem patienter med migrän och/eller HST som genomgått sjukgymnastisk behandling vid 

neurodivisionen, Akademiska sjukhuset intervjuades om sina upplevelser. En intervjuguide 

utarbetades och intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades enligt kvalitativ 

innehållsanalys av författarna. I resultatet framkom att informanterna upplevde samspelet 

mellan sjukgymnast och patient som viktigt. Informanterna uppgav att de föredrog att utföra 

en del av aktiviteterna enskilt framför i grupp. Livskvaliteten hade generellt ökat hos 

informanterna sedan behandlingen påbörjades. De upplevde att de sänkt sin stress- och 

kravnivå och skapat en mer tillåtande attityd gentemot sig själva och sin huvudvärk. 

I framtiden vore det intressant att göra en större studie och undersöka samspelet mellan 

sjukgymnast och patient i behandlingssituationen, samt undersöka behandlingsresultatet vid 

individuell- respektive gruppbehandling. 
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Abstract 
There are several treatment methods that are used by physiotherapists to treat migraine and 

tension type-headache (TTH). The effects of these methods have been evaluated in previous 

studies. However, there are few studies evaluating headache patients own perception of the 

treatment. The purpose of this study was both to examine the patient’s perception of the 

physiotherapy headache treatment and to examine if the treatment had effect on their quality 

of life. The study had a qualitative, descriptive design. Five patients with migraine and/or 

TTH who had their physiotherapy treatment at the Department of Physiotherapy, Division of 

neuroscience, Uppsala university hospital were interviewed about their perceptions. An 

interviewguide was composed and the interviews were recorded, transcribed and analyzed 

according to a qualitative content analysis by the authors. The informants perceived the 

collaboration between physiotherapist and patient as important. The informants stated that 

they preferred to perform some of the activities individually instead of in a group. The general 

quality of life among the informants increased from the start of the treatment to after the 

treatment. The informants perceived that they had lowered their own level of stress and 

demands and that they had become more accepting towards themselves and their headache. 

There would be of further interest to make a larger study to examine the interaction between 

physiotherapist and patient in the treatment session, and to examine the treatment result in 

individual versus group treatment.  
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1. BAKGRUND 
 

1.1 Inledning 
The International Headache Society (IHS) har utarbetat en klassifikation där varje 

huvudvärksform definieras utifrån specifika kriterier. Huvudvärken delas bland annat in i 

olika grupper och undergrupper utifrån huvudvärkens etiologi (1).  

 

Primär huvudvärk har ej ursprung i annan sjukdom medan sekundär huvudvärk är kopplad till 

bakomliggande sjukdom som exempelvis tumör eller infektion.  

Till de primära huvudvärksformerna hör migrän, huvudvärk av spänningstyp (HST), Hortons 

huvudvärk och andra trigemino-autonoma huvudvärkssyndrom (TACS).  

I gruppen sekundär huvudvärk ingår bland huvudvärk orsakad av huvud- eller nacktrauma, 

symtomatisk huvudvärk (exempelvis vid subaraknoidala blödningar och meningit) och 

förgiftningshuvudvärk (till följd av överanvändning av läkemedel och droger). 

En egen grupp av huvudvärk är kraniella neuralgier och ansiktssmärtor (1,2). 

 

De flesta människor upplever någon gång under livet huvudvärk (1,3). Huvudvärk är sällan ett 

tecken på allvarlig sjukdom även om individen kan uppleva ett stort lidande (1). Enligt 

studien ”The global burden of headache: a documentation of headache prevalence and 

disability worldwide” placerar sig huvudvärk som nummer 10 på WHO:s lista över de mest 

handikappande tillstånden (oavsett kön), globalt sett. Hos kvinnor hamnar huvudvärk inom de 

fem första placeringarna (4). 

 

Migrän och HST är två av de vanligaste huvudvärksformerna (5). Den globala prevalensen för 

migrän är 11 % och för HST 40 % (4).  

1.2 Migrän 
IHS beskriver migrän som återkommande episoder av huvudvärk där attackerna varar mellan 

4-72 timmar. Smärtan är av pulserande/bultande karaktär, lokaliseras vanligtvis till ena 

huvudhalvan och är av måttlig till svår intensitet. Migränhuvudvärk kan variera i intensitet 

mellan individer och även hos samma individ från attack till attack. Individen kan under en 

migränattack uppleva andra symptom som exempelvis illamående, kräkningar samt en 

överkänslighet för ljus och ljud (1,2). 



 

 2 

 

I en studie av Kelman (6) identifierades en rad olika faktorer som kan bidra till utlösandet av 

en migränattack. Några av de vanligaste faktorerna är stress, hormoner (hos kvinnor), för litet 

intag av mat och vätska, väderomslag och brist på sömn (6).  

Ungefär en femtedel av individerna med migrän uppger att fysisk träning ibland provocerar 

eller förvärrar deras symptom (7). Migrän förekommer med och utan aura, där migrän utan 

aura är vanligast. Aura innebär att migränattacken föregås av fokala neurologiska symptom i 

form av exempelvis påverkan på syn, känsel och tal. Symptomen varar mellan 5 och 60 

minuter och är reversibla. Migränhuvudvärk kan även delas in i en episodisk och kronisk form 

utifrån attackernas frekvens (1,2). Episodisk migrän definieras som huvudvärk av migräntyp 

som förekommer 1-14 dagar per månad under minst 3 månader. Definitionen av kronisk 

migrän är huvudvärk av migräntyp som förekommer 15 eller fler dagar per månad under 

minst 3 månader (2). 

 

1.3 Behandling av migrän 
Vid behandling av migrän används ofta farmakologiska preparat för att minska akuta 

symptom (3). Farmakologisk behandling används också i profylaktiskt syfte och med fördel 

tillsammans med ickefarmakologiska metoder. Som farmakologisk profylaktisk behandling 

används vanligen blodtrycksreglerande, antidepressiva och antiepileptiska läkemedel (8).  

 

Den ickefarmakologiska behandlingen består framförallt av kognitiv beteendeterapi, samt 

sjukgymnastisk behandling i form av EMG-biofeedback och olika varianter av 

avslappningsträning (3,8). EMG-biofeedback är en typ av behandling där elektroder används 

för att avläsa spänningen i en muskel. Informationen medvetandegörs för patienten som då 

kan tolka informationen och slappna av i den berörda muskulaturen (3). EMG-biofeedback 

har visat sig vara effektivt för att minska huvudvärkssymptom (9). Man har även sett att andra 

faktorer påverkas så som en ökad self-efficacy och minskade depressiva symptom (10). 

 

Det finns ett antal olika avslappningstekniker som används för att minska kroppens eget svar 

på stress. Beskrivna tekniker är bland andra progressiv avspänning enligt Jacobsen och 

suggestionsbaserad avslappning (3). 
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Ett utbildningsprogram som riktar sig till patienter med migrän har utvärderats i en studie (8). 

Utbildningsprogrammet syftade till att ge information om tillståndet migrän, vikten av att 

tidigt använda migränspecifik medicin, användandet av preventiva regimer och 

ickefarmakologiska metoder. Resultatet av studien var att frekvensen av migrän minskade 

signifikant och att effekten var kvarvarande i 12 månader efter avslutat program. 

Det är även av betydelse att patienterna utbildas i att undvika de faktorer som kan utlösa en 

migränattack samt uppmuntras till att föra en hälsosam och regelbunden livsstil (11).  

 

Det har visats i en studie av Lemstra (12) att multidisciplinärbehandling ökar livskvaliteten 

hos personer med migrän. Den multidisciplinära behandlingen innehöll generell fysisk 

aktivitet, patientutbildning, livsstilsförändringar och egenvård.  

 

Enligt en studie från Cochrane (13) finns det nu ett tillräckligt stort evidensunderlag för att 

akupunktur ska användas som behandlingsåtgärd vid migrän (13).  

Däremot finns det inte tillräcklig evidens för att fysisk träning skulle minska migränspecifika 

symptom. 22 % av migränpatienterna anger att fysisk träning ibland provocerar eller förvärrar 

deras symptom (7). Det har visat sig att personer med migrän har färre fysiskt aktiva perioder 

än personer utan migrän. Dessa individer får då ej på samma sätt möjlighet att dra nytta av 

den fysiska aktivitetens många allmänna positiva hälsoeffekter (3,14). 

 

Övriga sjukgymnastiska behandlingsmetoder som transkutan elektrisk nervstimulering 

(TENS), massage, värme/kyla, träning av nackmuskulatur och töjningar är bristfälligt 

utvärderade vid migrän (3). Studier har dock visat att sjukgymnastik (fysioterapi) är effektivt 

mot migrän om den inkluderar exempelvis EMG-biofeedback, avslappningsträning och fysisk 

träning (15).    

1.4 Huvudvärk av spänningstyp (HST) 
HST karakteriseras av en bilateral, dov, molande smärta. Smärtan brukar ofta liknas vid ett 

”band över pannan” eller att ”bära en för trång mössa”. I allmänhet är smärtan av mild till 

måttlig karaktär och ökar i intensitet i stressade situationer. HST kan utifrån frekvens delas in 

i en episodisk och en kronisk form (1). Episodisk HST definieras som huvudvärk av 

spänningstyp som förekommer 1-14 dagar per månad under minst 3 månader. Kronisk HST är 

huvudvärk av spänningstyp som förekommer mer än 15 dagar per månad under minst 3 

månader (2). 
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1.5 Behandling av huvudvärk av spänningstyp (HST) 
Enligt en studie av Fernadez-de-las-Penas (16) har avslappning och EMG-biofeedback god 

effekt vid HST. Avslappning och fysisk träning har visat sig ge en mer långvarig positiv 

effekt på exempelvis huvudvärkens intensitet, antalet huvudvärksfria dagar och 

huvudvärksfria perioder hos personer med kronisk HST, jämfört med akupunktur (17).  

Akupunktur som behandling har i en studie (18) visat sig ha signifikant bättre effekt än vanlig 

”standardbehandling”. I en annan studie (19) fann man att ”fysioterapi” hade bättre effekt än 

akupunktur och i en tredje studie (20) fanns inga signifikanta skillnader mellan akupunktur 

och massage i kombination med avslappning.  

 

EMG-biofeedback har visat sig ha god effekt i syfte att sänka huvudvärksfrekvens vid HST. 

Övriga positiva effekter av EMG-biofeedback är sänkt muskelspänning, ökad självtillit och 

minskat läkemedelsintag (21).  Andra sjukgymnastiska behandlingar som syftar till att minska 

HST är hållningsträning, ergonomiska råd, massage och TENS (22). Även mobilisering och 

stretching används inom sjukgymnastisk behandling (3). 

 

1.6 Livskvalitet vid huvudvärk 
Livskvalitet definieras som en individs upplevelse av sin position i livet i det kulturella 

sammanhang hon lever i och med de värderingar som finns, i relation till hennes mål, 

förväntningar, standard och det som berör henne (23). 

 
Migrän försämrar i olika grad en individs livskvalitet då områden som fysisk/social aktivitet 

och psykisk hälsa påverkas. Migrändebuten sammanfaller ofta med den tid i livet då individen 

är som mest aktiv på arbetsmarknaden. Upprepade svårare migränattacker kan leda till 

frånvaro från arbete och därigenom minskad inkomst. Migränhuvudvärk påverkar även 

individens familj då personen ifråga inte på samma sätt kan delta i hushållsarbete, sociala 

sammanhang och fritidsaktiviteter. Aktivitetsbegränsningen tar sig uttryck bland annat i att 

personen undviker att planera aktiviteter av rädsla för att behöva lämna återbud (24). Personer 

med migrän uppvisar oftare depressiva symptom än personer utan migrän. De har svårare att 

hantera aggressioner, har en hög självkontroll och tenderar att undertrycka ilska (25). Andra 

karaktäristiska drag för dessa individer är en ökad sårbarhet för stress och ineffektiva coping-

strategier i hantering av stress och smärta (26).  

 



 

 5 

Personer med HST upplever ofta en allmän uppgivenhet vilket kan ta sig uttryck i förhöjd oro 

och en försämrad livskvalitet (26). Smärtan kan ge funktionsnedsättning samt påverka 

exempelvis familjelivet (4, 16). Dessa individer har i större utsträckning depressiva symptom, 

ökad stresskänslighet och svårigheter att uttrycka sina känslor i ord (27). Personer med HST 

uppvisar ineffektiva coping-strategier vid hantering av stress och smärta. Det har även visat 

sig att individer med HST upplever stressade situationer som mer negativa än personer som 

inte är diagnosticerade med HST (26). 

1.7 Sjukgymnastisk behandling vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 
Vid Sjukgymnastiken, Neurodivisionen, Akademiska sjukhuset i Uppsala finns en lång 

behandlingstradition av patienter med huvudvärk. Framförallt har behandlingen gällt HST, 

men under de senaste åren har även migränpatienter behandlats. Behandlingen sker såväl 

individuellt som i grupp och den kan ges i sluten- och öppenvård. Nedan beskrivs 

behandlingsupplägget i öppen vård. 

Patienterna kommer till Sjukgymnastiken via remiss från neurologmottagningen, Akademiska 

sjukhuset. Patienterna har alltid träffat en neurolog som ställt huvudvärkdiagnos innan de 

träffar en sjukgymnast. Inom tre månader från det att remissen skrivits kallas patienterna till 

ett första individuellt besök hos sjukgymnast. Besöket tar cirka en till en och en halv timme. 

Under besöket repeterar sjukgymnasten läkarens bedömning, en utförlig huvudvärksanamnes 

tas, eventuellt får patienten fylla i en smärtskiss och en noggrann undersökning görs. Efter 

undersökningen sammanfattar sjukgymnasten resultatet och presenterar sin bedömning av 

patientens huvudvärkssituation. Om patienten bedöms vara aktuell för att ingå i 

behandlingsprogrammet som hör till neurologens sjukgymnastiska behandlingsverksamhet, 

upprättas en behandlingsplan. De patienter som oftast inkluderas till behandling är de som har 

huvudvärken som sitt största problem och huvudsakliga medicinska diagnos. Om 

förgiftningshuvudvärk bedöms föreligga, behandlas denna innan den sjukgymnastiska 

behandlingen startar i övrigt. Patienten får då hjälp med avgiftningen. 

Patienter där huvudvärken enbart är en del av en mer generell smärtbild, brukar oftast 

hänvisas till smärtkliniken eftersom teamresurser kan behövas för denna patientgrupp. 

Patienter där huvudvärken är en del av ett psykiatriskt tillstånd, hänvisas till Psykiatrisk 

klinik. Behandlingsprogrammet sammanfattas här nedan i punktform: 

 

1. Individuell information och rådgivning 

2. Information i grupp via så kallad Huvudvärksskola (se bilaga 1) 



 

 6 

3. Genomgång av individuellt utformat hemprogram 

4. Generell progressiv avspänning enligt Jacobsen individuellt och i grupp (se bilaga 2) 

5. Specifik avspänning i ansiktets muskulatur individuellt och i grupp 

6. Biofeedback träning i vila och i aktivitet individuellt 

7. Cirkulations- och rörlighetsträning i bassäng (grupp) (se bilaga 2) 

8. Cirkulations- och rörlighetsträning i gym (individuellt program som kan utföras i 

grupp) (se bilaga 2) 

9. Smärtlindring: TENS, värme, kyla, akupunktur 

10.  När det initiala behandlingsprogrammet har genomförts blir kontakten mindre 

intensiv men fortsätter med uppföljande besök och träning (28). 

 

Längden på behandlingen är ca 6-9 månader, men kortare och längre behandlingsperioder 

förekommer (28). 

 

1.8 Problemformulering 
Det finns idag ett flertal studier om sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid huvudvärk 

(7,8,9,11,15) men få studier angående patientens egen upplevelse av behandlingen återfinns 

vid litteratursökning. I en strävan att utveckla och förbättra de sjukgymnastiska 

behandlingsmetoderna för huvudvärkspatienterna, är det även viktigt att få mer kunskap om 

patientens egen upplevelse av behandlingen. Patienterna är mottagare av de sjukgymnastiska 

behandlingsinsatserna, varför deras upplevelse av behandlingen är viktig att ha kännedom om. 

Vidare finns ett antal studier (24,26,12) som berör hur livskvaliteten påverkas vid huvudvärk. 

Det finns dock få studier där patientens egen upplevelse av livskvalitet lyfts fram och hur 

livskvaliteten har påverkats av behandlingsinsatserna. Av lika stor vikt är därför att få ökad 

kunskap om informanternas upplevelse av hur deras livskvalitet har påverkats av den 

sjukgymnastiska huvudvärksbehandlingen.  

 

1.9 Syfte 
Syftet med denna studie var dels att undersöka hur patienter med migrän och/eller HST 

upplevde den sjukgymnastiska huvudvärksbehandlingen som de genomgått, dels att 

undersöka hur dessa patienter upplevde att behandlingen påverkat deras livskvalitet.  
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1.10 Frågeställningar 
1. Hur upplevde informanterna den sjukgymnastiska huvudvärksbehandlingen som de 

genomgått? 

2. Hur upplevde informanterna att deras livskvalitet hade påverkats av behandlingen? 
 

2. METOD 
 

2.1 Design 
Syftet med studien var att beskriva informanternas upplevelse kring den sjukgymnastiska 

huvudvärksbehandlingen de genomgått. Studien baserade sig på intervjuer och hade därför en 

kvalitativ deskriptiv design. 

2.2 Urval  
Studien hade ett bekvämlighetsurval. Inklusionskriterier var patienter som under åren 2008-

2010 fullföljt ett sjukgymnastiskt behandlingsprogram för patienter med huvudvärk vid 

Sjukgymnastiken, Neurodivisionen, Akademiska sjukhuset.  Patienterna skulle förstå svenska 

i tal och frivilligt vilja delta i studien. Exklusionskriterier var patienter som enbart genomgått 

en mycket kort behandling eller enbart individuell behandling . Patienter som deltog i 

programmet för mer än tre år sedan.  

Fem individer som varit huvudvärkspatienter (migrän och/eller HST) vid Sjukgymnastiken, 

Neurodivisionen, Akademiska sjukhuset i Uppsala under de senaste tre åren och där 

behandlingen var avslutad senast 110101, valdes ut till intervjuerna. De fem som senast 

avslutade behandlingen kontaktades först. Då ett antal av dessa inte ville medverka i studien 

kontaktades de som stod näst i ordningsföljd. Samtliga informanter hade slutfört den 

sjukgymnastiska huvudvärksbehandlingen relativt nyligen och antogs därför kunna beskriva 

sina upplevelser av den sjukgymnastiska huvudvärksbehandlingen väl. Totalt sex personer, av 

elva, uteslöts då två av de tillfrågade patienterna inte ville delta och fyra patienter endast 

genomgått en mycket kort behandling eller enbart individuell behandling. Informanterna 

tillfrågades muntligen via telefonsamtal av leg. sjukgymnast om de önskade delta i studien.  

Av de fem informanterna var fyra kvinnor och en man. Medelåldern var 42,5 år (30-64 år). 

Medellängden på behandlingen var två år och en månad (3 mån-5 år). Samliga informanter 

hade både migrän och spänningshuvudvärk och har/hade en kronisk, långvarig 

huvudvärksproblematik som sträckte sig över flera år tillbaka. 
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2.3 Datainsamlingen 
Datainsamlingen skedde genom intervjuer med öppna frågor. Öppna frågor är fördelaktiga i 

de fall syftet är att ta del av informanternas subjektiva upplevelser av ett fenomen (29). 

Utifrån studiens frågeställningar utarbetades en egenutformad intervjuguide (Bilaga 3). 

Frågorna i intervjuguiden syftade till att uppmuntra informanterna att fritt berätta om sina 

erfarenheter och upplevelser kring den sjukgymnastiska behandlingen de genomgått. 

Författarna hade inte i förväg planerat några följdfrågor till intervjuguidens frågor. Syftet till 

detta var att författarna ville att informanternas upplevelser skulle stå i fokus under 

intervjuerna, utan för mycket styrning av samtalet. Författarna ville istället lyssna aktivt för att 

kunna skapa en följsamhet gentemot informanterna och det som de berättade. Intervjuguiden 

omfattade nio frågor. 

 

En provintervju genomfördes i februari för att utvärdera studiens intervjuguide och eventuellt 

revidera denna. Intervjun utfördes med en patient med yrselproblematik. En förändring 

gjordes efter provintervjun då fråga ett och två bytte plats i frågeguiden. Författarna 

uppfattade att frågan om ”hur informanten upplevde behandlingen” var för generell, bred och 

överväldigande att påbörja intervjun med. Valet föll på att använda en lite mer riktad fråga 

som första fråga och sedan övergå till en bredare fråga. 

2.4 Genomförande 
Författarna fick efter urvalet gjorts ta del av informanternas kontaktuppgifter för att kunna 

boka tid för intervju. Författarna erbjöd informanterna att intervjun kunde genomföras på 

Akademiska sjukhuset om informanterna så önskade. I annat fall erbjöd sig författarna att 

genomföra intervjun på annan plats som informanterna själva valt. Två intervjuer 

genomfördes på informanternas arbetsplatser, en på ett café och två vid Neurodivisionen, 

Akademiska sjukhuset. Informanterna fick själva bestämma när under dagen intervjun skulle 

genomföras. Den totala intervjutiden varierade mellan 40-55 minuter (medeltid 43 min). För 

att minska risken för eventuella missförstånd mellan författare och informant tillfrågades 

informanterna om det var något de ville lägga till eller förtydliga i slutet av varje intervju. 

Under tre av intervjuerna deltog båda författarna, under två intervjuer deltog enbart den ene 

(författare 1). Då båda författarna samtidigt deltog under intervjuerna så hade en författare 

huvudansvaret och den andra författaren bidrog genom att ställa följdfrågor. Samtliga 

intervjuer spelades in med diktafon. Inga anteckningar fördes av författarna under 
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intervjuerna, detta för att förbättra möjligheten till aktivt lyssnande. Samtliga fem intervjuer 

genomfördes som planerat, utan avbrott och i sin helhet. 

 

Uppgifterna hanterades konfidentiellt och det inspelade materialet förvarades inlåst i 

värdeskåp hos en av författarna. Transkriberingarna avidentifierades och kodades med en 

bokstav för varje informant. Ljudfilerna sparades separat och hölls inlåsta i värdeskåpet tills 

det att transkriberingen var slutförd då de raderades 

2.5 Databearbetning 
Intervjuerna avlyssnades och transkriberades ordagrant och enskilt av varje författare. 

Transkriberingarna jämfördes sedan för att säkerställa att ingenting i intervjuerna hade 

förbisetts. Författarna valde att transkribera uttryck som ”eeh”, ”mmm” och ”ööh” för att även 

inkludera denna dimension av språket och återspegla intervjuerna så verklighetstroget som 

möjligt.  

Därefter genomlästes det transkriberade materialet ett flertal gånger så att författarna kunde 

skapa sig ett helhetsintryck, en övergripande uppfattning av materialet.  

Vid bearbetningen av materialet användes en kvalitativ innehållsanalys (30). Analysprocessen 

startade med att författarna återigen läste igenom materialet rad för rad och plockade ut 

meningsbärande enheter. Efter det att meningsbärande enheterna hade identifierats 

förkortades varje meningsenhet till ett kortare stycke där innebörden eller kärnan i det 

beskrivna fenomenet fortfarande fanns i centrum. Ur de nedkortade enheterna bildades sedan 

underkategorier där dessa sorterades in utifrån vad de hade gemensamt. Exempelvis 

sorterades enheter som beskrev samma typ av upplevelse eller liknande innebörd till 

underkategorier. Efter framställningen av underkategorier gjordes en dubbel uppsättning av 

underkategorierna och varje författare skapade egna kategorier för att sedan jämföra och 

diskutera hur väl underkategorierna stämde in på den skapade kategorin. Då det var av stor 

vikt att inte tappa fokus på kontexten av materialet under analysens gång (30), hade 

författarna hela tiden tillgång till det icke analyserade materialet. Då underkategorierna 

kombinerats samman bildade dessa en kategori för vad som var gemensamt hos 

underkategorierna. Slutligen skapades ett övergripande tema för de kategorier som hörde 

ihop. Varje underkategori tilldelades sedan ett eller flera representativa citat för att tydliggöra 

materialet och resultatet.  
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Tabell I: Exempel på databearbetning. 

Meningsbärande enhet Nedkortad 
enhet 

Underkategori Kategori Övergripande 
tema 

Ja det har det absolut gjort 
och sen att hon, fast att 
hon är professionell så är 
hon ändå personlig. Att 
hon ser till varje person, 
varje individ och inte att 
man är en 
huvudvärkspatient. Utan 
man känner det som att 
hon ser mig och mina 
behov och ja, har väldigt 
bra förståelse sådär. 

Ser till varje 
person. 
Sjukgymnasten 
ser mina behov 
och har 
förståelse. 

Ser till 
individen 

Aktivt 
deltagande 
sjukgymnast 
 

Engagemang 

 

2.6 Etiska aspekter 
Studien godkändes av verksamhetschefen för Sjukgymnastiken vid Neurodivisionen, 

Akademiska sjukhuset (Bilaga 4). Studiens deltagare kontaktades under våren 2011 och 

informerades muntligt om studiens bakgrund och syfte. De informerades även om att 

deltagandet i studien var frivilligt, att intervjuerna med deras samtycke skulle spelas in och att 

de kunde avbryta deltagandet när de ville. Informanterna fick sedan skriftligt bekräfta att de 

mottagit och förstått informationen kring deras medverkan i studien (Bilaga 5). Informanterna 

fick författarnas och handledarens kontaktuppgifter så att de kunde höra av sig om de undrade 

över något eller önskade avbryta sitt deltagande i studien. Varje intervju avslutades med att 

fråga om det var något övrigt som informanten ville tillägga eller förtydliga för att 

informanterna inte skulle uppleva att de blivit missförstådda eller att något viktigt ur deras 

perspektiv utelämnats.  
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3. RESULTAT 
Analysen resulterade i 4 teman, 12 kategorier och 18 underkategorier. Informanterna har 

avidentifierats och kodats med bokstäver. Kodnycklarna är A, B, C, D, E.  

 
Tabell II: Översikt av teman, kategorier och underkategorier. 

TEMAN KATEGORIER UNDERKATEGORIER 
Sjukgymnastisk 
behandling 

Föreläsningar • Information. 

 Bassängträning • Bli mjuk. 
 Hemövningar • Minska 

spänningshuvudvärk. 

 Avspänning • Hantera huvudvärk. 
 Behandlingsupplägg • Variation och helhet. 

• Föredrar individuell 
behandling. 

• Uppföljning. 

Engagemang 
 

Aktivt deltagande 
sjukgymnast 

• Förmedla information. 
• Se till individen. 

 Patientens 
förhållningssätt 

• Söka information. 
• Träna på egen hand. 

Individrelaterade 
faktorer 

Påverkan på dagligt 
liv 

• Social begränsning 

 Personlighetsdrag • Stressnivå och krav. 

 Livskvalitet • Förbättrad. 
• Oförändrad. 

 Negativa tankar • Oro för skada/sjukdom. 
 

Läkemedel Läkemedel mot 
huvudvärk 

• Avgiftning 
• Nedtrappning 

 
 

3.1 Sjukgymnastisk behandling 
Samtliga informanter uttryckte att behandlingen de genomgått hade varit givande. 

Informanternas behandling skilde sig mycket åt då en del genomgått alla aktiviteter (bilaga 

1,2) och andra tagit del av enbart 2-3 aktiviteter. Behandlingsperiodens tid varierade också 

mycket mellan informanterna. Vilken del av behandlingen som informanterna upplevde som 

mest betydande, samt hur de upplevde behandlingens upplägg skilde sig åt. 
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Föreläsningar 

Information 

Informanterna tyckte att den information som förmedlades om migrän och HST under 

föreläsningarna var intressant. De ansåg att informationen ökade deras kunskap om sin 

huvudvärk och vad de kunde göra för att undvika att ”trigga” huvudvärken. 

 

”Sjukgymnasten har sagt i föreläsningarna både när det gäller migrän och huvudvärk, små 
saker att tänka på. Som migränen, saker att äta, jag kände ju till dom här vanliga med rött 
vin, choklad, nötter och det här men bananer till exempel som jag har ätit jättemycket. Det 
visste inte jag att det var triggande för migrän.”(Informant B) 
 

”Men föreläsningarna tycker jag har varit absolut bäst och gärna när de gått in på det här 
med… i nacken och upp i hjärnan och gått in på detaljer. Ändå är det ju inte jättedetaljnivå 
men det tyckte jag var jätteintressant, jättebra att få höra och få lära och få kännedom om.” 
(Informant A) 
 

Vattengymnastik 

Kroppen blir mjuk 

Informanterna ansåg att vattengymnastiken bidrog till att kroppen blev mjukare och att 

spänningarna i kroppen minskade. Informanterna tyckte vidare att det var lättare att utföra 

träningen i vattnet och att denna gav ett bättre resultat än på land. 

 

”…för att bassängträning med den mjukheten som den ger till kroppen…/ /… 
bassängträningen, att kroppen är betydligt… inte spänd va.” (Informant C) 
 

Hemövningar 

Minska spänningshuvudvärk 

De individuella hemträningsprogrammen ansågs minska graden av spänningshuvudvärk. 

Informanterna var eniga om att övningarna behövde genomföras regelbundet för att ge effekt. 

Hemträningsprogrammen var personligt utformade och omfattade bland annat töjningar, 

cirkulationsökande övningar och mikropauser. 

 

”Spänningshuvudvärk har jag inte ofta. Inte mycket. Utan det har jag jobbat bort med allt 
alla metoder och stretch och allt vad jag gör. Alltså jag gör ju saker hela tiden för att och 
håller jag spänningshuvudvärken borta så klarar jag mig bättre…”(Informant A) 
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Avspänning 

Hantera huvudvärk 

En informant upplevde att avspänningen ledde till en minskad spänningsgrad i kroppen. Med 

detta som utgångspunkt utvecklade informanten ett eget sätt att hantera huvudvärken i 

vardagen.  

 

”…långa avslappningsövningar i mörker och där en sjukgymnast liksom pratar, man hamnar 
i ett viss vilostadium. Och det i sin tur har jag anammat själv då genom att försöka köra med 
samma form av… lite egenproducerad yoga baserad på det här hemma…/ /… Jag kan alltså 
hantera dom här tack vare träningen här… men det beror ju dels på att jag har lärt mig det 
här med avslappning, att liksom flytta värken ut ifrån huvudet.”(Informant C) 
 

Behandlingsupplägg 

Föredrar individuell behandling 

Merparten av informanterna ansåg att det var fördelaktigt att bli behandlad individuellt 

framför i grupp i vissa aktiviteter. Då informanterna beskrev exempelvis avspänningen, där 

flera deltagare samtidigt arbetade med avspänning, beskrev de att de uppfattade en del 

individer i gruppen som ett störningsmoment. Informanterna uppgav att de hade svårt att 

koncentrera sig och blev irriterade. Ett annat exempel som nämndes var bassängträningen då 

många människor samtidigt skulle samsas på en liten yta. Detta upplevdes som störande. 

 

”Vi låg i mörkret och skulle köra, aah, och börja med foten och så men jag upplevde mest 
irriterande många gånger för det fanns ju folk som sov och snarkade runtomkring så det var 
ju väldigt irriterande…”(Informant D) 
 

En annan anledning till att individuell behandling föredrogs framför gruppbehandling var att 

informanterna hade svårt att identifiera sig med gruppen då graden av funktionsnedsättning 

varierade.  

 
”Jag kände eeeh, jag fick inte ut riktigt allt det jag borde ha kunnat eftersom jag kände 
såhär… jag kände; hör jag hemma här, här är bara kanske sådana som är stelopererade eller 
har andra operationer.”(Informant E) 
 

Uppföljning  
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Uppföljningen upplevdes som viktig av informanterna. De upplevde att det var bra med 

uppföljningar då den individuella utvecklingen kunde följas och utvärderas samt att 

förändringar i deras behandling kunde genomföras. 

 

”Och det där att sjukgymnasten kunde mäta det var ju kul och visualisera och få ett resultat” 
så här var du förra månaden och nu är det så här”. Så det tycker jag var väldigt bra att följa 
upp utvecklingen.”(Informant D) 
 

Variation och helhet 

Något som beskrevs av informanterna var variationen och helheten i behandlingen. De 

upplevde att de olika komponenterna i behandlingen kompletterade och förstärkte varandra. 

Alla delar i behandlingen upplevdes vara viktiga för utvecklingen.  

 
”Men i och med hela den här, med föreläsningar och allt så insåg jag hur viktigt det var med 
alla dom här bitarna och man kan liksom inte bara köra gym och stretching och sen strunta i 
allt det andra för då ger det ingenting i alla fall, utan…”(Informant B) 
 

3.2 Engagemang 
Samtliga informanter ansåg att det var viktigt att både sjukgymnast och patient engagerade sig 

i behandlingen för att ett gott resultat skulle nås. En rad olika aspekter av temat framkom i 

intervjuerna. Sjukgymnastens sätt att ge information och informantens eget ansvar att söka 

information kring sin huvudvärk betonades.  

 
Aktivt deltagande sjukgymnast 

Förmedla information tydligt. 

Det ansågs som betydelsefullt att sjukgymnasten gav korrekt och tydlig information. 

Informationen skulle också vara lätt att förstå.  

 

”Jag tycker att sjukgymnasten informerar på ett bra sätt, på en nivå som man förstår. 
Sjukgymnasten har inte pratat med termer som man inte vet vad det betyder, utan har tagit 
ner det till den nivån som även en som inte jobbar med sjukvård förstår...”(informant B) 
 

Ser till individen 

En annan aspekt som ansågs viktig var sjukgymnastens förmåga att se patienterna som 

enskilda individer även då många aktiviteter skedde i grupp. Viktigt var att sjukgymnasten 
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tillsammans med patienten skapade en individanpassad behandling efter varje personens 

önskemål, besvär och nuvarande livssituation. 

 

”… i bassängen där va… vi kanske va en 18, 20 stycken… ja där står sjukgymnasten liksom, 
och vi ska göra och vi hoppar och vi, det ena med det andra… alltså sjukgymnasten kunde 
notera om man liksom, under vattnet rörde en liten fot fel va, när vi var så många personer, 
sjukgymnasten är helt otrolig va. Och det skapar ju ett engagemang hos patienterna, att vi 
ligger i, vi känner att det är någon som bryr sig va, inte bara någon som håller i lektionen 
eller träningen för sin skull eller för ordningens skull va. Utan sjukgymnasten var, såg till var 
och en…”(informant C) 
 

”Att sjukgymnasten ser till varje person, varje individ och inte att man är en 
huvudvärkspatient. Utan man känner det som att sjukgymnasten ser mig och mina behov och 
ja, har väldigt bra förståelse sådär.” (informant B)     
 

Patientens ansvar 

Söka information 

Patientens eget ansvar för behandlingen upplevdes som en central beståndsdel. Informanterna 

menade att det var av stor vikt att själv söka information om sitt tillstånd och utifrån det göra 

nödvändiga förändringar i sitt liv för att nå en förbättring i sin huvudvärk.  

 
”För att jag är väldigt aktiv själv och läser om allt och alla och allt som händer på 
migränmarknaden och allt vad som kan tänkas påverka. Så att jag håller ju på och har hållit 
på länge både med qigong och yoga och olika avspänningsövningar, försökt med olika kost 
och försökt allt för att hitta ehh lindring i migränen då…” (Informant A) 
 

Träna på egen hand 

Det ansågs betydelsefullt att bedriva träning hemma, utanför de organiserade aktiviteterna på 

sjukgymnastiken, bland annat för att hålla tillbaka huvudvärken. Det framkom även att 

träningen inte behövde utföras sammanhängande flera timmar per dag utan att den kunde 

utföras i kortare pass och ändå ha effekt. 

 

”… samtidigt i det långa loppet så har det varit väldigt bra med gymträning och det här 
hemmaprogrammet som sjukgymnasten gjorde åt mig. Det är ju det som gör att jag klarar 
mig så pass bra idag, att jag kör med det. Och även bassängprogrammet kör jag hemma på 
land så att säga… hehe...//... jag känner nu när jag slarvar med dom här övningarna, till 
exempel slarvar med dom under några veckor så ökar spänningshuvudvärken och då vet jag 
att nu är det dags igen.”(Informant B) 
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3.3 Individrelaterade faktorer 
Påverkan på dagligt liv 

Social begränsning 

De flesta informanter upplevde att de var socialt begränsade på grund av sin huvudvärk. De 

upplevde att de återkommande fick avböja eller avbryta sociala sammankomster. Flera av 

informanterna upplevde detta negativt och en informant uppgav att det även resulterade i 

dåligt samvete. En upplevelse var också att huvudvärken ofta kom i samband med att 

informanterna sett fram mot en aktivitet länge och dagen nu äntligen var kommen. 

 

”Varje gång jag har någonting roligt att göra då får jag migrän… det är ju bara så… det har 
ju, jag kanske spänner mig eller har ju förväntningar på allt som ska hända och väldigt 
många gånger har det ju hänt så att när det är dags så är jag helt indisponibel… tyvärr. Det 
är ju vardag för mig att det blir så. Väldigt handikappande faktiskt.”(Informant D) 
 

”Ehh som ett praktexempel för några månader sedan så skulle jag träffa en kompis. Vi träffas 
inte ofta, såhär en gång i halvåret. Ja och vi planerade såhär: åh vad kul, vi träffas då och då 
sådär. Sen börjar min migrän komma liksom här på eftermiddagen. Och det går ju inte, det är 
inget roligt. Om jag ska sitta och dels preppa mig och så ska vi sitta och gå ut och käka eller 
någonting då ehh…det är inget bra. Så då blir det…då får man ringa och skjuta på det ehh 
och så mår jag jättedåligt ändå för att jag tycker liksom att: åh gud förlåt och vad jobbigt att 
det blir såhär.” (Informant A) 
 

Personlighetsdrag 

Stressnivå och krav 

Den personliga stressnivån var något som beskrevs av informanterna. Informanterna gav även 

uttryck för att de ställde höga krav på sig själva och ville prestera bra, framförallt på sina 

respektive arbetsplatser. De högt ställda kraven ledde till bland annat sömnsvårigheter. Det 

fanns även tankar om huruvida stressnivån och kraven kunde vara källor till huvudvärken. 

Informanterna upplevde att de innan behandlingen påbörjades hade en hög stressnivå men att 

denna nu sänkts. De hade under behandlingens gång förändrat tankesättet kring sin egen 

person och huvudvärk och uttryckte att de blivit ”snällare” mot sig själva.  

 
”Jag ser nog till att jag är snällare mot mig själv, att inte pressa mig lika…när jag känner att 
nu börjar det liksom…nu börjar jag trigga om man säger då försöker jag backa tillbaka och 
se: vad måste jag verkligen liksom, vad måste jag få klart eller vad måste jag…kan jag ta 
hjälp av någon ehh om jag till exempel har massa grejer som jag bara måste få gjort på en 
viss tid. Då kanske jag kan ta hjälp av min…nån arbetskollega eller nånting och såna här 
saker va.”(Informant A) 
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”Och att med stressen så försöker jag att inte boka in allt för mycket på kvällar till exempel, 
jag säger nej ibland. Jag har blivit bättre på det i alla fall, förut var almanackan fullbokad, 
när jag kom hem från jobbet var det fullt upp fram till 10 varje kväll med olika aktiviteter. Det 
har jag insett att det inte håller i längden.” (Informant B)           
 

Livskvalitet 

Förbättrad 

Efter genomgången behandling hade livskvaliteten ökat. Flera av informanterna beskrev att de 

förändrat sina tankar kring sig själva och huvudvärken och nu hade en mer accepterande 

inställning gentemot sig själva. Informanterna upplevde att deras livskvalitet ökat genom att 

sjukgymnasten, med sin professionella roll lyssnat och utifrån individens aktuella 

funktionsnivå bidragit med adekvata råd kring såväl livssituation som träning. Sjukgymnasten 

gav stöd i att informanterna själva hade den inneboende kraften att höja sin livskvalitet genom 

medvetna förändringar i vardagslivet. Flera av informanterna gjorde med detta som 

utgångspunkt ändringar i sin livssituation och arbetade aktivt med exempelvis att sänka stress 

och krav samt vara ”snällare” mot sig själva. Såväl stödet från sjukgymnast som känslan av 

att som individ hjälpa sig själv ledde således till en ökad livskvalitet. 

 
”Idag har jag livskvalitet, idag njuter jag av livet liksom förut körde jag bara på, ekorrhjulet 
liksom, jag stannade aldrig upp och tänkte efter eller kände efter utan liksom bara rusade 
mot, ja, något mål någonstans…" (informant B)             
 

Oförändrad 

Den informant som inte upplevde någon skillnad i sin livskvalitet kunde delvis förklara detta 

genom i viss mån bristande egenansvar. 

 

”Jag erkänner att det finns en hel del som jag skulle kunna jobba aktivt och förbättra 
oerhört… så, det är kanske det som fattas, jag kan inte förklara varför jag inte kommer igång 
men om läkaren säger; att man ska äta vissa saker och inte äta vissa saker och det jag inte 
ska äta är ju det jag tycker mest om att äta och då tycker jag att redan har en sån försämrad 
livskvalitet på grund av min migrän och ska jag ändå sluta att allt som jag tycker är gott…” 
(informant D) 
 

Negativa tankar 

Oro för skada/sjukdom. 

Något som informanterna uttryckte var att de innan undersökning hos neurolog var oroliga för 

att huvudvärken skulle bero på skada eller sjukdom. De beskrev att de efter att ha uteslutit 

detta kände sig lugnare.  
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”Det var ju mycket det här för man började liksom fundera: är det någonting annat fel, är det 
någonting i hjärnan som ligger och trycker som gör att det triggar liksom.” (Informant A) 
 

”Men det är aldrig någon som har funderat på om det, vad det berodde på eller vad man ska 
säga och det där har ju jag gått och malt och funderat på: men är det så att jag kanske har 
någon skada som...” (Informant E) 
 

3.4 Läkemedel 
Reflektioner kring läkemedel var något som framkom under intervjuerna. Upplevelserna rörde 

framförallt nedtrappningen av läkemedel och dess biverkningar. Det nämndes ofta att 

läkemedelsförbrukningen tidigare hade varit hög men att den numera förkom i samband med 

ett eventuellt migränanfall.  

 

Läkemedel mot huvudvärk 

Avgiftning 

I samband med den sjukgymnastiska behandlingen genomgick en del av informanterna en 

medicinsk avgiftning. Det framkom att informanterna hade tagit många olika läkemedel mot 

huvudvärk och att flera av dessa gett upphov till besvärliga biverkningar. Även perioden kring 

avgiftningen hade varit jobbig då abstinensbesvär förekom. 

 

”Läkare tog alltså bort alla värktabletter, allting mot migrän, precis allting… ehh hösten 
2004 vilket gjorde att jag hamnade i en, under ett antal månader, i ett väldigt kritiskt läge… 
man mår alltså skitdåligt efter… jag låg kanske på ett tjugotal olika mediciner per dag och så 
tog man bort en jäkla massa migrän och huvudvärks och spänning och andra mediciner 
också, precis så här.”(Informant C) 
 

Nedtrappning 

En av de övriga informanterna minskade sin medicinanvändning men genomgick inte en 

avgiftning. 

 

”Det pratade vi mycket om också, att trappa ner användandet av huvudvärkstabletter. Nu har 
jag aldrig, eller jag har provat starka man jag har hållit mig till vanliga receptfria. Men, jag 
har ju trappat ner på det, nu äter jag lite igen då.” (Informant E) 
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4. DISKUSSION 

 

4.1 Resultatsammanfattning 
Informanterna hade olika upplevelser av den behandling som de genomgått, såväl gällande de 

erbjudna aktiviteterna som behandlingens upplägg generellt. Flera av informanterna uttryckte 

att en viktig del var den ökade kunskap som de tillskansat sig via föreläsningarna 

(huvudvärksskolan). Där fick de mer information kring sin huvudvärk och hur de kunde 

förändra sin livssituation för att påverka denna i en positiv riktning.  

Gällande behandlingsupplägget menade informanterna att de gärna skulle ha haft flera 

individuella aktiviteter än vad som blev aktuellt. Betydelsen av uppföljning med sjukgymnast 

kring hur träningen fortskred tillskrevs stor betydelse av flera informanter. 

 

Ett gott samarbete mellan sjukgymnast och patient, ett engagemang där båda parter arbetar 

tillsammans mot patientens mål ansågs av informanterna som en förutsättning för att 

behandlingen skulle ge goda resultat. Sjukgymnastens viktigaste uppgift var att förmedla 

information tydligt och lättförståeligt till patienten samt se till individen.  

Konsensus rådde om att patienten också hade ett tydligt ansvar i behandlingen. Patienten 

skulle aktivt söka efter information och utifrån detta vidta åtgärder genom att exempelvis 

förändra sitt vardagsliv. Vikten av att ta ansvar för att träna på egen hand, utanför de 

organiserade aktiviteterna på sjukgymnastiken poängterades av flera informanter. 

Informanterna upplevde att de på grund av huvudvärken hade en social begränsning i sitt 

dagliga liv. Livskvaliteten hade dock förbättrats under behandlingsperioden. 

 

4.2 Resultatdiskussion  
Samtliga informanter i studien uppgav att behandlingen de genomgått varit givande. En av de 

delar i behandlingen som uppskattades mest var föreläsningarna och den information som 

förmedlades där. Föreläsningarna omfattade information kring både migrän och HST samt 

andra relaterade begrepp som stress, avspänning, ergonomi och fysisk aktivitet vid huvudvärk 

(bilaga 1,2). 

En viktig del i behandlingen av individer med huvudvärk är att patienten får omfattande 

information kring sin huvudvärk. En studie visade att utbildningsprogram där migränpatienter 

tagit del av sådan information kan förbättra behandlingsresultatet, i detta fall minska 
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frekvensen av migrän (31). Effekten kvarstod fortfarande 12 månader efter att behandlingen 

avslutats. I en annan studie av Buse et al. (14) poängterades vikten av att informera 

migränpatienter om vilka faktorer som kan öka sannolikheten att utlösa en attack, samt hur de 

ska arbeta för att nå en mer hälsosam livsstil. Informanterna i vår studie menade att de 

tillägnat sig ökade kunskaper kring sin egen huvudvärk. De hade även lärt sig vad som kunde 

utlösa huvudvärken samt fått råd om hur de kunde hantera smärtan. 

 

I en studie (32) framkom att ett samlat behandlingsprogram gav god effekt vid behandling av 

huvudvärkspatienter. Det samlade behandlingsprogrammet i denna studie bestod av 

patientutbildning, diagnostisering, behandling och uppföljning av besvären av en 

huvudvärksspecialist. I vår studie framkom att variationen och helheten i 

behandlingsupplägget varit tilltalande för informanterna. Vår studie indikerar därmed att 

denna typ av behandlingsupplägg kan vara fördelaktigt för huvudvärkspatienter. 

 

Det framkom att majoriteten av informanterna föredrog att utföra vissa av aktiviteterna i 

behandlingen enskilt med sjukgymnast, framför i grupp. En av informanterna återkom dock 

ofta till det motsatta. Informanten var positiv till gruppaktiviteterna och uppskattade dessa. 

Informanten påpekade att den sociala delen i behandlingen utgjorde en motivationsgrund för 

att utföra behandlingen. Vidare nämndes vikten av att i gruppen stötta varandra samt insikten i 

andra gruppdeltagares problematik. Författarna har ej funnit studier som beskriver om 

behandlingsresultat i huvudvärksbehandling har varierat beroende på om denna utförts i grupp 

eller enskilt.  

 

Samarbetet mellan sjukgymnast och patient upplevdes som viktigt för att nå ett gott 

behandlingsresultat. Sjukgymnastens viktigaste uppgift ansågs vara att förmedla information 

på ett lättförståeligt sätt till patienten. Sjukgymnastens roll innefattade också att se till varje 

individ i gruppen och planera behandling utifrån varje enskild patients mål, besvär och 

önskemål. I en studie (14) poängterades vikten av en bra kommunikation för att skapa en god 

relation mellan vårdgivare och patient. Kommunikationens betydelse är stor och kan påverka 

följsamhet i behandlingen, resultat och även tillfredsställelse hos såväl patient som 

vårdgivare. Strategier som kan användas för att förbättra kommunikation är bland annat aktivt 

lyssnande, att visa empati och visa intresse för hur huvudvärken påverkar patientens 

sinnesstämning. Flera av informanterna upplevde att de fått god kontakt med sjukgymnast och 

uppskattade att någon uppmärksammade deras problematik, visade empati och aktivt 
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lyssnade. Av studiens resultat att döma är det viktigt att skapa en förståelse och ett förtroende 

som är ömsesidigt mellan patient och sjukgymnast. 

 

Informanterna menade att patienten bör ta ansvar för sin behandling. De upplevde att goda 

resultat inte skulle nås om det inte fanns drivkraft hos patienten själv att minska sin 

huvudvärksproblematik. Rains et al. (33) menade att låg följsamhet av patienten i 

huvudvärksbehandling kan försämra resultatet. I sin studie visade de att vanliga problem vid 

huvudvärksbehandling är patientens ovilja eller oförmåga att följa kliniska råd.  

Samtliga patienter i vår studie har/hade en långvarig smärtproblematik. I en studie visades att 

ungefär hälften av alla patienter med kronisk smärta har svårt att följa de kliniska 

behandlingsråden i sådan utsträckning att de når bästa möjliga resultat i behandling (34).  

Det är svårt att uttala sig om resultatet kring detta i vår studie. Då antalet informanter var 

relativt lågt kan detta även bero på en tillfällighet att samtliga betonade patientens 

förhållningssätt som viktigt. 

En upplevelse som delades av informanterna var att de ansåg att huvudvärken resulterade i en 

social begränsning. De fick ställa in eller avbryta sociala sammankomster på grund av 

huvudvärken. Den sociala begränsningen vid migrän har tidigare visats i en studie av 

Leonardi M et al. (35). Information som förmedlades under behandlingen om huvudvärkens 

uppkomstmekanismer och hantering av huvudvärk gjorde att informanterna reflekterade kring 

sina besvär på ett annat sätt än innan behandlingen. Några av informanterna upplevde att de 

tackade nej till en del sociala aktiviteter för att ”spara på sig själva” och gör således ett aktivt 

val. Informanterna påpekade också att de valde att delta i vissa sociala aktiviteter trots 

vetskapen om att de skulle uppleva huvudvärk dagen efter.  

 

I en studie (10) åskådliggjordes att personer med huvudvärk har en nedsatt livskvalitet jämfört 

med personer utan huvudvärk. Även D’Amico et al. (36) visade att livskvaliteten var lägre 

hos personer med migrän. Detta stämmer överens med vårt resultat där en försämrad 

livskvalitet upplevdes hos informanterna innan behandlingen. Merparten av informanterna 

upplevde dock att deras livskvalitet hade förbättrats under behandlingen. I en studie (14) 

framlades att livskvaliteten ökade hos huvudvärkspatienter efter att de genomgått bland annat 

ett utbildningsprogram.  

Ett sådant resultat skulle åtminstone delvis kunna relateras till vår studie. Det är svårt att 

uttrycka sig om huruvida det var specifikt föreläsningarna som ökade informanternas 

livskvalitet. Som tidigare nämnts i ovanstående stycke ökade informanterna sin kunskap om 
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huvudvärken och fick kännedom om hur de kunde agera för att hantera smärta via 

föreläsningarna. Detta ledde till en acceptans gentemot smärtan och en mer tillåtande 

inställning till den egna personen. Flera informanter upplevde att de hade blivit ”snällare” mot 

sig själva såväl i att sänka kraven på sig själva som att bejaka sina intressen, exempelvis 

sjunga i kör. En annan viktig aspekt skulle kunna vara att informanten kände sig 

uppmärksammad som individ och fick arbeta mot sina egna mål enligt en individuellt 

utformad behandlingsplan. 

 

Flera av informanterna uttryckte en rädsla för att huvudvärken skulle bero på en skada eller 

sjukdom. I sådana fall kan det vara viktigt att utesluta allvarlig bakomliggande orsak till 

huvudvärken innan den sjukgymnastiska behandlingen påbörjas. Risken är annars att 

patientens oro blir ett hinder för en effektiv behandling. Holroyd et al. (37) menade att 

katastroftankar som omfattar bland annat pessimistiska tankar och smärtbeteende kan 

underminera den viktiga relationen mellan patient och vårdgivare och därigenom 

huvudvärksbehandling som helhet. Det framkom att informanterna blev mindre oroliga för sin 

smärta när de dels fick ett negativt besked hos neurolog och dels fick information av 

sjukgymnast kring huvudets anatomi samt huvudvärkens uppkomstmekanismer. 

 

Vid överkonsumtion av huvudvärksläkemedel vid migrän och HST kan symptomen förvärras, 

exempelvis kan huvudvärksfrekvensen öka (38). Obermann et al. (39) betonar svårigheten i 

hur detta problem ska hanteras av sjukvården. De anser att den enda effektiva behandlingen är 

konsekvent utsättning av mediciner. Det framkom från intervjuerna i vår studie att flera av 

informanterna tidigare hade använt mycket huvudvärksläkemedel. För att erhålla största 

möjliga resultat av den sjukgymnastiska behandlingen utsattes dessa mediciner i stor 

utsträckning för att bara användas vid behov. 

 

I vår studie får informanterna berätta om sina upplevelser, vilket är en relativt ovanlig 

kunskap inom sjukgymnastisk forskning. 

Som sjukgymnast/framtida sjukgymnast är det viktigt att tillägna sig kunskaper om 

patienternas upplevelser, och sådan kunskap kan sedan tillämpas kliniskt vid 

huvudvärksbehandling. Samarbetet med patienten bör ses som en viktig komponent i 

behandlingen. Det är också av stor vikt att se till individen, dennes behov och önskemål 
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En studie (40) gjord på kvinnor med inkontinensbesvär undersökte kostnadseffektiviteten vid 

sjukgymnastisk behandling individuellt i förhållande till grupp. Författarna till denna studie 

rekommenderade gruppbehandling framför individuell behandling då denna var mer 

kostnadseffektiv och gav liknande behandlingsresultat på symptom och livskvalitet.  

Då det var svårt att finna motsvarande studier kring sjukgymnastisk huvudvärksbehandling, 

vore det intressant med vidare forskning för att undersöka om liknande resultat finns gällande 

huvudvärk.  

 
En svensk studie (41) har undersökt samspelet mellan sjukgymnast och patient under en 

behandlingssession med utgångspunkt i sjukgymnastens upplevelser. Resultatet i studien 

belyste att kvaliteter som empati, värme och respekt var viktiga för ett gott samspel. Då vår 

studie tyder på att samspelet mellan sjukgymnast och patient är av stor vikt så vore det av 

intresse med framtida forskning som berör både ett sjukgymnast- och ett patientperspektiv av 

samspelet. Framförallt vore det intressant med forskning som riktade sig mot patientens 

upplevelse av samspelet. 

4.3 Metoddiskussion 
Då syftet med studien var att undersöka patienters upplevelser så valdes en kvalitativ 

deskriptiv design. Detta för att författarna ville beskriva informanternas subjektiva 

upplevelser av den sjukgymnastiska huvudvärksbehandlingen som de genomgått och deras 

upplevda livskvalitet.  

 

Valet att använda intervjuer med öppna frågor grundade sig i att författarna ville ta del av 

informanternas upplevelser. Med öppna intervjufrågor fick informanterna möjlighet att 

utveckla sina svar fritt och ge konkreta exempel. Då alla informanter bodde inom ett rimligt 

geografiskt avstånd valde författarna att utföra intervjuerna individuellt och personligen med 

varje informant. I annat fall hade intervjuerna kunnat utföras exempelvis via telefon eller vid 

ett tillfälle i grupp.  

Fördelar med att genomföra individuella intervjuer vid ett direkt möte var att författarna då 

även fick möjlighet att studera informantens kroppsspråk, ansiktsuttryck samt kunde 

förtydliga de frågor som informanten inte förstod. En annan anledning till att individuella 

intervjuer valdes var att författarna önskade att informanterna skulle uttrycka sina personliga 

upplevelser kring sin behandling. Om intervjuerna istället utförts i grupp fanns det en risk att 

dessa åsikter ej skulle framkommit. 
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Författarnas val att inte föra anteckningar under intervjuerna föranleddes av att författarna 

ville fokusera på att vara aktiva lyssnare. Som nybörjare inom intervjuteknik, upplevde 

författarna det som svårt att ha fullständig fokus på det pågående samtalet och försöka få detta 

att fortlöpa på ett naturligt sätt, likt ett samtal. Om det därtill skulle föras anteckningar fanns 

risk att samtalet skulle komma av sig och att författarna skulle kunna ha missat viktiga 

aspekter kring det informanten framförde. En mer van intervjuare kunde dock säkert ha stöd 

av anteckningar för att lyfta fram ytterligare dimensioner i samtalet. 

 

Intervjuerna utfördes på olika platser då författarna ville underlätta för informanterna att delta 

i studien. En av intervjuerna genomfördes på ett café med en del störande ljud i bakgrunden. 

Detta skulle kunna ha påverkat informantens koncentration och öka sannolikheten för att 

viktig information gick förlorad. Författarna upplevde dock inte att plats där intervjuerna 

genomfördes påverkade informanternas berättelser.  

 

En svaghet med studien var att två intervjuer utfördes enskilt av författare 1 och övriga tre 

gemensamt. Detta kan möjligtvis ha lett till att viss information gått förlorad eftersom en 

lyssnare saknades. Författaren upplevde att dynamiken i samtalet med informanten 

försämrades då författaren var själv. Då båda författarna deltog kunde den som inte hade 

huvudansvaret för intervjun finnas till hands och ställa eventuella frågor som glömts av 

”huvudintervjuaren”. 

 

En annan svaghet med studien var det låga deltagandet av informanter. Detta gör det svårt att 

generalisera resultaten till övriga patienter som deltagit i huvudvärksbehandlingen vid 

Akademiska sjukhuset. Med tanke på tidsramen för uppsatsarbetet ansåg författarna att fem 

informanter var ett realistiskt deltagarantal då analysen är en tidkrävande process. Vidare 

bestod informanterna av fyra kvinnor och en man. Med fler deltagare hade förhoppningsvis 

könsfördelningen blivit jämnare, och fler perspektiv kunde då ha framkommit angående 

genusrelaterade aspekter. 

 

Vid analys av data framkom att informanternas svar ibland inte vidareutvecklades tillräckligt 

djupt för att en fullständig analys skulle vara möjlig. För att fördjupa sig i det upplevda 

fenomenet skulle författarna behövt ställa fler adekvata följdfrågor. Detta fick till följd att viss 

data har varit svår att analysera på ett djupare plan.  
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Författarna arbetade aktivt med att lägga sina förkunskaper och förutfattade meningar åt sidan 

från det att intervjuerna startade tills resultatet var färdigställt för att detta inte skulle påverka 

analysen och sin tur trovärdigheten i resultatet. Som Malterud (30) beskriver är hela processen 

från intervju till analys till resultat en ständig tolkning av författaren vilket gör att detta 

problem är svårt att komma ifrån.  

 

Enligt Trost (42) ligger en del av svårigheten i den kvalitativa forskningen i att bevisa att de 

data som insamlats och det resultat som framkommit är trovärdigt. Av den anledningen är det 

viktigt att förklara datainsamling och analysprocess tydligt. Författarna transkriberade 

intervjuerna, samt letade meningsbärande enheter, bildade underkategorier och kategorier på 

varsitt håll. Intervjuerna genomlästes under denna process ett flertal gånger. Resultatet 

jämfördes sedan mellan författarna för att säkerställa att författarna reflekterat på samma sätt 

kring det informanten delgav och minska risken för feltolkning. Då resultaten liknade 

varandra i stort kunde dessa därefter föras samman i ett gemensamt resultat. Teman och 

kategorier har stärkts av citat i resultatdelen. 

5. Konklusion 
 

Resultatet från denna studie visade att en viktig del i behandlingsprocessen var att öka 

kunskaperna kring huvudvärken och lära sig hantera smärta. Samtliga informanter uttryckte 

sig positivt till samarbetet mellan sjukgymnast och patient. Det poängterades att det var 

viktigt att sjukgymnasten hade förmåga att se till individen. Samtidigt framhölls att den 

enskilde patienten hade ett stort ansvar för sitt eget behandlingsresultat och behövde vara 

högst delaktig i behandlingen. Livskvaliteten i gruppen hade generellt ökat sedan 

behandlingen påbörjades.  

I framtiden vore det intressant att göra en större studie och undersöka samspelet mellan 

sjukgymnast och patient i behandlingssituationen, samt undersöka behandlingsresultatet vid 

individuell- respektive gruppbehandling. 
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7. Bilagor 
 
Bilaga 1 

 
Sjukgymnastiken 
Neurodivisionen 
 
 
Undervisning med teori och praktik för patienter under hösten 2010 vid Sjukgymnastiken, 
Neurodivisionen, Akademiska sjukhuset. 
(Gruppverksamhet för patienter som är remitterade från följande läkarmottagningar: neurolog-, neurokirurg, öron-näsa-hals 
och otokirurg) 
Schema för undervisning teori och praktik:  
Sjukgymnast… föreläser; samling i väntrummet vid SG, plan 1, ing. 85 eller gå direkt till föreläsningssalen. 
Anmälan och betalning (80 kr) sker i receptionen vid  Ing 85. 
Parkeringstips: Studenternas idrottsplats 
 

• Huvudvärk av spänningstyp:  
Datum och tid: Onsdagen den 13 oktober kl 13:30-16:00 
Plats: Hedstrandsalen, Ing 70,bv 

• Migrän (även om läkemedelsutlöst huvudvärk):  
Datum och tid: Onsdagen den 20 oktober kl 13:30-16:00 
Plats: Trumhinnan, Ing 15, 2 tr 

• Sambandet mellan muskelspänningar och stress:  
Datum och tid: Tisdagen den 26 oktober kl 13:30 –16:00 
Plats: Boströmsalen, Ing 30, bv 

• Tillämpning av olika avspänningstekniker:  
Datum och tid: Onsdagen den 27 oktober kl 13:30-16:00 
Plats: Trumhinnan, ing. 15, 2 tr 

• Om sömn:  
Datum och tid: Tisdagen den 9 november kl 13:30-16:00 
Plats: Boströmsalen, Ing 30,bv 

• Om ryggen (länd- och bröstrygg):  
Datum och tid: Onsdagen den 10 november kl 13:30-16:00 
Plats: Gullstrandsalen, Ing 85,bv 

• Om nacken:  
Datum och tid: Onsdagen den 17 november 13:30-16:00 
Plats: Skoogsalen Ing 78/79, 1 tr 

• Ergonomi i liggande, sittande och stående:  
Datum och tid: Tisdagen den 23 november kl 13:30-16:00 
Plats: Hedstrandsalen, ing. 70, bv 

• Om yrsel och obalans:  
Datum och tid: Onsdagen den 24 november kl 13:30-16:00 
Plats: Gullstrandsalen, Ing 85, bv 

• Om tinnitus och käkproblem; om ögat:  
Datum och tid: Onsdagen den 1 december kl 13:30-16:00 
Plats: Hedstrandsalen, Ing 70, bv 

• Om smärtlindring (TENS, akupunktur bl a); om biofeedback:  
Datum och tid: Tisdagen den 7 december kl 13:30-16:00 
Plats: Föreläsningssalen Kunskapscentrum, ingång 61, 1 tr 

• Om träning vid huvudvärk, yrsel, nack- och rygg smärta samt om stretching:  
Datum och tid: Onsdagen den 15 december kl 13:30-16:00 
Plats: Enghoffsalen, Ing 50,bv 

 
Välkommen! 
 
Sjukgymnast… 
telefonnummer: Sekreterare vid Sjukgymnastiken, Ing 85: 611 52 59 
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Bilaga 2 

 
Sjukgymnastiken 
Neurodivisionen 
 
Gruppverksamhet under hösten 2010 vid Sjukgymnastiken, Neurodivisionen, Akademiska 
sjukhuset under vecka 34-50. 
(Gruppverksamhet för patienter som är remitterade från följande läkarmottagningar: neurolog-, neurokirurg, 
öron-näsa-hals och otokirurg) 
Plats: Sjukgymnastiken, Ing 85, plan 1; direkt till vänster om hissarna  
Anmälan: Du ska alltid anmäla Dig i kassan vid ing.85 då du kommer. Kostnaden är 80 kr oavsett aktivitet; 
frikort gäller. Säg till i kassan att Du ska till bassänggrupp, gymgrupp osv. 
Parkeringstips: Studenternas idrottsplats 
 
Bassängträning:  
 

Måndagar:  
 

• 14.15-14:50  Bassängen vid avd 170, Ulleråkersområdet OBS!        
• 15:00-16:00 Bassängen vid avd 170, Ulleråkersområdet OBS! 
 
• Onsdagar: 10-11 85:an 

• Fredagar: 9:30-10:00   85:an 
                        10:00-10:30 avspänning i vattnet 

 
Yrsel- och balansgrupp: ( gymnastiksalen ing. 85) 
 

• Tisdagar: 13:00 – 14:30  ; basnivå ff a med inriktning på balansträning  
• Fredagar: 11:00 -12:30; fortsättningsdel ff a med inriktning på yrselträning  

 
Avspänningsgrupp: ( lilla rummet längst in i gymnastiksalen ing. 85 
 

• Tisdagar: 15:30-16:15 (liggande avspänning) 
• Onsdagar: 11:15-12:00 (liggande avspänning) 
• Fredagar: 13:00-13:45 (liggande avspänning) 

 
Gym grupp: (gymnastiksalen vid SG ing 85) 
 

• Tisdagar: 10:30 –12:00  
• Torsdagar: 11:00-12:00  
 

Telefonnummer: 
• Sekreterare vid Sjukgymnastiken, Ing 85: 6 115259             
• Bassängen vid Sjukgymnastiken, Ing 85: 6 115257  

 
Välkommen! 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide 
 
1. Berätta om någon gång då du upplevt att behandlingen varit bra för dig?/ Mindre bra? 
 
2. Hur har du upplevt huvudvärksbehandlingen? 
 
3. Berätta om något speciellt från behandlingen som du kan använda dig av i vardagen? Ge 
konkreta exempel. 
 
4. Hur upplevde du sjukgymnastens roll i rehabiliteringen?  
 
5. Hur upplevde du din roll i rehabiliteringen? 
 
6. Hur upplevde du din livskvalitet under behandlingsperioden? Hur upplever du den nu? 
 
7. Hur upplever du att du kan hantera en huvudvärkssituation efter behandlingen? Hur tänker 
du då om huvudvärken? 
 
8. Berätta om hur du tänker kring din huvudvärk? Ge exempel! 
 
9. Är det något ytterligare som du vill berätta om som jag inte frågat om? 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

Samtycke till deltagande i studentuppsats 
 
Jag bekräftar härmed att jag fått information om studiens syfte och innehåll. Mitt 
deltagande i studien är frivilligt och jag får avbryta mitt deltagande när jag vill.  
Mina personuppgifter och den information jag lämnar kommer att behandlas 
konfidentiellt och ingen förutom författarna kommer att lyssna på eller läsa 
intervjun före avkodningen. Intervjun beräknas ta en timme och jag får ta paus 
när jag önskar. Intervjun kommer att spelas in för att kunna analyseras av 
författarna i efterhand. Materialet förvaras oåtkomligt för alla utom författarna. 
Jag har fått information om var jag ska vända mig om jag har ytterligare frågor 
eller vill avsluta mitt deltagande i studien.  
 
 
 
Uppsala den……………………………………………       
 
Namnteckning………………………………………… 
 
Namnförtydligande…………………………………… 
 
 
 
Författare: 
Sjukgymnaststudent Elin Sundequist  
Telefon: 076-2430967 
Mail: elin.sundequist.8650@student.uu.se 
 
Sjukgymnaststudent Carl Jonsson  
Telefon: 070-3456198 
Mail: carl-jonsson@hotmail.com 
 
Handledare:  
Leg. sjukgymnast Camilla Ekwall, Akademiska sjukhuset, Uppsala  
Mail: camilla.ekwall@akademiska.se  
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