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Sammanfattning 

 
Ofta anses väderväxlingar vara en utlösande faktor till ett migränanfall. Flera studier 
har undersökt sambandet mellan migrän och väderväxlingar. Studierna har gett olika 
resultat varför det fortfarande är oklart om det föreligger ett samband mellan 
väderväxlingar och migrän. Behandlingen av migrän varierar beroende på 
komplexiteten av migränanfallen och den behandlande läkarens erfarenhet. Nya 
behandlingar har införts de senaste åren och fortfarande råder delade meningar om 
vilken som är mest effektiv och ger minst problem med biverkningar.  
Syftet med denna studie är att undersöka om det föreligger ett samband mellan 
migränfrekvens och följande faktorer: lufttryck, lufttemperatur, luftfuktighet, 
nederbörd samt vind. I rapporten beskrivs även vilka profylaktiska behandlingar som 
används på en neurologmottagning för patienter med mer komplicerad migrän. 
 
 
I denna undersökning studeras 157 patienter med diagnosen migrän enligt Headache 
society classification criteria (ICHD-2) från Neuroenheten Utsikten i Stockholm som 
registrerar sina migränattacker med hjälp av det mobiltelefonbaserade systemet 
Medipal®. Detta system är en mobiltjänst som gör det möjligt att på ett snabbt och 
effektivt sätt registrera symtom. Dygnsdata av lufttryck, temperatur, fuktighet, 
nederbörd och vind erhölls från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, 
SMHI. Genom granskning av journaldatabaser för patienterna på Neuroenheten 
Utsikten har frekvensen av olika behandlingar studerats. 
 
 
Denna studie visar att det finns en statistiskt signifikant korrelation mellan 
migränfrekvens och dygnsmedeltemperaturen. En ökning av temperaturen minskar 
migränfrekvensen. Inget samband kunde upptäckas mellan migränfrekvens och 
lufttryck. Inget samband kunde konstateras för övriga väderparametrar. 
Förändringar i temperaturen mellan anfallsdagen och föregående dag hade ingen 
påverkan på migränfrekvensen. Förändringar i luftrycket från  dagen innan anfallet 
till anfallsdagen påverkade däremot migränfrekvensen på ett statistisk signifikant 
sätt. Detta ger mer förstålelse om patienternas antaganden. Genom att ta hänsyn till 
intensiteten på anfallen och genomföra en mer patientspecifikt studie kan 
sambandet  mellan migrän och väderväxlingar förstärkas ytterligare.  
Den vanligaste förebyggande behandlingen av migrän på Neuroenheten Utsikten var 
injektioner med botulinum toxin (Botox), följt av mer traditionella profylaktiska 
behandlingar. 
 
Nyckelord: 
Migrän, väder, utlösande faktor, profylaxbehandling, elektronisk dagbok 
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1. Introduktion 

Enligt International Headache society classification criteria (ICHD- 2) beräknas 
den globala prevalensen av migrän till 12- 15% (1). Migrän är en episodisk 
sjukdom ofta med svår huvudvärk som drabbar ena eller båda sidorna av 
huvudet. Förutom huvudvärk får patienterna överkänslighet mot lukt, ljud, ljus 
och beröring, d.v.s. sensoriska stimuli. Ofta medför ett migränanfall också 
illamående och/eller kräkningar. Anfallen pågår ofta några timmar till upp till 
flera dygn. Frekvensen varierar från individ till individ från enstaka anfall under 
en livstid till över 15 dagar per månad, då kallad kronisk migrän (2). 
Ordet migrän betyder ”halva huvudskålen” och härleds från det grekiska ordet 
hemicrania. Redan under 1600 talet var neurologi ett känt begrepp som först togs 
fram av Thomas Willis (3). Han menade att flera faktorer kunde utlösa 
migränattacker som ärftlighet, årstidsförändringar, atmosfärtryck och diet. 
Thomas Willis teori byggde på att blodkärlen utvidgades i huvudet under 
migränanfallet och att detta orsakade huvudvärken. I slutet på 1800 talet lade 
Edward Liveing fram en annan teori som föreslog att migrän beror på 
urladdningar i centrala nervsystemet och att det finns ett samband mellan 
epilepsi och migrän. Än idag finns det inte någon klarlagd teori men man antar 
att det vid migrän sker dilatation av kraniella blodkärl samt sensibilisering av 
nervfibrer och/eller neurogen inflammation i hjärnan (3). 
Migrän kan delas in i fem kliniska faser (3): Prodrom (försymtom), aura- fasen, 
huvudvärksfas, resolution (upplösning), och postdrom (återhämtning), figur 1 
(3,4). 

 

 
Figur 1. Migränanfallets olika faser ur ett kliniskt perspektiv. Medan aurafasen har en 
tydlig gräns mellan start och avslutning flyter de andra faserna in i varandra (3)  

 
Prodromalfasen börjar oftast cirka ett dygn före migränhuvudvärken och kan 
likna symtomen vid premenstruellt syndrom som t.ex. irritation, hyperaktivitet 
koncentrationsvårighet, begär efter sötsaker och vätskeretention. Symtomen 
liknar även de som brukar förekomma vid lågt blodsocker. Aura- fasen 
förekommer enbart hos en liten grupp migränpatienter. Aurafasen kan vara 10-
30 minuter och kan försvinna innan huvudvärken börjat. Den vanligaste auran 
sägs vara den så kallad flimmerskotom som kan beskrivas som en liten 
synfältsdefekt i form av ett tomrum som uppstår alldeles invid en lysande eller 
blixtrande fixationspunkt. Denna ökar sedan i storlek och patienten kan inte se 
någonting inom det drabbade området. Så småningom drar sig denna defekt 
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tillbaka och synen återgår till sin normala form (3,4). Det finns en del andra 
auraupplevelser som domningar, krypningar eller stickningar över ena 
kroppshalvan. Dessa patienter kan också uppleva talrubbningar (3).  

 
 
 

 
Figur 2. Flimmerskotomet, en vanlig visuell migränaura som kan pågå under 5- 60 
minuter innan själva migränanfallet. Synfältsdefekten kan vara i samma storlek som en 
bokstav och öka sedan i storlek och få formen av en halvmånformig skära (4) 

 
Huvudvärksfasen sägs vara den besvärligaste delen av ett migränanfall. 
Huvudvärken kan utvecklas i intensitet och varierar mellan olika individer. De 
flesta migränpatienter beskriver smärtan som pulserande eller dunkande samt att 
den är ensidig och sprids ibland över resten av huvudet. Smärtan förvärras oftast 
vid fysisk ansträngning som vid t.ex. gång i trappor, vid hostning och 
framåtböjning av huvudet (till skillnad från de flesta andra huvudvärksformer). 
Det finns en rad andra symtom som är vanliga som illamående, diarréer, matleda 
och kräkningar. Under huvudvärksfasen kan migränpatienten även vara extra 
känslig för ljus, ljud och lukt. Under denna fas brukar patienten vilja vara för sig 
själv samt vara på en tyst och lugn plats och sova. Detta hjälper ofta och 
migränanfallet försvinner (3,4). 
Man har sett hos vissa patienter att kräkning eller varm föda har hjälpt vid 
upplösningsfasen att avsluta huvudvärksanfallet. Patienten kan också återhämta 
sig med hjälp av mediciner, postdromantfasen (3,4). 

 

1.1 Utlösande faktorer 
Nästan alla migränpatienter påpekar att de har en eller flera utlösande faktorer 
till migrän. De vanligast förekommande utlösande faktorerna är dietära, mental 
stress, sömn, hormonella faktorer, omgivningsfaktorer mm. Det är t.ex. känt 
sedan länge att rött vin kan utlösa migränattacker. Det anses vara flavonoiderna, 
som ger vinet den röda färgen, som utlöser huvudvärken. Stress är förmodligen 
den vanligaste utlösande faktorn hos migränpatienter. Patienterna är dock inte 
exponerade för stress under själva migränattacken. Det är först vid avslappning 
som symtomen framträder (helgmigrän) (3). 

 
För mycket eller för lite sömn kan också utlösa migränanfall. Genom att följa en 
normal dygnsrytm och inta en lagom mängd koffein kan detta kontrolleras hos 



 
 

9 

migränpatienterna. Vid hormonella förändringar som graviditet, ägglossning eller 
menstruation drabbas vissa kvinnor oftare av migrän. Migränanfallen sker ofta en 
eller två dagar före eller efter menstruationen börjat. Denna utlösande faktor sägs 
bero på att östrogennivåerna är låga. 
Förändringar i omgivningen anses också kunna utlösa migrän. Det kan t.ex. vara 
förändringar i luftens joniseringsgrad t.ex. vid väderomslag eller förändringar i 
luftuttryck. Andra faktorer som starkt solljus, starka lukter eller blinkade ljus kan 
också utlösa migränattack (3). Väder anses vara den fjärde vanligaste utlösande 
faktorn efter mental stress, hormoner och dietära faktorer (5,6). 

1.2 Behandling 
Enligt Läkemedelsbokens terapirekommendationer skall trappstegsmetoden för 
migränanfall följas (7). I första hand skall det enstaka migränanfallet behandlas 
(akutbehandling) och i andra hand skall förebyggande behandling (profylax) 
övervägas (7). 
 
Tabell 1. Icke- farmakologisk behandling av migrän rekommenderas i första hand för att 
undvika uppkomsten av ett anfall. 

 Åtgärd Beskrivning Kommentar 
Steg 1 Undvika 

migränframkallande 
faktorer 

Sömnbrist, sova för 
länge, oregelbundna 
måltider, psykisk 
stress, alkohol, p-
piller 

Migrändagboken är ett 
mycket värdefullt 
instrument i detta steg 

Steg 2 Vila, sömn, mörker, 
tystnad 

  

 
Tabell 2. Anfallskuperande farmakologisk behandling. Dessa mediciner hjälper bäst 
innan anfallet brutits ut och ska administreras vid t.ex. en aura.  

Steg 3 Receptfria 
analgetika/NSAID 

Paracetamol, ASA, 
diklofenak, ibuprofen 

Läkemedlet tas så 
tidigt som möjligt 
under anfallet, 
koffeintillägg kan 
underlätta 
absorptionen 

Steg 4 NSAID (recept) Naproxen, diklofenak, 
ibuprofen 

Använd 
snabbverkande 
beredning 

Steg 5 Metoklopramid Adderas vid illamående  
Steg 6 Triptaner, ergotamin, 

dihydroergotamin 
Finns i flera 
administreringsformer 

 

Steg 7 Triptaner+ NSAID; 
triptaner+ 
metoklopramid 

  

 

1.2.1 Profylaktisk farmakologisk behandling 
Denna behandling är aktuellt när patienten har tre eller fler svåra migränanfall 
per månad och/eller om symtomatisk medicin inte är tillräcklig. Förebyggande 
behandling medför reducering av frekvens, duration samt intensitet av 
migränanfallet. Det ökar även patientens förmåga att fungera normalt (4). De 
vanligaste profylaktiska medicinerna är bl.a. topiramat och propranolol. Dessa 
mediciner passar inte alltid till patienterna p.g.a. t.ex. biverkningar som 
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viktuppgång, illamående, diarré mm. En modernare behandling är botulinum 
toxin, även känd som Botox (8,9). 

 
Det är av stor betydelse att den profylaktiska behandlingen skräddarsys efter den 
enskilde patienten (4). En bra profylaktisk behandling förbättrar patientens 
tillstånd och minskar också konsumtionen av anfallskuperande behandlingen 
(10). 

 
Tabell 3. Förebyggande behandling är aktuellt för de patienter som får över tre anfall 
per månad. 
Steg 8 Profylax Betablockerare 

Topiramat 
Amitriptylin 

2,3 ges av 
neurolog eller 
läkare med 
särskild erfarenhet 
av huvudvärk 

 
En del antiepileptiska läkemedel bidrar till reduktion av migränfrekvensen och 
enligt flera randomiserade kontrollerade studier (RCT) har topiramat visat sig 
vara effektiv som förebyggande behandling för migrän (1). 

 

1.2.1.1.Botulinum Toxin 
Botulinum Toxin typ A (BoNTA) är ett protein producerat av bakterien 
Clostridium botulinum, som renas fram för injektion och används vid olika 
muskulära kramptillstånd (t.ex. spasticitet och torticollis), men har också prövats 
vid olika smärtillstånd. Verkningsmekanismen för den muskulära effekten är 
kartlagd i detalj, men den för smärta är inte helt klarlagd ännu. Botulium toxinet 
tros hämma utsöndring av bl.a. glutamat, Calcitonin Gene Related Peptide 
(CGRP) och substans P från periferala terminaler av primära afferenter 
(nociceptorer). Detta tros sedan hämma neurogena inflammationer och därmed 
perifer sensitisering av nociceptiva (smärtledande) nervfibrer. Detta leder till en 
minskning av signaler till centrala nervsystemet. BoNTA har även andra 
användningsområden t.ex. vid cervikal dystoni, hyperhydrosis, blefarospasm mm. 
Så sent som 1994 upptäckte man att BoNTA även kunde användas vid kronisk 
migrän (8-10). 

 
I flera studier där man gett BoNTA till migränpatienter som inte tar andra 
profylaktiska behandling kunde man se en minskning i antal anfall jämfört med 
placebo. Behandling med BoNTA på vuxna migränpatienter anses därför som 
säker och effektiv samt med färre biverkningar (8,10). 
Dessa studier ansågs dock inte räcka som hållbara evidens och 
behandlingsmetoden kom att erkännas internationellt först efter publiceringen av 
de 2 placebokontrollerade och randomiserade fas-3 studierna så kallad Phase III 
Research Evaluating Migraine Prophylaxis Therapy (PREEMPT 1 och 2) (11,12). 
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Figur 3. Olika muskelgrupper där BoNTA injiceras för migrän. Metoden kallas Phase III 
Research Evaluating Migraine Prophylaxis Therapy (PREEMPT) och involverar 7 
speciella huvud- och nackmuskler (10). 

 

1.3 Migrän och väder 
En migränutlösare (trigger) kan förklaras som ett fenomen som tillfälligt ökar 
risken för ett migränanfall. Många migränpatienter menar att olika 
väderväxlingar är en utlösande faktor (2,6,13-17). Flera studier har gjorts för att 
undersöka sambandet mellan migrän och väderväxlingar. Resultaten har både 
varit såväl positiva som negativa och därför kan frågan fortfarande anses vara 
obesvarad(6,13,18). 

 
I vissa studier har man sett en korrelation mellan migrän och väder som 
utlösande faktor (6,17,19). Det har gjort analys på olika migränutlösare och sett 
att 19 % av patienterna rankat väder som utlösande faktor. Den vanligaste 
utlösande faktorn i denna studie var mental stress (17). I en fransk studie baserad 
på patientdagböcker ansåg 35 % av patienterna att väder var orsaken till en del av 
migränanfallen(13). 

 
Flera patienter menar också att solljus bidrar till migränanfall (21). Detta bidrog 
till att en studie gjordes i norra Norge där variationen av migrän hos kvinnor 
under olika säsonger studerades. Patienterna som hade diagnosen migrän enligt 
ICHD-2 fick under ett års tid registrera sina migränanfall. Resultatet visade att de 
flesta anfallen berodde på andra faktorer som t.ex. stress, menstruation alkohol 
mm. I en liten grupp såg man att ljusinducerade anfall ökade mot ljusare säsong 
och minskade ju mörkare det blev (21). 

1.3.1 Temperatur 
Förändringar i lufttemperaturen kan öka risken för migränanfall(20). I en studie 
som utfördes i USA med ca 7000 patienter undersöktes huruvida 
väderförändringar och luftföroreningar påverkar huvudvärk. Av dessa ca 7000 
patienter hade 2250 diagnosen migrän. Det visade sig att risken för huvudvärk 
ökar med 7.5 % för varje 5 C ökning av temperaturen. Ett lägre lufttryck kan öka 
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risken för huvudvärk men sambandet ansågs svagt (19). Studien visade också att 
lägre temperatur kan kopplas till en högre intensitet på anfallet (18). 
En tysk studie som undersökte sambandet mellan migrän och förändringar i 
lufttemperaturen med hjälp av mobiltelefonapplikationer (smartphone appar) 
visade att migränanfallen ökade med 20 % för varje 5C ökning av 
lufttemperaturen (6).  

 
Det finns även ett samband mellan temperatur respektive lufttryck och en ökad 
risk för vanlig huvudvärk. Det visade sig att risken för huvudvärk ökade med 7.5 
% för varje 5C ökning av lufttemperaturen och även en högre risk för huvudvärk 
vid lägre lufttryck vid 48-72 timmar före sjukhusbesök (19). 

 

1.3.2.Luftfuktighet 
I en retrospektiv studie baserar på 20 slumpmässig valda patienter i åldrarna 18 
till 65 år studerades migrän och olika väderparametrar i Berlin, Tyskland år 2011. 
Data om migränanfallen samt intensiteten på dessa samlades från patienterna. 
Studien visade ett samband mellan högre intensitet på migränanfall vid ökad 
luftfuktighet (18). 

 

1.3.3 Lufttryck 
Medellufttrycket ligger omkring 1013 hPa och lufttrycket avgör väderväxlingar. 
En förändring i luftrycket påverkar även temperatur, vind, fuktighet och regn. Ett 
lågt lufttryck är förknippat med bl.a. varm luft. Detta i sin tur kan orsaka 
molnighet, stormar och orkaner. Många rapporter har visat att ett lågt lufttryck 
samt ett låg temperatur kan vara förknippat med en högre intensitet på smärta i 
allmänhet, inte bara vid migrän och huvudvärk (14,16). 
Sambandet mellan lufttryck och migrän har studerats hos en liten grupp 
patienter, med hjälp av migrändagböcker. Här har man beräknat skillnaden i 
tryck 2 dagar före respektive 2 dagar efter migränanfallet. Av 28 patienter var 14 
känsliga för låg lufttryck. Risken för migränanfall ökade när skillnaden i lufttryck 
var lägre med mer än 5 hPa. Frekvensen migränanfall minskade när lufttrycket 
ökade med mer än 5 hPa. Med andra ord föreföll migränanfall vara förknippat 
med en minskning av lufttryck dagen efter anfallet (5). 
Man undersökte även frekvensen av migränanfall och medeltrycket per månad 
och såg en skillnad under olika tider på året. Förekomsten av migränanfall 
minskade i april och ökade i september och i februari men här var skillnaden i 
luftryck inte av betydelse. 

 

1.3.4 Vind 
I Canada har en studie gjorts för att undersöka sambandet mellan antal 
migränanfall och antal besök på akuten för migrän. Endast en parameter bland 
alla meteorologiska parametrar kunde förknippas till ett ökat antal besök på 
akuten. En medelvind på 19 km per timme var kopplat till reducerad risk för 
besök på akuten (14). 
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2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det föreligger ett samband mellan 
migränanfall och följande meteorologiska parametrar: lufttryck, temperatur, 
luftfuktighet, nederbörd samt vind. Tidigare studier har haft väldig olika upplägg och 
gett olika resultat. Bland annat har man använt olika metoder och studerat olika 
populationer och olika typer av huvudvärk. Vi vill med denna studie studera 
förhållandena i Stockholm på en selekterad population migränpatienter med högre 
frekvens av migrän än vanligt. 
Vi vill även kartlägga användningen av förebyggande behandling vid migrän på 
Neuroenheten Utsikten i Stockholm. 
 

 
3. Material & Metod 

3.1 Patienter 
I denna undersökning studeras 157 patienter på Neuroenheten Utsikten i Stockholm 
med diagnosen migrän enligt ICHD-2 varav cirka 80 % var kvinnor, i åldersspannet 
18 -85 år. Sextiofem procent av alla patienter hade migrän utan aura. 
Patienterna i denna studie registrerade sina migränanfall med hjälp av det 
mobiltelefon baserade systemet Medipal® och var bosatta i Stockholmsregionen.  
På Neuroenheten Utsikten tar emot alla neurologiska sjukdomar på remiss, i regel 
från husläkare. Detta ger ett urval av lite mer komplicerade fall som inte kan skötas 
på en vårdcentral. Patinterna har ofta fått behandling med olika sorters läkemedel 
redan innan de kommer till mottagningen.  
Materialet skiljer sig därför från ett slumpmässigt urval av patienter. På 
Neuroenheten Utsikten arbetar man också med behandling av migrän med 
botulinum toxin. Denna behandling kan ges till patienter med 15 migrändagar eller 
mer enligt rekommendationer från kliniska studier (11,12). 
För den profylaktiska undersökningen studeras 142 patienter som fått diagnosen 
migrän av C. Carlström under perioden 2010-2011 på Neuroenheten Utsikten. 
I den kliniska verkligheten har en förskjutning av indikationen skett så att även 
patienter med lägre migränfrekvens, kanske ner till 5 migrändagar per månad också 
kan bli aktuella för behandling med botulinum toxin. 
 

3.2 Litteratursökning 
Förutom webbaserad litteratur har jag även läst litteratur som min handledare 
Christian Carlström på NU rekommenderad (3,4) samt Läkemedelsboken 2013 (7). 
Den webbaserade litteratursökning gjordes på Umeå universitetsbiblioteks hemsida 
(ub.umu) som automatisk utnyttjar flera databaser. De databaser som ub.umu 
använder och som använts för denna studie är följande: 
Academic search elite 
AMED, The Allied and Complementary Medicine database 
Business Source premier 
CINAHL 
Communication & Mass media complete 
EconLit 
E- journals 
ERIC 
GreenFile 
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Historical Abstracts 
Library, information science & technology abstracts 
MEDLINE 
PsycARTICLES 
PsycINFO 
Regional business news 
SocINDEX 
Women Studies International 
Sökord var ”migraine” (migrän), ”headache” (huvudvärk), ”weather” (väder), 
“prophylaxis” (profylaxbehandling), “preventive” (förebyggande) och ”trigger” 
(utlösande faktorer).  
 
Sökningarna gjordes på artiklar som publicerats från 1995 och framåt. 
Litteratursökningen som gjordes i november 2012 resulterade i 11 vetenskapliga 
relevanta artiklar varav tre översiktsartiklar (Reviews), tre dagbokbaserade studier 
och endast en artikel som använt mobiltelefonapplikationer. 
 
Sökningen gjordes endast på engelskspråkliga artiklar.  
 

3.3 Datainsamling 

3.3.1.Medipal® 
Patienterna har under olika perioder under olika lång tid registrerat sin migrän i 
Medipal® (21). Detta system är en mobiltjänst som gör det möjligt att på ett snabbt 
och effektivt sätt registrera symtom. Patienterna laddar ner programmet till sina 
mobiltelefoner och deras personuppgifter respektive mobilnummer registreras i en 
databas, med tillämpning av personuppgiftslagen (PUL). Vid bestämda tidpunkter, 
oftast på kvällen skickas specifika frågor via sms till patienten, som patienten svarar 
på genom enkel knapptryckning.  
 
Patienterna får 2 frågor: ”Haft huvudvärk idag?”. Patienten svarar på en VAS skala 
(Visual Analog Scale), från ingen alls till värsta tänkbara, genom att patienten drar 
ett sträck upp eller ner på en vertikal linje, se figur 4.  
Denna studie bygger bara på den andra frågan eftersom första frågan är ospecifik och 
kan besvaras även vid annan huvudvärk än migrän.  
Den andra frågan är ”migrän idag?” (figur 5). Detta kan bara svaras med ja eller nej, 
se figur 4. Alla som svarar på frågor i Medipal® får instruktioner om att tolka sin 
huvudvärk om det föreligger osäkerhet hos patienten. 
Alla data från Medipal® exporterades till en Excel fil som kunde bearbetas 
statistiskt. 
 
Hela Excel filen, för alla olika sjukdomstillstånd som registrerats på Neuroenheten 
Utsikten innehöll 398.431 rader och 14 kolumner med totalt 5 578 034 dataposter.  
Dessa data filtrerades därefter så att endast migränpatienterna återstod, vilket blev 
304 010 poster för 2010-2011.  
Vi gick därefter igenom dag för dag från 2010-01-01 till 2011-12-31 och listade alla 
som hade svarat samt hur många som svarat ”ja” på frågan ”migrän idag?”.  Från 
detta kunde en ”migrän- kvot” beräknas som anger hur stor procent av den totala 
populationen som hade migrän en viss dag. Dessa data jämfördes sedan med 
väderdata som erhållits från SMHI. 
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Figur 4. Patienten får specifika frågor en viss tid på dygnet där de kan beskriva huvudvärk 
på en VAS skala (Visual Analog Scale) genom att dra ett sträck upp eller ner på en vertikal 
linje (21). 
 

       
Figur 5. Delfråga 2, där patienten anger om huvudvärken är migrän eller inte . Patienten 
kan sedan välja att skicka svaren på en gång eller spara och skicka senare (t.ex. utomlands) 
(21).  
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3.3.2 SMHI 
Dygnsdata av temperatur, fuktighet, nederbörd, vind och lufttryck erhölls från 
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI för den tidsperiod 
patientdagböckerna var ifyllda 2010-01-01 – 2011-12-31. Data från olika 
väderstationer och för olika väderparametrar som temperatur, medelfuktighet (%), 
nederbörd (mm), medelvindhastighet (m/s) och lufttryck (hPa) fanns tillgängliga på 
SMHI:s hemsida.  
För att koppla meterologisk data till migränanfall användes information från 
Brommas väderstation som enligt SMHI bäst representerar Stockholmsregionen.  
Statistisk analys 
Analysen av migrän baseras på antal patienter som svarat i Medipal® per dag och 
meteorologiska data från dygnsdata för de olika väderparametrarna som erhållits 
från SMHI. 
 
Förhållandet mellan variablerna utvärderas både grafisk och numerisk dag för dag, 
alla veckor och månader under 2 år (2010 och 2011).  

3.4 Statistik 
För att mäta korrelationen mellan relativa migränfrekvensen per år och de andra 
meteorologiska parametrarna som var av intresse användes Pearson korrelations 
koefficient.  
 
Linjära regressionsmodeller har använts för att definiera förhållandet mellan den 
relativa migränfrekvensen, dygnsmedeltemperaturen och dygnsmedellufttrycket. 
 
Linjära regressionsmodeller har använts för att definiera förhållandet mellan den 
dagliga relativa migränfrekvensen och den dagliga absoluta förändringen av 
medeltemperaturen (förändring jämfört med föregående dag, grupperade i 
kategorier 5 enheter Celsius förändring) och det absoluta dagliga genomsnittliga 
tryckändringen (förändring jämfört med föregående dag, grupperade i kategorier 5 
enheter hPa förändring).  
 
För alla analyser ansågs ett kritiskt värde av p <0,05 vara statistiskt signifikant. Alla 
statistiska analyser har körts i Stata/SE 11,0 för Mac, en vanlig statistisk metod vid 
epidemiologiska studier.  
 
 

4. Resultat 

Vi har tittat på 142 migränpatienters (C. Carlströms) diagnostyp och 
profylaxbehandling på Neroenheten Utsikten i Stockholm under åren 2010 samt 
2011. Tabell 4 visar patienternas diagnostyp. Patienterna har olika typer av migrän, 
komplicerad migrän (G433), migrän med aura (G431), migrän utan aura (G430) 
samt migrän, ospecificerad (G439) enligt ICHD-2.  
 
Åttiotre procent av patienterna som fått diagnosen migrän under år 2010-2011 hos C. 
Carlström på Neuroenheten Utsikten var kvinnor och majoriteten i denna grupp (64 
%) hade diagnosen migrän utan aura.  
 
 
Tabell 4. Diagnostyp av migrän samt könsfördelning av patienterna  
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Diagnos Kvinna Man Total 

Komplicerat migrän (G433) 0 1 1 

Migrän med aura (G431) 41 6 47 

Migrän utan aura (G430) 76 17 93 

Migrän, ospecificerat (G439)  1 0 1 

Total 118 24 142 

 
De flesta profylaxläkemedlen som används vid migrän är egentligen avsedda för 
andra indikationer t.ex. läkemedel för epilepsi, depression samt hypertension. En av 
de vanligaste och mest använda profylaxbehandlingarna för migrän är det 
antiepileptiska läkemedlet topiramat. På Neuroenheten Utsikten är topiramat den 
tredje mest förskrivna orala läkemedlet förebyggande mot migrän (som förskrivits av 
C. Carlström under 2010-2011). Det mest förskrivna läkemedlet var amitriptylin 
(Saroten) och näst vanligaste betablockerare. En liten del av patienterna fick även 
angiotensin II-receptorantagonist, annan antiepileptikum, serotoninantagonist 
(Sandomigrin) som nu är avregistrerat sedan januari 2013, kalciumantagonister och 
magnesium (Emgesan), tabell 6.  
 
Fyrtiotre procent av alla migränpatienterna (142 patienter) får botulinum toxin som 
förebyggande behandling. Sextio av patienterna får även eller enbart annan 
förebyggande behandling. Det vanligaste orala profylaxläkemedlet som förskrivits av 
C. Carlström under 2010 samt 2011 på NU är amitriptylin (Saroten). Därefter 
kommer betablockerare och topiramat (Topimax), se tabell 6. 
 
 
Tabell 5. Fördelning av de två olika läkemedlen innehållande Botulinum toxin samt 
könsfördelning av patienterna. 

 Botox Xeomin Nej Total 

Kvinna 44 7 67 118 

Man 7 3 14 24 

Total 51 10 81 142 

 
De flesta profylaxläkemedlen som används vid migrän är egentligen avsedda för 
andra indikationer t.ex. läkemedel för epilepsi, depression samt hypertension. En av 
de vanligaste och mest använda profylaxbehandlingarna för migrän är det 
antiepileptiska läkemedlet topiramat. Det mest förskrivna läkemedlet var 
amitriptylin (Saroten) och näst vanligaste betablockerare. En liten del av patienterna 
fick även angiotensin II-receptorantagonist, annan antiepileptikum, 
serotoninantagonist (Sandomigrin) som nu är avregistrerat sedan januari 2013, 
kalciumantagonister och magnesium (Emgesan), se tabell 6. 
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Tabell 6. Annan profylaktisk behandling. Olika läkemedel som förskrivits av C. Carlström, 
Neuroenheten Utsikten, Stockholm som förebyggande migränbehandling under perioden 
2010-2011. 

 Kvinna Man Total 

Amitriptylin 21 4 25 

Betablockerare 11 5 16 

Topiramat 9 0 9 

Lamotrigin 3 0 3 

Kandesartan 3 0 3 

Magnesiumhydroxid 2 0 2 

Pizotifen 1 0 1 

Verapamil 0 1 1 

 
 

Resultatet för den meteorologiska undersökningen bygger på 157 patienters 
migrändagböcker och dygnsdata av medeltemperaturen, medellufttrycket, 
medelfuktighet, nederbörd och medelvind under 2 år, 2010-2011.  
 
Den relativa migränfrekvensen har beräknats beroende på hur många patienter som 
registrerat i Medipal® en viss dag. Migränfrekvensen har beräknats från antal 
patienter som svarat ”ja” dividerat med totala antalet patienter som svarat en given 
dag. Sammanlagt har 730 dagar observerats, för år 2010 samt 2011.   
 
Figur 6 visar det grafiska förhållandet mellan den relativa migränfrekvensen och 
dygnsmedeltemperaturen för alla dagar under år 2010. Fördelningen av den relativa 
migränfrekvensen skiljer sig för de olika åren. Grafen för 2011 (figur 7) visar en 
större variation av den relativa migränfrekvensen.  
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Figur 6. Fördelning av relativa migränfrekvensen samt förändringar i lufttemperaturen i 
Stockholm under år 2010. Migränfrekvensen är högst och mest varierande under 
oktobermånad samt minst varierande under sommaren.  

 
Figur 7. Fördelning av relativa migränfrekvensen samt förändringar i lufttemperaturen i 
Stockholm under år 2011. Migränfrekvensen under 2011 är mycket mer varierande än för 
2010.  
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I genomsnitt har cirka 25 % av alla patienterna som rapporterat migrän haft migrän 
per dag för de två observerade åren. De två lägsta värdena av andel patienter som 
registrerat migrän en viss dag var 8 respektive 10 % och de två högsta var 50 
respektive 42 % under 2010 resp. 2011. Tabell 7 och 8 visar en sammanfattning av 
migränfrekvensen över båda åren. 
 
Tabell 7. Relativa migränfrekvensen under 2010. Som mest hade cirka 25 % av patienterna 
som registrerat i Medipal har haft migrän under en dag och 8 % som minst. 

År: 2010 

Variabel Observations- 
dagar 

Medelvärde Standard-
avvikelse 

Minimum Maximum 

Migränfrekvens 365 0,256 0,063 0,087 0,5 

 
Tabell 8. Relativa migränfrekvensen under 2011. Ungefär samma medelvärde som för år 
2010. Ett högre minimum värde (10 %) erhölls för år 2011 jämfört med 2010.  

År: 2011 
Variabel Obs 

(dagar) 
Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Migränfrekvens 365 0,242 0,058 0,1 0,424 

 
Relativa migränfrekvensen har sedan relaterats genom linjära regressioner till den 
dagliga medeltemperaturen och till det dagliga medellyfttrycket. Figur 8 visar att ju 
mer dygnsmedeltemperaturen ökar desto mindre blir den relativa migränfrekvensen. 
Detta förhållande visade sig vara statistisk signifikant med ett p värde på 0,019.  
 

 
Figur 8. Relativa migränfrekvensen och dygnsmedeltemperatur för år 2010 & 2011 (med en 
linjär regressionslinje på 95 % C.I.) Migränfrekvensen minskar med högre 
dygnsmedeltemperatur. 
Relationen mellan relativa migränfrekvensen och dygnsmedellufttrycket var inte 
statistiskt signifikant, p= 0,468, (figur 9). 
 
 

Kommentar [M3]: Menar du att c 25 
% av de som registrerat hade migrän 
under en dag av testperioden. Men vad 
är det för skillnad mellad dessa 25% och 
de 8%? 



 
 

21 

 
Figur 9. Relativ migränfrekvens och dygnsmedelluftryck för år 2010 & 2011 (med en linjär 
regressionslinje på 95 % C.I.) Ingen statistiskt signifikant relation kunde erhållas för 
migränfrekvens och dygnsmedelluftrycket.  
 
Tabell 6 visar Pearsons korrelation av alla möjliga kombinationer mellan den relativa 
migränfrekvensen och de studerade väderparametrarna. En förklaring till samband 
mellan luftrycket och de övriga parametrarna kan vara att lufttrycket avgör 
väderväxlingar. En förändring i luftrycket påverkar även temperatur, vind, fuktighet 
och regn. Ett lågt lufttryck är förknippat med bl.a. varm luft. Detta i sin tur kan 
orsaka molnighet, stormar och orkaner. 
 
Pearsons korrelation för migränfrekvensen och dygnmedeltemperaturtemperatur 
visar en negativ linjär statistiskt signifikant förhållande med ett värde på -0,0866 
(p= 0,019). 
 
Det finns en statistisk signifikant negativ korrelation mellan dygnsmedelluftrycket 
och dygnsmedelfuktighet, dygnets medelluftryck och dygnets nederbörd och mellan 
dygnets medellufttryck och medelvindhastighet, tabell 9. 
 
Det finns även en statistisk signifikant positiv korrelation mellan 
dygnsmedeltemperaturen och dygnsvindhastigheten samt mellan dygnsnederbörden 
och dygnsmedelvindhastigheten, tabell 9. 
 
Tabell 9. Pearsons korrelation för alla studerade meteorologiska parametrarna. Det 
grönmarkerade visar de variabler som är statistisk signifikanta och som har ett p-värde < 
0,05.  
 Migränfrekvens Temperatur Lufttryck Fuktighet Nederbörd Vind 
Migränfrekvens 1,0000      
Temperatur -0,0866   

(p=0,0193)    
1,0000     

Lufttryck 0,0269   
(p=0,4679)   

-0,0521 
(p=0,1595)    

1,0000    
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Fuktighet -0,0029   
 (p=0,9381)    

0,0652   
(p=0,0784) 

-0,0860    
(0,0201) 

1,0000   

Nederbörd -0,0389    
(p=0,2939)    

0,0512   
(p=0,1671) 

-0,2426  
(p<0.001)   

0,0251 
(p=0,4980) 

1,0000  

Vind -0,0474    
(p=0,2005)  

0,0745   
(p=0,0442) 

-0,3445   
(p<0,001) 

0,0347 
(p=0,3493) 

0,0790 
(p=0,0328) 

1,0000 

 
 
Resultatet från den linjära regressionsmodellen mellan den relativa 
migränfrekvensen och den absolut dagliga medeltemperaturen visade inte något 
statistisk signifikant resultat.  
 
Resultatet från den linjära regressionsmodellen mellan den relativa 
migränfrekvensen och det absoluta dagliga medellufttrycket visade däremot ett 
statistiskt signifikant förhållande. Framförallt såg vi att 0-5 hPa förändring hade en 
negativ samband på migränfrekvensen jämfört med ingen förändring i luftrycket, 
(koefficient= -0,034, p= 0,044). En högre (mer än 5 hPa) förändring av det dagliga 
medelluftrycket visade ännu större samband mellan dessa variabler (koefficient= -
0,0473, p= 0,010). Resultatet för både mellan- (0-5hPa) och stor (> 5 hPa) 
förändring i medellufttryck visar en minskning i relativa migränfrekvensen.  
 
 

5. Diskussion 

 
Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan 
migränanfall och olika meteorologiska parametrar och att kartlägga användningen av 
förebyggande behandling av migrän på Neuroenheten Utsikten i Stockholm. 
I denna retrospektiva studie har 157 patienter med diagnosen migrän enligt ICHD-2 
följts under 730 dagar (år 2010 och 2011). Dessa patienter skiljer sig från den vanliga 
migränpopulationen eftersom de har kommit på remiss, och har därför i regel mer 
komplicerad migrän än vad som är vanligt. Alla patienter i studien har registrerat sin 
migrän varje dag med hjälp av en enkel och användarvänlig mobiltelefonapplikation 
(Medipal®) vilket gör data tillförlitligare än dagboksanteckningar. 
 
 
Resultat i denna studie visade en statistiskt signifikant korrelation mellan 
migränfrekvens och dygnsmedeltemperaturen. Med en ökning i temperaturen 
minskas migränfrekvensen. Förändring i lufttrycket med 0-5 hPa och med en 
förändring högre än 5 hPa visade ett statistiskt signifikant samband med 
migränfrekvensen. Resultaten skiljer sig från tidigare studier. En pilotstudie som 
utfördes i Tyskland år 2011-2012 (6) påvisades ett samband mellan 
temperaturförändring och en ökad risk för migrän. Resultatet från denna studie (6) 
visade att en 5 °C höjning av temperaturen leder till en ökning av migränanfall med 
ca 20 %.  I vår studie kunde vi dock inte påvisa ett sådant samband. Deras studie 
hade även tagit hänsyn till intensiteten på anfallen medan vi medvetet undvek det 
eftersom intensiteten egentligen speglar all form av huvudvärk, inte bara migrän. Vi 
valde bort den parametern för att begränsa frågeställningen till koppling mellan 
väderlek och migrän, inte annan huvudvärk. 
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Liknande resultat som i den tyska pilotstudien erhölls i en annan studie (16). Denna 
studie var omfattande (7054 patienter) och sträckte sig över lång tid (2000-2007) 
och studerade huvudvärk i allmänhet och inte migrän specifikt.  En annan skillnad 
jämfört med vår studie var att de mätte antal besök på akuten med anledning av 
huvudvärk och att de inte använde sig av dagböcker, varken elektroniska eller i 
annan form. Detta gör ju att studien egentligen inte är jämförbar med vår.  
 
En studie utförd i Tyskland (15) baserad på patientdagböcker hos ett litet material 
(20 patienter) fann ett samband mellan lägre lufttemperatur, hög luftfuktighet och 
ökad risk för anfall samt högre intensitet på anfallen.  
En norsk studie (40 patienter) fann ökat antal migränanfall vid ljusare säsonger på 
året, tolkat som ljusinducerade anfall (18). En annan prospektiv, lite större studie 
(238 patienter) utförd i Österrike (12) analyserade sambandet mellan migrän och 
väder påvisades ingen statistisk signifikant korrelation mellan migrän och de olika 
väderparametrarna. 
 
Våra resultat visar en statistisk signifikant negativ korrelation mellan 
migränfrekvens och lufttemperatur. Ju högre temperatur desto lägre 
migränfrekvens. Detta samband kan tyckas vara svagt men den är statistisk 
signifikant. Detta avviker från den studie som mest liknar vårt i upplägget(20), där 
man ju istället såg en ökad frekvens av migrän vid högre temperatur. En tänkbar 
confounding faktor till våra resultat kanske kan vara att varmare väder i Sverige är 
förknippat med semester och ledighet. En annan förklaring kan vara att 
temperaturen längre söderut (Tyskland) under sommaren är högre och snarare 
plågsam än behaglig?  
 
Vi kunde inte påvisa något samband mellan daglig migränfrekvens och lufttryck. 
Studien från Berlin, (15) fann inte heller något statistisk signifikant samband mellan 
migränanfall och lufttryck. De fann däremot samband mellan ett lägre lufttryck och 
en högre intensitet på anfallen, något vi inte undersökte i vår studie.  
 
Vår studie visade att förändring i lufttryck hade en negativ relation till 
migränfrekvensen d.v.s. förändringar i lufttrycket minskade migränfrekvensen på ett 
statistiskt signifikant sätt samt att större förändring (> 5 hPa) i lufttrycket hade 
samma förhållande till migränfrekvensen och att sambandet var statistiskt starkare. 
En prospektiv studie på 28 patienters migrändagböcker i Japan(5)visade att 
migränfrekvensen ökade när skillnaden i luftrycket från anfallsdagen till dagen efter 
anfallet sjönk med mer än 5 hPa och frekvensen minskade då lufttrycket ökade med 
mer än 5 hPa från anfallsdagen till två dagar efter anfallet. Den kanske mest 
omfattande studien som analyserat väderförändringar är Kenneth J. Mukamals 
studie (16). I denna studie har det dock studerats flera sorters huvudvärk. Här 
upptäcktes inget samband mellan migrän och lägre luftryck.  
 
 
Den metod som använts för att samla in patienternas migränanfall i denna studie är 
mobiltelefonapplikationen Medipal®. Medipal® kan användas lika väl till kliniska 
prövningar som för klinisk patientuppföljning. Systemet bidrar även till en ökad 
compliance och ökar möjligheten att individanpassa behandlingen. En stor fördel 
med systemet är också att patienten genom ett sms blir påmind om att registrera och 
gör det i ”realtid” istället för senare, t.ex. i doktorns väntrum. I en av de andra 
studierna har migränanfallsdata också samlats in med hjälp mobiltelefonapplikation 
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(5). Dessa elektroniska dagbokssystem som vi använt i denna studie är en säker, 
enkel och snabb metod att samla information.  
Eftersom patienter med migrän ofta även har andra typer av huvudvärk finns 
osäkerhet i våra data. Sannolikt är en del av svaren inte korrekta men de flesta 
patienter som har migrän känner igen sin migrän varför vi tror att flertalet 
registreringar är riktiga. Alla som svarar på frågor i Medipal® får instruktioner om 
att tolka sin huvudvärk om det föreligger osäkerhet hos patienten. 
 
Prospektiva studier anses bättre vid kliniska studier då det går att planera studien 
innan man påbörjar undersökningen. En fördel med upplägget i denna studie är dock 
just att den är retrospektiv och att patienterna därför inte kände till frågeställningen 
när de registrerade sina migränanfall och därmed inte heller kunde påverka 
resultatet, vilket ger mindre så kallad bias.  
 
Denna studie är möjligtvis inte lika patientspecifik jämfört med de andra studierna 
då inga patientjournaler var tillgängliga med hänsyn till sekretesslagstiftningen. 
Eftersom väderdata registreras oberoende av patienternas egenskaper och 
levnadsvanor kan dessa användas som en oberoende variabel, medan 
patientberoende variabler (menstruation, matvanor stress m.m.) skulle ha krävt ett 
prospektivt upplägg av studien. Samtidigt har många patienter uppfattningen att 
vädret spelar stor roll för deras migrän, vilket var den ursprungliga upprinnelsen till 
denna studie. 
 
Det finns en omfattande mängd information tillgänglig inom vården. Denna 
information bör utnyttjas bättre i kliniska studier. De data som finns tillgänglig på 
Medipal® är egentligen för de individuella patienternas medicinska uppföljning och 
underlättar för vårdpersonalen. Vi har valt att utnyttja detta flöde av information för 
att få en översikt över något som diskuterats länge och som redan har studerats i 
många andra länder. Kanske denna studie är en början på en mer omfattande studie 
i framtiden i Sverige? 
Ett bättre sätt att utnyttja den information som vi tagit del av vore om man studerade 
individuella patienter med hjälp av Medipal® samt även migränintensiteten. Detta 
skulle t.ex. kunna ge svar på om olika profylaktiska läkemedel kan påverka lufttryck- 
eller temperaturkänsliga patienter.  
 
Vi har också studerat 142 migränpatienters föreskrivna profylaktiska 
läkemedelsbehandling på Neroenheten Utsikten i Stockholm under åren 2010 samt 
2011. Denna mottagning tar emot patienter med svårare migrän. Därför är 
behandling med botulinum toxin vanlig där då den i kliniska studier har visat god 
effekt på personer med frekvent migrän (11,12).  
 
Två studier, cirka sex år gamla (7,8) jämförde effekten av BoNTA och placebo. 
Resultatet visade ingen signifikant bättre effekt av BoNTA. Båda studierna påpekade 
att BoNTA var en säker och vältolererat behandling. En senare studie (9) som 
studerade en speciell injektionssätt så kallad Phase III Research Evaluating Migraine 
Prophylaxis Therapy (PREEMPT) för kronisk migrän visade att BoNTA var en säker 
behandling med god effekt. Det är bra och komma ihåg att denna behandlingstyp 
fortfarande är ny för många och effekten är som många andra läkemedel individuell 
och att inte alla patienter svarar lika bra på den.  
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Det mest förskrivna läkemedlet var amitriptylin (Saroten) och näst vanligaste 
betablockerare. Detta förskrivningsmönster (tabell 6) skiljer sig sannolikt stort från 
förskrivningsmönstret för migrän på en husläkarmottagning där betablockare 
dominerar starkt, enligt egen erfarenhet som farmaceut och som migränpatient. 
 
 
 

6. Slutsats 

Denna studie har visat att det finns en statistiskt signifikant korrelation mellan 
migränfrekvens och dygnsmedeltemperaturen. Med en ökning av temperaturen 
minskas migränfrekvensen. Däremot kunde ingen korrelation påvisas mellan 
förändringar i lufttemperaturen och migrän. Inget samband kunde heller upptäckas 
mellan migränfrekvens och lufttryck. En förändring i lufttrycket mellan anfallsdagen 
och dagen innan  visade däremot en statistiskt signifikant relation med 
migränfrekvensen. Inget samband kunde påvisas mellan migränfrekvens och övriga 
studerade väderparametrar. 
 
Den vanligaste migränprofylaktiska behandlingen på Neuroenheten Utsikten var 
injektioner med Botox, följt av mer traditionella profylaktiska principer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar [M4]: Visst är det så du 
menar? 
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