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Introduktion: Cirka 13 % av Sveriges befolkning lider av migrän, den vanligaste utlösande 

faktorn är stress. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters upplevelser av att leva 

med migrän. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie, Polit och Beck 

niostegsmodell tillämpades. Databaserna CINAHL och PubMed användes, samt manuella 

sökningar gjordes. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Polit och Beck granskningsmall. Efter 

databearbetning framträdde sex kategorier. Resultatet baseras på 10 kvalitativa artiklar. 

Resultat: I resultatet beskrivs sex huvudkategorier: upplevelser av symptom, upplevelser av 

läkemedel, upplevelser av krav, förväntningar och begränsningar, upplevelser av påverkat 

känsloliv och personlighet, upplevelser av kontroll och upplevelser av att bli förstådd, stöttad 

och trodd. Upplevelserna påverkade patienterna fysiskt, psykiskt och socialt. Slutsats: 

Upplevelser av läkemedel som en trygghet men även rädsla för biverkningar och beroende var 

återkommande. Upplevelser av att vara begränsad samt att inte kunna leva upp till 

förväntningar framkom. Migrän påverkade patienternas liv negativt känslomässigt och 

upplevelser av att inte bli tagen på allvar återfanns i det sociala livet samt i kontakten med 

vården.  
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Introduktion 

Migrän  

Migrän uppkommer vid störningar i centrala nervsystemet vilket ger en sekundär 

påverkan på hjärnans blodkärl. En vanlig utlösande faktor är stress (Dahlöf et al. 2005). 

Uttrycket migrän kommer från “hemicrania” vilket betyder halva huvudskålen (Dahlöf 

et al. 2005). Det senaste året har, av världens befolkning mellan 18 och 65 år, upp till tre 

fjärdedelar haft huvudvärk. Av dessa hade 10 % migrän (World Health Organization 

[WHO] 2012). Migrän klassas som primär huvudvärk vilken skiljer sig från den 

sekundära huvudvärken, där smärtan uppträder som ett symtom på andra 

bakomliggande faktorer (Carlsson 2006). Dahlöf och Linde (2001) beskriver att 

prevalensen av migrän i Sverige under ett år var 13 %. Av dessa var fler kvinnor än 

män. Illamående och/eller kräkning upplevdes av 68 % av deltagarna under ett 

migränanfall. Ljus eller ljudkänslighet upplevdes under ett migränanfall av 95 % av 

deltagarna i studien.  I genomsnitt fick deltagarna ett anfall 1,3 gånger i månaden och 

varje anfall höll i sig i nitton timmar. I samma studie dras även slutsatsen att 200 000 

svenskar kan leva med migrän utan att vara medvetna om att det är migrän (Dahlöf & 

Linde 2001). Nationalencyklopedin (2014a) beskriver att en person som lider av migrän 

kan refereras till som migräniker. Författarna kommer att använda sig av detta begrepp i 

denna litteraturstudie.  

 

Migränanfall kan delas in i olika faser som uppkommer i följande ordning: 

prodromalfas, aurafas, huvudvärksfas, och resolutionsfas (Dahlöf et al. 2006). Blau 

(1980) fann att prodromalfasen ofta kommer smygande och sitter i under flera timmar. 

Prodromalfasen påverkar bland annat humör, beteende och vakenhet. Auran är en fas 

som kommer plötsligt, håller i sig i minuter och påverkar bland annat syn och tal (Blau 

1980). Det är vanligt att auran är anledningen till att patienten söker läkare, då auran 

kan verka skrämmande. Huvudvärksfasen avancerar ofta i intensitet under några timmar 

och det är vanligt att huvudvärken redan blivit svår då patienten vaknar på morgonen. 

Resolutionsfasen är upplösningen av anfallet och sker ofta under sömnen (Dahlöf et al. 

2006). International Headache Society ([IHS] 2013) redogör för flera olika typer av 

migrän, samt kriterier för att kunna diagnostisera dessa. Migrän kan kategoriseras i två 

grupper, migrän med aura och migrän utan aura. Migrän utan aura är enligt 

diagnoskriterierna ett anfall som varar i 4-72 timmar. Vidare krävs minst fem 

återkommande migränanfall för en diagnos. Av följande kriterier, ska två finnas med för 

diagnos: huvudvärken ska vara ensidig, pulserande, medel till svår eller förvärras av 

vardaglig aktivitet. Även ljus- och/eller ljudkänslighet eller kräkning och/eller 

illamående ska upplevas för en diagnos. Migrän med aura karakteriseras av sensoriska 

och visuella rubbningar eller annan påverkan från centrala nervsystemet. Dessa 

utvecklas successivt, går sedan helt tillbaka och åtföljs av huvudvärk och 

migränsymtom (IHS 2013).  Symtom på en sjukdom kan framkallas av en yttre faktor. 

Denna faktor kallas trigger (Nationalencyklopedin 2014b). Mollaoglu (2012) beskriver i 

sin studie att ett migränanfall ofta föregås av en trigger. Enligt studien är emotionell 

stress den vanligaste faktorn, följt av sömnstörningar och dietutlöst migrän. Patienter 

med aurabunden migrän påverkas i högre grad av sömn- och stressfaktorer medan de 

utan aura i större utsträckning berörs av miljömässiga faktorer som till exempel ljus och 

ljud (Mollaoglu 2012). Enligt WHO (2012) kommer migränanfall mellan en gång per 
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vecka till en gång per år (WHO 2012). För diagnosen kronisk migrän ska migränen vara 

återkommande minst åtta dagar per månad inom en tidsram på tre månader. I en studie 

av Linde och Dahlöf (2004)  hade tre av fyra som deltog antingen aldrig träffat en läkare 

eller avslutat kontakten med sin läkare angående migrän (Linde & Dahlöf 2004).   

 

Omvårdnad  

Omvårdnad omfattar vård på individ- och gruppnivå av personer i alla åldrar, familjer, 

grupper och samhällen. Omvårdnadens syfte är att främja hälsa och förebygga sjukdom. 

Omvårdnad omfattar att vårda sjuka och funktionshindrade, samt människor i livets 

slutskede (WHO 2014). Omvårdnad kan sägas innehålla en sakaspekt och en 

relationsaspekt då den utförs på individnivå. Det som patienten utifrån sin situation 

behöver stöd med, kallas sakaspekt. Stöd ska även innefatta en relationsaspekt, med 

vilket menas ett gott bemötande. I omvårdnaden ska även patientens omgivning och 

familj visas hänsyn. Både patienter och anhöriga ska känna trygghet, delaktighet samt 

visade respekt. Omvårdnad ska sträva mot att lindra lidande, främja hälsa och 

välbefinnande med den unika människan taget i beaktande (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF] 2011).  I USA har under 2000-talet Institute of Medicine of 

the National Academies [IOM] tillsammans med Quality and Safety Education of 

Nurses kartlagt sex kärnkompetenser som hälso- och sjukvården ska arbeta efter för att 

kunna ge en vård som är av god och säker kvalitet. De sex kärnkompetenserna som 

definieras är: förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, samverkan i team, 

personcentrerad vård, säker vård, evidensbaserad vård samt informatik (Sherwood 

2013). SSF (2010) beskriver en evidensbaserad vård, med utgång i kärnkompetenserna, 

som en vård baserad på klinisk erfarenhet och vetenskap förenad med patienters 

upplevelser (SSF 2010). Dessa parametrar ligger till grund för att planera en 

individanpassad omvårdnad (Cronenwett et al. 2007). För att kunna ge en 

personcentrerad vård, en av kärnkompetenserna, krävs en förståelse för patientens 

situation, detta görs genom att lyssna på patienten och identifiera uttryckta behov. 

Patienten ska vara delaktig i de beslut som tas samt delges information (IOM 2003). 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (2000) beskriver att grunden för en god 

omvårdnad handlar om att ha förmåga att skapa en djupare kunskap om den unika 

människan. En människa består inte bara av en kropp utan också av känslor, tankar och 

hopp om framtiden. Vårdprocesser för olika patienter kan därför aldrig se likadana ut 

(Eriksson 2000). En människa kan uppleva hälsa trots sjukdomsdiagnos, samtidigt 

behöver inte frånvaro av sjukdomsdiagnos betyda att en människa är frisk.  

Omvårdnadsprocessens syfte är optimal hälsa och välmående hos patienten. 

Vårdpersonalens uppgift är att kartlägga och avlägsna de hinder som ligger i vägen för 

dessa syften, samt att uppmärksamma och stötta det friska hos individen (Eriksson 

1986). Travelbee (1971/2001) beskriver inom omvårdnaden ett förhållande mellan 

människa och människa, mellan sjuksköterska och patient. Detta förhållande utgår från 

sjuksköterskans och patientens delade erfarenheter och upplevelser på vilka 
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omvårdnaden ska baseras. Sjuksköterskan och patienten påverkar varandra i ett samspel 

vilket gör en omvårdnadssituation föränderlig (Travelbee 1971/2001).  

 

De åtgärder vid migrän som beskrivs vara av icke-farmakologisk karaktär innefattar 

utbildning rörande migrän till patienten. För att kunna undvika utlösande faktorer kan 

information och vägledning om livsstilsförändringar ingå i utbildningen (Dahlöf et al. 

2006). Vikten av att äta och sova regelbundet är exempel på faktorer som kan påverka 

migränen, vilket sjuksköterskan kan informera patienten om. En del i omvårdnaden för 

patienter med migrän är att ge råd och stöd (Gibson 2000). Det ingår även i 

sjuksköterskans kompetens att undervisa och ge stöd (Socialstyrelsen 2005). 

Omvårdnadsåtgärder under ett migränanfall kan vara att låta patienten vila i ett tyst, 

mörkt och lugnt rum (Ericson & Ericson 2012).  

 

Problemavgränsning 

 

I Sverige beräknas cirka 13 % leva med migrän och omkring 200 000 människor tros 

leva med sjukdomen utan att vara medvetna om det. Migrän kan innebära ett lidande 

och påverka livet för de som drabbas. Målet med omvårdnad är att minska lidande och 

främja hälsa. Patientens upplevelse ska tas i beaktande såväl vid evidensbaserad- som 

personcentrerad vård. En god omvårdnad grundas på patienters tankar och känslor. Som 

sjuksköterska är det av vikt att få en djupare insikt i patienters upplevelser av migrän för 

att kunna möta och stötta dessa patienter och ge en individanpassad vård av god 

kvalitet. 

 

Syfte 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med 

migrän. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      1(4)   

7 
 

Metod 

 
Den forskningsmetod som användes var en litteraturstudie. Litteraturstudier 

innebär att utifrån en frågeställning analysera vetenskapliga artiklar. Analys och 

bearbetning leder sedan fram till studiens resultat (Polit & Beck 2012). Samtliga artiklar 

var kvalitativa och skrivna av primärkällor. Litteraturstudien genomfördes i enlighet 

med en niostegsmodell av Polit och Beck (2012). Denna modell är fritt översatt i 

punktform av författarna:  

 

1. Utarbeta syfte och problemformulering. 

2. Val av databas samt sökord. 

3. Artikelsökning samt dokumentation. 

4. Göra en ytlig bedömning av artikelns relevans mot syftet. 

5. Granska referenser för eventuella nya sökningar. 

6. Göra en djupare bedömning av artikelns relevans mot syftet. 

7. Granska artiklarna kritiskt. 

8. Analysera resultatet för att hitta kategorier.  

9. Sammanställa resultatet.  

Litteratursökning 

I steg ett (Polit & Beck 2012) har syfte och problemformulering utarbetats. Enligt steg 

två valdes databaserna CINAHL och PubMed till artikelsökningarna samt val av sökord 

gjordes.  

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier var studier gjorda mellan 2000-01-01 och 2014-02-01. I CINAHL 

inkluderades enbart artiklar som var granskade, peer reviewed. Exklusionskriterier var 

studier gjorda på deltagare under arton år, andra arter än människor samt artiklar skrivna 

på annat språk än engelska.  

 

Enligt steg tre i Polit och Beck (2012) söktes och hämtades de artiklar som ansågs vara 

lämpliga i databaserna CINAHL och PubMed. Dokumentation gjordes parallellt med 

sökningarna. En första sökning gjordes i databasen Swemed + för att hitta sökord som 

kunde användas som ”CINAHL Headings” (MH) och i PubMed som ”Medical Subject 

Headings” (MeSH). Sökord som användes i CINAHL var MH”Migraine”, 

”Experience” och MH”Qualitative studies”. Sökningen i CINAHL redovisas i tabell 1 

med antalet träffar i urval. I PubMed gjordes sökningar på ”Migraine disorder”[MeSH], 

”Experience” och ”Qualitative research”[MeSH] i olika kombinationer. Sökningen i 

PubMed redovisas i tabell 2 med antalet träffar i urval samt en manuellt sökt artikel.  
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Tabell 1. Databassökning i CINAHL med urval samt manuell sökning. 

CINAHL Sökning Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

 
2014-01-21 

MH 
”Migraine ” S1 

 

1 308 - - - 

 ”Experience” S2 
 

22 621 - - - 

 S1 AND S2 80 13 
 

5 5 

 
2014-01-22 

MH 
”Qualitative studies” S3 

17 168  
- 

 
- 

 
- 

 S1 AND S3 13 8 (6) 
 

1* 1* 

Summa:   15* 6 6 

( ) Interna dubbletter som är inräknade.  *Interna dubbletter borträknade. 

 

Tabell 2. Databassökning i PubMed med urval. 

PubMed Sökning Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

 
2014-01-22 

”Migraine disorder”    
[MeSH] S1 

4 861  
- 

 
- 
 

 
- 

 ”Experience” S2 102 607  
- 

 
- 

 
- 

 S1 and S2 199 17 ((4)) 
 

1* 1* 

 
 
 

“Qualitative research” 
[MeSH] S3 

9 779  
- 

 
- 

 
- 

 S1 and S3 9 9 (3)  ((6)) 2** 2** 

Summa**   15** 3** 3** 

Manuell sökning 
2014-02-07 

  1 1 1 

Summa ^ 
 

  31^ 10^ 10^ 

( ) Interna dubbletter som är inräknade.  (( )) Externa dubbletter inräknade. 

* Borträknat externa dubbletter.  ** Interna och externa dubbletter borträknade.  

 ^ Summan CINAHL, PubMed samt manuell sökning, samtliga dubbletter borträknade.  
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Urvalsprocess 

 

Urval 1  

I steg fyra (Polit & Beck 2012) granskades titel och abstrakt på 301 artiklar. Efter att 

interna och externa dubbletter tagits bort kvarstod 30 artiklar till urval 1. De artiklar 

som exkluderades motsvarade inte studiens syfte. I steg fem (Polit & Beck 2012) 

granskades artiklarnas referenser med syfte att identifiera ytterligare artiklar till 

litteraturstudien, vilket resulterade i en artikel som redovisas som en manuell sökning i 

tabell 2. Till urval 1 valdes 31 artiklar med.  

 

Urval 2 

I steg sex (Polit & Beck 2012) lästes dessa 31 artiklar i fulltext av båda författarna. De 

artiklar som inte motsvarade studiens syfte, som var litteraturstudier och där deltagare 

under arton år inte kunde urskiljas i resultatet, exkluderades. Detta resulterade i 10 

artiklar till urval 2. 

 

Urval 3 

 

I steg sju (Polit & Beck 2012) granskades artiklarna enligt mallen ”Guide to an Overall 

Critique of a Qualitative Research Report” (Polit & Beck 2012). Enligt denna mall 

kvalitetsgranskades artiklarna bland annat utifrån om de hade en väl beskriven samt 

adekvat metod. Vidare granskades studiens urval och etik bland annat angående 

deltagarnas rättigheter. Artiklarnas kvalitet granskades först efter denna mall enskilt av 

författarna. Vid osäkerhet gällande kvalitet gjordes en bedömning gemensamt. Två av 

artiklarna ombads även granskas av bibliotekspersonal, då tvivel angående 

etikgranskning framkom. Samtliga 10 artiklar från urval 2 inkluderades till urval 3.  

 

Databearbetning  
I steg åtta (Polit & Beck 2012) numrerades artiklarna för att sedan läsas och analyseras, 

först enskilt av författarna och sedan gemensamt. Den text; meningar, fraser och ord, 

som var relevant för syftet markerades och skrevs in i ett gemensamt 

ordbehandlingsprogram. Denna text analyserades sedan vidare tillsammans med ständig 

återkoppling till artiklarna av båda författarna för att inget skulle missas. I 

ordbehandlingsprogrammet sorterades texten till enheter efter dess innehåll. Till dessa 

enheter skapades teman, beroende på dess innehåll. Dessa teman analyserades sedan 

ytterligare för att finna mer precisa kategorier. Kategoriernas spridning i 

resultatartiklarna redovisas i tabell 3. En viss omstrukturering skedde, med återkoppling 

till artiklarna för att resultatet skulle analyseras korrekt. Kategorier skapades som 

sammanställdes i ett resultat enligt steg nio (Polit & Beck 2012).   
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Tabell 3. Kategoriernas spridning i artiklarna. 

Kategori 

 

 

 

 

Författare 

Upplevelser 

av symtom 

Upplevelser av 

läkemedel 

Upplevelser av 

krav, 

förväntningar och 

begränsningar 

Upplevelser av 

påverkat 

känsloliv och 

personlighet 

Upplevelser av 

kontroll 

Upplevelser 

av att bli 

förstådd, 

stöttad och 

trodd 

Belam et al. 

2005 

x x x x x x 

Meyer 2002  x x  x  

Moloney et al. 

2006 

 x x x x x 

Peters et al. 

2004 

 x    x 

Peters et al. 

2005 

x  x    

Ramsey 2012 x x x x x x 

Rutberg & 

Öhrling 

2012 

x x x x x x 

Rutberg et al. 

2013 

 x x x x x 

Valesco et al. 

2003 

x x x x  x 

Varkey et al. 

2013 

 x x  x x 

 

 

Etiska överväganden 

De studier som ingår i litteraturstudiens resultat ska ha genomgått en etisk 

granskning (Forsberg & Wengström 2013) och studier där inte människor kommit till 

skada ska väljas (Vetenskapsrådet 1:2 011). Det kan även finnas en etisk aspekt i de fall 

där det framgår att en studie är finansierad. När en artikel ska översättas till svenska är 

det viktigt att tolka vad som avses på ett korrekt sätt samt att beakta de kulturella 

skillnader som kan finnas. Resultat som artikelförfattaren kommit fram till, ska 

framställas korrekt samt tydligt refereras till (Polit & Beck 2012). Detta görs för att det 

inte ska uppstå några missförstånd kring vem som är upphovsman till ett 

resultat. Tolkningen av information ska göras noggrant för att resultatet ska kunna 

framställas sanningsenligt. Skaparen av en originaltext ska refereras till korrekt för att 

undvika plagiat (Vetenskapsrådet 1:2 011). Då översättningen av artiklarna gjordes från 

engelska till svenska användes ett engelsk-svenskt lexikon. De citat som används i 

resultatdelen skrevs ut på engelska för att undvika feltolkningar. Dessa citat refereras 

även till med sidhänvisningar.  
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Resultat 
 

Resultatet i litteraturstudien baserades på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

design. Det totala antalet deltagare i forskningsartiklarna var 198, varav 178 var kvinnor 

och 20 var män, i åldrarna 18 - 69 år. De länder som representeras i resultatet är USA, 

Storbritannien, Sverige och Spanien. Skillnad i kön, ålder och nationalitet utgjorde 

ingen utmärkande skillnad i upplevelser av migrän. Artiklar som använts i resultatet 

bifogas i artikelmatris, bilaga1. De kategorier som framkom i resultatet redovisas i figur 

1.  

 

 

Figur 1. Översikt över resultatets kategorier. 

 

Upplevelser av symtom  

Migränanfall påverkade hela kroppen och ingav en känsla av att kroppen inte fungerade 

som den skulle (Rutberg & Öhrling 2012). Huvudvärken vid migrän beskrevs som 

tortyr, som en storm i huvudet, som att huvudet skulle explodera (Ramsey 2012) samt 

som en kniv genom huvudet (Peters et al. 2005). Smärtan kunde beskrivas som olidlig 

och outhärdlig (Velasco et al. 2003). Yttre ljud beskrevs som ekon och som fingernaglar 

mot en griffeltavla. Smärtan kunde driva migräniker i säng (Ramsey 2012). Det fanns 

upplevelser av att inte kunna sova eller somna på grund av smärtan (Velasco et al. 2003; 

Belam et al. 2005). En deltagare beskriver:   

” And your eyes begin to close because your whole body hurts, 

and you feel pain when there is any kind of noise, light, anything 

at all ” (Velasco et al. 2003, s. 894).  

Upplevelser 
av migrän 

Upplevelser av 
symtom 

Upplevelser av 
läkemedel 

Upplevelser av 
krav, 

förväntningar 
och 

begränsningar 

Upplevelser av 
påverkat 

känsloliv och 
personlighet 

Upplevelser av 
kontroll 

Upplevelser av 
att bli förstådd, 
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Efter ett anfall kunde det ta tid att återhämta sig, migräniker gjorde jämförelser med 

tiden efter en influensa (Ramsey 2012). 

Upplevelser av läkemedel  

För migräniker var det viktigt att planera så att de inte skulle bli utan läkemedel (Meyer 

2002; Peters et al. 2004; Moloney et al. 2006; Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012 ). 

Rädsla för att inte ha läkemedel till hands kunde bero på dåliga erfarenheter, vilka 

påminde om vikten av att ha läkemedel lättillgängligt (Ramsey 2012). Deltagarna 

förvarade läkemedel hos vänner, sina föräldrar, i handväskor och på jobbet (Moloney et 

al. 2006; Ramsey 2012) och visste oftast vem de kunde låna av om detta skulle vara 

nödvändigt (Moloney 2006). Även upplevelser av rädsla för biverkningar (Meyer 2002; 

Velasco et al. 2003; Peters et al. 2004; Belam et al. 2005; Rutberg & Öhrling 2012; 

Rutberg et al. 2013) och beroende förekom (Rutberg & Öhrling 2012; Rutberg et al. 

2013; Varkey et al. 2013). En inre kamp kunde upplevas när risker med läkemedlens 

biverkningar vägdes mot effekten av att lindra symtomen. Denna kluvenhet ledde till att 

migränikerna förhandlade med sig själva innan de tog läkemedel (Meyer 2002; Velasco 

et al. 2003; Peters et al. 2004; Rutberg & Öhrling 2012; Rutberg et al. 2013). Beslut om 

at ta eller inte ta läkemedel kunde bero på vilka förväntningar eller krav patienterna 

hade på sig, fördelar vägdes mot nackdelar. Då det fanns krav på att fungera optimalt 

kunde beslut om att ta läkemedel komma snabbare (Meyer 2002). Migräniker upplevde 

dessutom en oro och osäkerhet för hur läkemedlen påverkade kroppen på längre sikt:  

 

”although migraines are bad, again I dont know if I´d 

want to take medication every day and there might be side 

effects” (Peters et al. 2004, s. 298).  

 

Vid de tillfällen smärtan blev för stor kunde dock biverkningarna komma i skymundan, 

det enda viktiga var att bli av med smärtan. Det beskrevs av migräniker, särskilt de som 

självmedicinerade, att läkemedel intogs utan en tanke på konsekvenserna (Velasco et al. 

2003). Läkemedel kunde också upplevas som något positivt som gav trygghet (Belam et 

al. 2005; Moloney et al. 2006; Ramsey 2012; Rutberg et al. 2013). Läkemedel kunde 

leda till att det sociala livet fungerade bättre och en upplevelse av att kunna styra över 

sitt liv (Rutberg et al. 2013). 

 

Upplevelser av krav, förväntningar och begränsningar  

Förväntningar från arbetet och även från migränikerna själva kunde göra att migräniker 

ställde sig tveksamma till att stanna hemma från arbetet när de upplevde symtom. För 

att leva upp till kraven försökte de uthärda smärtan och göra det som förväntades av 

dem (Ramsey 2012). Rädsla och oro för vad kollegor skulle tycka begränsade 

möjligheten för migräniker att sjukskriva sig och stanna hemma tills de var symptomfria 

(Rutberg & Öhrling 2012). Det fanns begränsningar i val av yrke relaterat till migränen, 

då migrän innebar svårigheter att koncentrera sig (Meyer 2002). Migräniker upplevde 

även att de inte kunde prestera sitt bästa på jobbet (Moloney et al. 2006). Krav och 

förväntningar i det sociala livet kunde vara svårt att leva upp till vid migrän (Velasco et 

al. 2003; Peters et al. 2005; Rutberg & Öhrling 2012; Ramsey 2012; Rutberg et al. 

2013). Möjligheten att göra det de ville begränsades (Belam et al. 2005), fysiska 
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fenomen som ljus och ljud begränsade deltagandet i aktiviteter (Meyer 2002). Sociala 

begränsningar kunde upplevas då migränikerna inte visste när nästa anfall skulle 

komma (Peters et al. 2005; Rutberg & Öhrling 2012; Varkey et al. 2013). Migränanfall 

behövde inte alltid leda till att de blev sängliggande, men det fanns sociala 

begränsningar i upplevelsen av att vara tankspridd och att ha svårt att fokusera på sin 

omgivning (Rutberg & Öhrling 2012). Så här beskriver en patient:  

 

”It [migraine] affects the whole head. It affects memory.  I´f   

I´m sitting and talk to people, like when I have guests, and I feel 

that I´m starting to get a migraine, I think ”what did they say 

now?” I do not remember. It is like I can not take it in” 

(Rutberg & Öhrling 2012, s. 332).  

 

Det upplevdes som mer betungande om migränen kom på helgerna, då detta var tid som 

förväntningar från vänner och familj var större (Rutberg & Öhrling 2012).  Familjen 

och barnens förväntningar om att delta i festligheter eller åka på semester kunde inte 

levas upp till på det sätt som migränikerna önskade (Velasco et al. 2003; Rutberg & 

Öhrling 2012; Rutberg et al. 2013). Arrangemang kunde på grund av migränen få flyttas 

till ett annat tillfälle än det som hade planerats. Även sexlivet kunde bli lidande till följd 

av migrän (Velasco et al. 2003).  

 

Upplevelser av påverkat känsloliv och personlighet  

Migränens inverkan på känslotillståndet upplevdes som en begränsning i livet. (Velasco 

et al. 2002). När huvudvärken började upplevdes oro (Peters et al. 2005; Rutberg & 

Öhrling  2012), en känsla av att inte orka med och även ilska (Velasco  et al. 

2003). Ilska och ångest kunde relateras till att behöva vara sängliggande i flera timmar 

(Rutberg & Öhrling 2012). Känslor av rädsla och ångest kunde komma ur upplevelsen 

av att inte kunna ta hand om sig själv eller sina barn (Rutberg & Öhrling 2012). Smärtan 

kunde göra att migräniker ville eller trodde att de skulle dö (Belam et al. 2005). Känslor 

av sårbarhet (Belam et al. 2005; Ramsey 2012) och svaghet upplevdes (Moloney et al. 

2006). Migränen i sig var oftast anledningen till känslor av sårbarhet. Hjälplöshet kunde 

upplevas i samband med att migränikerna sökte hjälp, ofta inom vården (Ramsey 2012). 

I sociala sammanhang kunde en känsla av pinsamhet, bland annat relaterat till en 

oförmåga att kunna koncentrerar sig och delta i samtal, förstärka känslan av att vara 

sårbar. Upplevelser av skam kunde komma ur en känsla av att inte bli trodd på (Rutberg 

& Öhrling 2012). Ett migränanfall kunde ge känslor av skuld hos migränikerna, som om 

de själva bar ansvaret för det (Moloney et al. 2006). Det kunde kännas som ett 

misslyckande när huvudvärken kom (Belam et al. 2005).  Skulden över ett anfall kunde 

läggas på migränikerna av dem själva (Moloney et al. 2006), men även vara en skuld 

pålagd från omgivningen (Moloney et al. 2006; Rutberg et al. 2013). Deltagarna 

behövde ofta svara på frågor om varför de hade fått ett anfall, vilket tolkades av 

migränikerna som att de själva bar ansvaret för anfallet (Rutberg et al. 2013). Det fanns 

även känslor av skuld i att inte räcka till för sina anhöriga och för att inte kunna delta i 

aktiviteter (Ramsey 2012). Ett ständigt dåligt humör samt att barnen inte kunde räkna 

med sin förälder under ett anfall beskrevs. Detta påverkade hur migränikerna såg på sig 

själva som föräldrar (Velasco et al. 2003). Flera av migränikerna upplevde desperation 
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(Velasco et al. 2003; Moloney et al. 2006). En del av desperationen kunde härröras till 

att behöva ställa in planerade aktiviteter, att vara desperat i att hitta något som kunde 

lindra, eller att inse att läkemedel fanns att tillgå (Moloney et al. 2006). En deltagare 

beskrev: 

 

 ” I don´t feel like doing anything, I am desperate. My 

migraine has ruined my life” (Velasco et al. 2003 s. 898). 

 

Känslor av att vara olycklig (Velasco et al. 2003; Rutberg & Öhrling 2012) och att ha 

blivit negativ och pessimistisk beskrevs (Belam et al. 2005; Ramsey 2012). Lyckan i att 

planera aktiviteter kunde mörkas av oron för ett migränanfall. En deltagare beskrev att 

hon aldrig känt riktig lycka på grund av detta (Rutberg & Öhrling 2012). Det kunde 

upplevas svårt att behålla en positiv känsla (Ramsey 2012) och det fanns migräniker 

som resignerat inför sin migrän. En av deltagarna såg sig själv ha blivit extremt 

pessimistisk (Belam et al. 2005). Migräniker beskrev även känslor av hopplöshet, 

humörsvängningar och ibland även aggressivitet (Velasco et al. 2003). En deltagare 

uttryckte: 

 

” What I think has happened to us is that we have lost faith  

in everything that we have tried. “ 
(Velasco et al. 2003. s. 898) 

 

Peters et al. (2005) beskrev känslor av hopp och optimism mellan anfallen. Detta kunde 

uttryckas i en känsla av att det kanske inte skulle komma fler anfall.   

   

Upplevelse av kontroll 

Det beskrevs som viktigt att ha kontroll över migränen (Belam et al. 2005;Varkey 2013) 

och över sin kropp (Ramsey 2012). Kontroll försökte bland annat erhållas genom att 

undvika triggers (Meyer 2002; Moloney et al. 2006; Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 

2012; Rutberg et al. 2013; Varkey et al. 2013), vilket ändå inte var en garanti för att 

migränikerna skulle komma undan ett anfall (Varkey 2013). Kontroll kunde även 

handla om en upplevelse av att inte vilja vara styrd och kontrollerad av migränen och att 

därmed medvetet välja att utsätta sig för triggers (Varkey et al. 2013). De anfall som 

inte gick att förutse utmanade känslan av att ha kontroll (Ramsey 2012; Rutberg & 

Öhrling 2012). En kvinna beskrev upplevelsen av att vara kontrollerad av migrän på 

följande vis: 

 

”It´s as though I am forced to live with somebody who always 

interrupts and decides what I should or should not do” 

( Rutberg & Öhrling 2012, s. 333). 

 

Känslan av att inte ha kontroll var en del i upplevelsen av att leva med migrän, vilket 

kunde komma från oförmågan att kunna planera samt att vara begränsad (Rutberg & 

Öhrling 2012).  

 

 



      1(4)   

15 
 

Upplevelser av att bli förstådd, stöttad och trodd  

Det fanns upplevelser av att bli förstådd och tagen på allvar i vården (Peters et al. 2004; 

Belam et al. 2005; Moloney et al. 2006; Varkey et al. 2013). Det var enklare att 

acceptera sin sjukdom om migränikerna blev trodda på (Rutberg et al. 2013). 

Patienterna beskrev läkare och sjuksköterskor som hade stöttat dem och diagnostiserat 

deras huvudvärk (Moloney et al. 2006). I mötet med vården upplevde migräniker att de 

blev mötta av större förståelse om deras läkare eller sjuksköterska själva hade migrän 

(Peters et al. 2004; Moloney et al. 2006; Rutberg et al. 2013).  En av deltagarna beskrev 

att i mötet med en sjuksköterska som själv hade migrän, infann sig en känsla av att inte 

vara ensam om sin migrän (Peters et al. 2004). Mötet med en läkare som själv hade 

migrän återgavs som en bekräftelse på att migrän var en riktig sjukdom (Rutberg et al. 

2013). Stöd från vården upplevdes när patienterna fick hjälp med att hitta en balans, rätt 

läkemedel och när vårdpersonal lyssnade på patienten (Varkey et al. 2013). När läkaren 

gav råd och information utöver läkemedel upplevdes de som intresserade och 

hjälpsamma, vilket gjorde att patienterna återkom för uppföljande besök (Peters et al. 

2004). Stöd var viktigt i ett preventivt syfte samt ingav en känsla av att ha kontroll 

(Varkey et al. 2013). 

 

Även upplevelser av att inte bli förstådd och tagen på allvar i vården framkom (Belam 

et al. 2005; Moloney et al. 2006; Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012; Varkey et al. 

2013), samt att inte få det stöd som önskades (Peters et al. 2004; Belam et al. 2005). En 

av migränikerna uttryckte det som att det fanns de utan migrän som ändå kan förstå 

andra människors upplevelser, och att det finns de som inte kunde förstå (Moloney et al. 

2006). Mötet med vårdpersonal utan kunskap om migrän ledde till en känsla av att inte 

vara förstådd. Denna känsla kunde leda till att förnyelse av recept kändes som den enda 

anledningen till varför patienterna skulle söka fortsatt vård (Rutberg & Öhrling 2012). 

Migränikerna beskrev att läkaren saknade kunskap, utöver farmakologisk kunskap, om 

prevention vid migrän (Peters et al. 2004; Varkey et al. 2013). Utöver behandling av 

enbart symtom efterfrågades samtal med läkaren av patienterna, om varför migrän 

uppkom och hur den påverkade den drabbade (Peters et al. 2004). Migränikerna 

efterfrågade en större förståelse för hur migrän upplevdes från läkare samt att bli tagna 

på allvar (Belam et al. 2005).  En manlig deltagare beskrev: 

 

”I was told by my psychiatrist that only women get 

migraine – I must be mentally ill” (Belam et al. 2005 s. 91).  

 

Det upplevdes som att migrän sköts åt sidan i vården (Ramsey 2012), som att migrän 

inte var viktigt, som att vårdpersonalen var upptagna med annat (Moloney et al. 2006), 

samt att de inte förstod vilket behov av vård migränikerna hade (Belam et al. 2005; 

Moloney et al. 2006). Läkare som inte tog migrän på allvar upplevdes av patienterna 

som sympatilösa och ohjälpsamma (Belam et al. 2005). Även misstro upplevdes komma 

från vården (Rutberg & Öhrling 2012; Varkey et al. 2013 ). Det fanns tillfällen då 

deltagarna känt sig negligerade i vården (Rutberg & Öhrling 2012) samt en upplevelse 

av att en migräniker fick vara glad bara läkaren trodde på dennes beskrivning av migrän 

(Varkey et al. 2013). 
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Det fanns upplevelser av stöd från familj, vänner och kollegor. Genom att tala med 

andra människor som själva hade migrän upplevdes stöd och ett utbyte av information. 

Stöd från nära anhöriga upplevdes. Detta stöd kunde yttra sig som uppmaningar från  

partnern att söka vård för migränen (Peters et al. 2004). När migränikerna blev tagna på 

allvar infann sig en känsla av trygghet, en upplevelse av mindre press och därmed en 

ökad återhämtning och ett minskat antal anfall (Rutberg & Öhrling 2012). Även misstro 

kunde upplevas komma från familj och vänner (Rutberg & Öhrling 2012) samt från 

arbetet (Rutberg & Öhrling 2012; Ramsey 2012). Det fanns en upplevelse av att inte bli 

förstådd och sympatiskt bemött av arbetsgivare och en känsla av att inte kunna 

sjukskriva sig (Belam et al. 2005). Det fanns ett djupt behov av att bli trodd på, att 

känna sig misstrodd var bland det svåraste med att leva med migrän (Rutberg & Öhrling 

2012). Migrän upplevdes inte förstås av någon som inte själv hade migrän (Velasco et 

al. 2003; Belam et al. 2005). En kvinnlig migräniker beskriver: 

 

” They don´t understand it. I think my husband began to 

understand the day he came home and found me lying on the 

floor” (Velasco et al. 2003 s.898).  

 

Det upplevdes som att migrän inte var en sjukdom, utan inbillning i omgivningens ögon 

(Belam et al. 2005). Migräniker kunde uppleva att omgivningen trodde att migränen var 

ett sätt att slippa undan ansvar eller slippa delta i aktiviteter (Moloney et al. 2006; 

Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012). Rädsla för att bli misstrodd kunde leda till att 

de tvingade sig själva att arbeta, trots att de hade ett migränanfall. De kunde dölja sina 

symtom eller undvika att berätta att de hade migrän. Misstro troddes bero på att migrän 

inte syntes på utsidan av kroppen samt att ingen annan kunde sätta sig in i hur 

smärtsamt det var (Rutberg & Öhrling 2012).   
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Diskussion  

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av att leva med 

migrän. Utifrån resultatet framkom olika upplevelser. De kategorier som återfanns 

var upplevelser av symtom, upplevelser av läkemedel, upplevelser av krav, 

förväntningar och begränsningar, upplevelser av påverkat känsloliv och personlighet, 

upplevelser av kontroll och upplevelser av att bli förstådd, stöttad och trodd.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet beskrevs huvudvärken vid migrän som tortyr (Ramsey 2012) och att ett 

anfall påverkade hela kroppen (Rutberg & Öhrling 2012). Enligt Eriksson (1994) 

försämras människans förmåga att hantera lidande av kroppslig smärta eftersom smärtan 

upptar hela uppmärksamheten. Kroppslig smärta påverkar ofta hela människan och kan 

vara outhärdlig och leda till en själslig död (Eriksson 1994). Känslor av att vara olycklig  

(Velasco et al. 2003; Rutberg & Öhrling 2012) och att ha blivit negativ och pessimistisk 

beskrevs (Belam et al. 2005; Ramsey 2012). Linton (2013) beskriver att kroppslig 

smärta och känslor hör samman och påverkas av varandra. För en god livskvalitet är det 

viktigt att behandla patienters oro och rädsla (Linton 2013).  

Velasco et al. (2003) belyste i sin studie upplevelser av migrän även ur ett anhörig- och 

vårdpersonalperspektiv. Partners till migräniker kunde uppleva sig som maktlösa när de 

såg vilket lidande migrän innebar utan att kunna göra något för dem. I samma studie 

vittnade vårdpersonal om att migräniker ofta talade om migrän med en uppgivenhet 

(Velasco et al. 2003). De fysiska och psykiska förändringar som patienten genomgår 

ska åtgärdas och hanteras av sjuksköterskan (Socialstyrelsen 2005). Patienter med 

migrän upplever återkommande intensiv fysisk samt psykisk smärta. Detta kan vara 

viktigt att ha i åtanke i mötet med dessa patienter. Den kroppsliga smärtan kan kanske 

vara lättare för patienten att förmedla, men det är också viktigt att vara uppmärksam på 

att den fysiska smärtan ofta har en påverkan på det psykiska måendet. Patientsamtal 

med migräniker bör därför behandla både kropp och själ resonerar författarna.  

I resultatet beskrivs en inre kamp mellan de biverkningar och den lindring som 

läkemedel kunde ge, vilket ledde till att migränikerna förhandlade med sig själva innan 

de tog ett läkemedel (Meyer 2002; Velasco et al. 2003; Peters et al. 2004; Rutberg & 

Öhrling 2012; Rutberg et al. 2013). Det fanns även en rädsla för ett beroende av 

läkemedel (Rutberg & Öhrling 2012; Rutberg et al. 2013; Varkey et al. 2013). Detta 

styrks i en studie av Ivers et al (2000), som beskrev faktorer som inverkade på 

migränikernas beslut om de skulle ta läkemedel mot ett migränanfall eller inte. 

Deltagarna vägde för- och nackdelar med läkemedel mot varandra. Upp till nitton 

faktorer övervägdes innan ett beslut togs. Effektiv smärtlindring var i 90 % av fallen det 

som avgjorde beslutet, 50 % tog i beaktande vilka åtaganden de hade under dagen och 

40 % relaterade sitt beslut till rädsla för biverkningar.  Rädsla för beroende var en faktor 

deltagarna tog i beaktande (Ivers et al. 2000). Även Dekker et al. (2012) beskrev att 

migräniker förhandlade med sig själva om de skulle ta läkemedel. De negativa 

faktorerna handlade om rädsla för biverkningar, rädsla för beroende samt att känna sig 

som en kronisk patient vid behandling med profylaktiska läkemedel. Den emotionella 

hälsan påverkades negativt av att ta läkemedel varje dag, då deltagarna inte kände sig 
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som patienter mellan anfallen (Dekker et al. 2012). I litteraturstudiens resultat framgår 

att när smärtan blev för stor kom rädslan för biverkningarna av läkemedel i skymundan, 

det enda viktiga var att bli av med smärtan. Särskilt de migräniker som 

självmedicinerade uppgav att läkemedel intogs utan någon tanke på konsekvenser 

(Velasco et al. 2003). I Velasco et a. (2003) stryks även detta ur ett anhörigperspektiv. 

Anhöriga observerade migränikers intag av läkemedel vid ett anfall, i ett försök att 

hindra dem från att överdosera. Vidare bekräftade vårdpersonal i denna studie att 

patienter ofta saknade kunskap i hur de ska reglera sina läkemedel vid migrän (Velasco 

et al. 2003). Varför saknar de kunskap och är det enbart de som självmedicinerar som 

saknar kunskap om hur dessa läkemedel ska tas? Då smärtan beskrivs så intensivt kan 

frågan ställas om information om hur läkemedel ska tas skulle hjälpa? Och vilka andra 

åtgärder som skulle krävas?  

 

Följsamhet till behandling skall av sjuksköterskan motiveras i samverkan med patienten 

(Socialstyrelsen 2005). Upplevelser av läkemedel skulle möjligen gett ett annat resultat 

om fler nyligen gjorda studier belyst denna kategori, då författarna resonerar att nyare 

läkemedel kan ha tillkommit. I resultatet som beskriver upplevelser av rädsla för 

biverkningar ingår en studie från 2012 och en från 2013. I resultatdiskussionen ingår 

även en studie gjord 2012.  

  

Det framgår ur resultatet att krav och förväntningar i det sociala livet var svåra att leva 

upp till (Velasco et al. 2003; Peters et al. 2005; Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2012; 

Rutberg et al. 2013). Travelbee (1971/2001) beskriver att deltagandet i aktiviteter och 

det sociala livet begränsas vid sjukdom. Detta kan tydliggöras i en studie av Lipton et 

al. (2003), som beskrev att en nedsatt förmåga att utföra hushållsarbete uppgavs av 84, 8 

% av kvinnorna och hos 83 % av männen. Under de tre senaste månaderna uppgav 19, 3 

% av deltagarna att de missat någon form av social aktivitet under tre eller fler dagar 

och att göra upp planer för sociala aktiviteter hade undvikits av 32,4 % av deltagarna 

(Lipton et al. 2003). En oförmåga att delta socialt på grund av sin sjukdom kan leda till 

vad Eriksson (1994) beskriver som ett livslidande. Lindring av lidande är en del i 

omvårdnaden (SSF 2011) samt en del i den personcentrerade vården (IOM 

2003). Genom att ge utrymme för, och genom att se en annan människas lidande, kan 

bekräftelse i lidandet ges och därmed en känsla av tröst. Genom att inbjuda till 

gemenskap och genom att finnas där för den som lider kan lidandet bekräftas (Eriksson 

1994). 

 

Det fanns känslor av skuld för att inte räcka till för sina anhöriga och för att inte kunna 

delta i aktiviteter (Ramsey 2012).  Travelbee (1971/2001) beskriver att hela familjen 

påverkas av en familjemedlems sjukdom. Detta styrks av Lipton et al. (2003), som fann 

att förmågan att knyta an till sina barn upplevdes som nedsatt vid migrän. Om det inte 

hade varit för huvudvärken ansåg 43,2 % av deltagarna att de skulle ha varit bättre 

föräldrar. På grund av sina föräldrars migrän hade 9,5 % av barnen till migränikerna 

missat skolan under det senaste året (Lipton et al. 2003). Den partner som inte hade 

migrän ansåg att deras gemensamma barns utveckling drabbades av migränen. De 

vittnade om de mindre barnens oförmåga att förstå att migränen var återkommande och 

hindrade aktiviteter (Velasco et al. 2003). Vidare beskriver Lipton et al. (2003) en 

försvårad kommunikation, ett ökat antal konflikter och mindre tid tillsammans mellan 



      1(4)   

19 
 

migränikerna och deras partners relaterat till migrän. Påståendet att deltagarna skulle ha 

varit en bättre partner om de inte hade haft huvudvärk, höll 49,6 % av migränikerna 

med om. Partners till migräniker höll, i 12,3 % av fallen, med om att deras partner 

skulle ha varit en bättre partner utan huvudvärk (Lipton et al. 2003). Velasco et al. 

(2003) beskrev förståelse och sympati från den friska partnern för sin partners migrän, 

och samtidigt en irritation över de ständigt återkommande anfallen. Även vårdpersonal i 

Velasco et al. (2003) styrker att migrän inverkade på hela familjen. Vårdpersonalen 

upplevde en brist på förståelse från den friska partnern och ansåg att familjemedlemmar 

behövde information om migrän (Velasco et al. 2003). Detta kan kopplas till 

beskrivningen att omvårdnaden ska göra anhöriga delaktiga i vården (SSF 2011). I 

sjuksköterskans kompetens ingår undervisning samt information till patienter och 

anhöriga. Sjuksköterskan ska vidare förvissa sig om att given information förstås. 

Sjuksköterskan ska även undervisa samt ge stöd för att främja hälsa, till patienter och 

anhöriga (Socialstyrelsen 2005).   

Hjälplöshet kunde upplevas i samband med att migränikerna sökte hjälp, ofta inom 

vården (Ramsey 2012). Även upplevelser av att inte bli förstådd och tagen på allvar i 

vården beskrevs (Belam et al. 2005; Moloney et al. 2006; Ramsey 2012; Rutberg & 

Öhrling 2012;Varkey et al. 2013), samt att inte få det stöd som önskades (Peters et al. 

2004; Belam et al. 2005). Varkey et al. (2013) beskriver i sin studie från Sverige att 

läkare saknar kunskap, utöver farmakologisk kunskap, om prevention vid migrän. 

Rutberg och Öhrling (2012) fann i sin studie från Sverige att brist på kunskap i vården 

ledde till känslor av att inte vara förstådd och därmed söktes enbart vård då 

receptförnyelse behövdes (Rutberg & Öhrling 2012). Utöver behandling av enbart 

symtom efterfrågades samtal med läkaren av patienterna, om varför migrän uppkom och 

hur den påverkade den drabbade (Peters et al. 2004). Mötet med vårdpersonal utan 

kunskap om migrän ledde till en känsla av att inte vara förstådd (Rutberg & Öhrling 

2012). Detta kan sättas i relation till att det som patient är lättare att öppna sig och delge 

viktig information om mötet med vården ger en upplevelse av att vara förstådd (Linton 

2013). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) § 2 a beskriver att vården ska utföras 

i samråd med patienten och med en respekt för dennes självbestämmande. Vidare ska 

vården verka för goda förhållanden mellan vårdpersonal och patient (SFS 1982:763). 

Eriksson (1994) menar att genom att inte se människan i vården kränks denne vilket kan 

leda till ett vårdlidande och en nedsatt förmåga att uppnå hälsa. Makt kan utövas i 

vården genom att inte ta patienten på allvar. Människan är unik och vården ska anpassas 

efter människan som sådan. Genom att bli förstådd, respekterad och göras delaktig i 

vården kan lidande lindras. Linton (2013) beskriver att en god vård innefattar en god 

kommunikation. Bekräftelse och stöd är viktigt för att markera att patientens upplevelse 

är sann. Travelbee (1971/2001) skriver att som en grund för sjuksköterskans 

interventioner bör det finnas en förståelse för vad patienten kommunicerar. 

Sjuksköterskan bör förstå innebörden i patientens erfarenhet av sjukdom för att kunna 

ge en god och meningsfull omvårdnad. Genom att ta del av patienters berättelser och 

upplevelser kan sjuksköterskan få en inblick i patienters livsvärld (Travelbee 

1972/2001). En studie visade att empati från läkare vid migrän bidrog till en minskad 

oförmåga relaterat till migrän och minskade symtom (Attar & Chandramani 2012). 

Sjuksköterskan ska kunna ge stöd och vägledning för ökad delaktighet i vården i 

samverkan med patient och/eller anhörig (Socialstyrelsen 2005). En av de sex 

kärnkompetenserna som beskrivs är samverkan i team. Med detta menas att vården ska 
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integreras i hela vårdteamet för en ökad kontinuitet i vården. Kärnkompetensen 

personcentrerad vård beskriver kommunikation och utbildning av patienter samt 

sjukdomsprevention som en del i den vård som ska ges (IOM 2003). Utifrån detta 

resonerar författarna att sjuksköterskan har en pedagogisk roll att spela i omvårdnaden 

om patienter med migrän. 

 

I resultatet framgår att rädsla för att bli misstrodd kunde leda till att migräniker tvingade 

sig själva att arbeta, trots att de hade ett migränanfall. Migräniker kunde dölja sina 

symtom eller undvika att berätta att de hade migrän (Rutberg & Öhrling 2012). Det kan 

enligt Linton (2013) vara viktigt att få klaga över sin smärta för att kunna erhålla ett 

socialt stöd och för att få adekvat hjälp. Det kan även vara negativt i vissa situationer då 

det kan upplevas som tröttsamt för omgivningen (Linton 2013). Lofland och Frick 

(2006) fann att migränrelaterad sjukfrånvaro rapporterades från 77 % av de 730 

migräniker som deltog i studien. Medeltalet för frånvaro var 4,4 dagar per år. 

Sjukfrånvaron var ökad hos de som hade en migränrelaterad depression och en etablerad 

kontakt med vården. En möjlig förklaring till detta kunde vara att en god vård och en 

god kontakt med vårdgivaren bidrog till att deltagarna insett att sjukfrånvaron kunde 

leda till något positivt, som till exempel mindre huvudvärk (Lofland & Frick 2006).  

 

Författarna till litteraturstudien gjorde ingen skillnad på upplevelser av migrän oavsett 

mängden anfall per år eller hur många år deltagarna hade levt med migrän. Detta kan ge 

ett något missvisande resultat. I Rutberg et al. (2013) ingår sjutton deltagare. I denna 

studie fanns en spännvidd på deltagare med anfall mellan en gång per år till tjugofem 

gånger per månad. Deltagarna hade levt med migrän mellan mindre än ett år och upp till 

femtionio år. Ingen skillnad mellan dessa variabler gjordes i studiens resultatdel. I 

Peters et al. (2004) och Peters et al. (2005) led samtliga deltagare av migrän, nio av dem 

led även av annan typ av huvudvärk. Upplevelsen av migrän i dessa studier var inte helt 

separerad från annan huvudvärk, varvid tolkning av studiernas data kan ha påverkat 

resultatet. Migrän beskrivs ibland som huvudvärk, då detta var ett starkt symtom vid 

migrän. Peters et al. (2004) och Peters et al. (2005) redovisar i sina studier identiska 

datainsamlingsmetoder och urval. Huvudresultaten mellan studierna skiljer sig dock, 

och efter författarnas analys återfanns inte samma kategorier i dessa artiklar. Peters et 

al. (2005) refererar inte heller till Peters et al. (2004).  

 

Vidare var fyra studier gjorda på enbart kvinnor, resterande sex studier framhöll ett fåtal 

mäns upplevelser, vilket kan vara en svaghet med litteraturstudien som avsågs belysa 

patienters upplevelser. Författarna vill dock framhålla att även män har upplevelser av 

migrän, inga studier hittades som var gjorda på enbart män. I temat ”Upplevelser av att 

bli trodd och förstådd” vill vi stärka detta med ett citat från en man i en av studierna 

som beskriver att hans läkare tror att enbart kvinnor lider av migrän. Två av artiklarna 

avser belysa hur migräniker hanterar sin migrän, ur resultatdelen kan upplevelser av 

migrän ändå utläsas.  
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Metoddiskussion 
Databaserna CINAHL och PubMed valdes eftersom dessa är vanliga inom 

omvårdnadsforskning (Polit & Beck 2012). Det är möjligt att antalet artiklar till 

resultatet ökat om fler databaser använts. Då det var upplevelser av migrän som 

litteraturstudien avsåg identifiera inkluderades enbart kvalitativ forskning (Polit & Beck 

2012).  

En första sökning gjordes på ”Experience” i kombination med ”Migraine”/Migraine 

disorder” (S1 and S2), med vilket upplevelse ämnades få fram. Det är möjligt att fler 

artiklar framkommit om författarna trunkerat ”Experience”, vilket kan ge en bredare 

sökning. Dock gav detta sökord få relevanta träffar som motsvarade litteraturstudiens 

syfte. Vid sökningen på ”Qualitative studies” och ”Qualitative research” i 

kombination med ”Migraine” och Migraine disorder” (S1 and S3) återfanns samtliga 

artiklar som gått vidare till urval 2 i den första sökningen i båda databaserna. I 

sökningen S1 and S3 identifierades i CINAHL ytterligare en relevant artikel, och i 

PubMed ytterligare två relevanta artiklar. Varpå slutsatsen dras av författarna att en 

trunkering av sökordet ”Experience” eventuellt enbart skulle leda till fler antal träffar 

på artiklar som inte motsvarade studiens syfte.  

 Sökningar på ”Qualitative research”[MeSH] i PubMed samt på MH ”Qualitative 

studies” i CINAHL gjordes för att det annars kan vara svårt att urskilja kvalitativa 

studier i databaser (Polit & Beck 2012). I PubMed återfanns 6 externa dubbletter och 

samtliga artiklar från S1 and S2, i både CINAHL och PubMed, återfanns i S1 and S3. 

Detta gjorde att artiklarna till resultatet blev färre. Den manuellt sökta artikeln 

identifierades då författarna läste igenom tidigare litteraturstudier samt vetenskapliga 

artiklars referenslistor. Sökningarna gjordes inom tidsramen 2000-2014 då underlaget 

till resultatet inte ansågs bli tillräckligt med en snävare tidsram. Författarna anser att 

upplevelser inte har någon begränsning i tid. Av artiklarna i resultatet är dock den äldsta 

artikeln från 2002. 

En styrka med studien kan vara att den följde Polit och Beck (2012) niostegsmodell för 

litteraturstudier, vilken underlättade och gav en tydlig struktur att arbeta efter. Under 

arbetet med litteraturstudien har författarna deltagit i en grupp med andra studenter samt 

handledare som granskat studien, vilket författarna anser vara en styrka med 

litteraturstudien. Författarna har valt att inte översätta citat från deltagare i studierna, för 

att öka trovärdigheten med litteraturstudien. Artiklarna var skrivna på engelska och ett 

lexikon har använts för att öka trovärdigheten i översättningen. Trovärdigheten 

ökar även då flera artiklar återkommer under varje kategori.   
    

Klinisk betydelse  

I resultatet framgår att upplevelser av migrän innebär ett lidande för de som drabbats. 

Vården ska arbeta med hela människan och patienters upplevelser behövs som en 

påminnelse om att mycket av lidandet inte syns på utsidan. Vidare tjänar 

litteraturstudien som en påminnelse om att patienten behöver känna sig trodd på om 

denne ska berätta om sin upplevelse, för att adekvat lindring ska kunna ges till hela 

människan. I vården kunde migräniker mötas av en oförståelse och stöd från vården 

kunde upplevas genom att bli lyssnad på. Denna litteraturstudie belyser patienters 

upplevelser av migrän för att ge en förståelse för denna patientgrupp och därmed verka 
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för ett adekvat och ökat stöd från vården. Patienter med migrän önskar ett annat stöd än 

enbart farmakologiskt. Utifrån resultatet av denna litteraturstudie framgår att 

sjuksköterskan kan fylla en funktion genom att bidra med information om vad migrän 

är, till såväl migräniker som anhöriga.  Det kan vara av vikt för sjuksköterskor att förstå 

vilken roll läkemedel spelar vid upplevelsen av migrän för att underlätta följsamheten 

till dessa. Författarnas förhoppningar är att sjuksköterskan, genom denna 

litteraturstudie, får en större förståelse för patienter med migrän och förstår vikten av att 

lyssna på och bekräfta dessa patienter i omvårdnaden för att lindra lidande. 

Förslag till fortsatt forskning 

Inga studier återfanns där enbart män deltog, i de studier där män deltog var de i 

minoritet. Författarna menar att forskning på män med migrän behövs. Vid sökningar på 

sjuksköterskans interventioner återfanns inga studier. Forskning som undersöker 

migränikers behov av omvårdnad och vad sjuksköterskan kan göra för migräniker 

behövs. De flesta studier om interventioner vid migrän behandlade läkemedel. Ur 

resultatet kan utläsas att dessa patienter efterfrågade en mer personcentrerad stödjande 

vård och inte enbart information om läkemedel. Forskning på vård av migräniker, 

utöver farmakologiska interventioner är önskvärt.  

Slutsats  

Det är en balansgång när läkemedel ska tas och både en trygghet och rädsla för dessa 

upplevs. Migrän begränsar det sociala livet och arbetsförmågan. Negativa känslor 

upplevdes samt känslor av att inte bli trodd eller tagen på allvar, samt att känna sig 

hjälplös i samband med att vård söktes. I vården kunde migränikers upplevelse vara att 

migrän inte är viktigt och ett annat stöd än enbart farmakologiskt önskades av dessa 

patienter. Migrän beskrivs som en osynlig sjukdom som många gånger möts av 

oförståelse från omgivningen. Med grund i detta spelar sjuksköterskan en roll i att 

stödja dessa patienter. En ökad förståelse för migräniker torde leda till färre anfall, då 

emotionell stress visat sig vara en faktor som kan utlösa migrän och empati en faktor 

som leder till minskade symtom. I denna litteraturstudie framkom att migräniker, trots 

sin migrän arbetade, på grund av en rädsla att inte bli trodda och försökte att dölja sina 

symtom. Utifrån beskrivna symtom, så som en oförmåga att kunna koncentrera sig och 

att inte kunna prestera på arbetet, frågar sig författarna om det utgör en risk att arbeta 

under ett anfall, beroende på vilket arbete som utförs. Genom att bidra med en ökad 

förståelse för migräniker kan en ökad känsla av att bli tagen på allvar erhållas av 

migränikerna, som då antas sjukskriva sig i större utsträckning. I litteraturstudiens 

resultat framgår att sjukskrivning leder till en ökad återhämtning och färre anfall. Ett 

minskat antal anfall och symtom kan antas leda till färre sjukskrivningar. Därmed kan 

en ökad förståelse för patienter med migrän leda till en minskad kostnad för samhället 

och ett minskat lidande för individen.  
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Belam et al. 

 

 

 

 

 

A qualitative study of 

migraine involving 

patient researchers. 

2005 

Storbritannien 

Syftet var att utveckla 

samarbetet mellan 

migräniker och vården, samt 

att ta reda på vad det innebär 

att leva med migrän från 

patientens perspektiv, för att 

kunna informera vården om 

detta.  

Kvalitativ-grounded 

theory/deltagarforskning. 

Mixad grupp med migräniker och 

vårdpersonal kom tillsammans 

fram till frågorna samt planerade 

designen. 8 deltagare, 6 kvinnor 

och 2 män. Ålder 30 – 61, inga 

bortfall.  

Migrän hade en hög påverkan på 

livskvalitet hos de drabbade samt för 

familjen både fysiskt och psykiskt. 

Migränikerna hittade olika strategier 

för att hantera detta.   

 

Meyer 

 

 

 

The art of watching 

out: vigilance in 

women who have 

migraine headaches. 

2002 

USA 

 

Syftet var att undersöka 

vaksamheten hos kvinnor 

med migränhuvudvärk. 

Kvalitativ- grounded theory.  

Intervjuer på 25-45 minuter. 22 

kvinnor mellan 18 – 61 år deltog, 

inga bortfall.  

Strategier av vaksamhet byggde på 

egna erfarenheter och på att lära från 

andra. Resultatet presenterade olika 

strategier av vaksamhet. 

Moloney et al.  

 

 

The experiences of 

midlife woman with 

migraines. 

2006 

USA 

Syftet var att belysa 

upplevelser av migrän hos 

medelålders kvinnor.  

Kvalitativa data samlades in med 

öppna intervjuer, fokusgrupper 

och diskussioner på internet. 

Består av 2 studier. Den första 

studien var en pilotstudie med 10 

kvinnor. I den andra studien 

deltog 43 kvinnor. Ålder mellan 

40 – 55 år, inga bortfall.  

Migränens mönster förändrades med 

tiden, likaså patienternas strategier 

för att hantera den, tre förändringar 

av mönster identifierades. 
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Författare Titel Årtal & 

Land 

Syfte Metod Huvudresultat 

 

Peters et al. 

 

 

Migraine and chronic 

daily headache 

management: a 

qualitative study of 

patients´ perceptions. 

2004 

Storbritannien 

Syftet var att få insikt i hur 

patienter upplever att de kan 

hantera sin migrän eller 

kroniska huvudvärk. 

Kvalitativ -grounded theory, med 

semi-strukturerade intervjuer, 13 

deltagare varav 9 var kvinnor och 

4 män, ålder 24 – 60 år, inga 

bortfall.  

Fem områden för hur patienterna 

hanterar sin migrän eller kroniska 

huvudvärk identifierades, hur man 

hanterade sin sjukdom var väldigt 

individuellt. 

 

Peters et al. 

 

 

 

The patients´ 

perceptions of 

migraine and chronic 

daily headache: a 

qualitative study. 

2005 

Storbritannien 

Syfte var att få insyn i hur 

patienter hanterar att leva 

med migrän och kronisk 

daglig huvudvärk. 

Kvalitativ- grounded theory. 

Semi-strukturerade intervjuer, 13 

deltagare, 9 kvinnor och 4 män, 

ålder 24 – 60 år, inga bortfall.  

Resultatet visade hur migrän och 

kronisk huvudvärk påverkade livet. 

Deltagarna beskrev effekter socialt, 

familjerelaterat, arbetsrelaterat och 

effekter på relationer.   

 

Ramsey 

 

 

 

Living with migraine 

headache. A 

phenomenological 

study of women´s 

experiences.  

. 

2012 

USA 

Syftet var att undersöka den 

levda erfarenheten av att 

leva med migränhuvudvärk 

hos kvinnor. 

Kvalitativ-hermeneutisk 

fenomenologi. Individuell 

intervju, berättelser med 

följdfrågor. 10 kvinnliga 

deltagare, medelålder 35,9 år, 

inga bortfall.  

Visade på upplevelser av ett 

omskapat liv, sårbart jag, smärta, att 

tvinga sig själv att hålla samman, 

söka lindring, fortsätta leva och att 

vara på sin vakt. 

 



Bilaga 1. Artikelmatris      3(4)
   

 

Författare Titel Årtal & 

Land 

Syfte Metod Huvudresultat 

Rutberg & Öhrling 

 

 

Migraine – more than 

a headache: 

womens´experiences 

of living with 

migraine. 

2012 

Sverige 

Syftet var att undersöka hur 

det är att med att leva med 

migrän. 

 

Fenomenologisk- kvalitativa 

intervjuer med öppna frågor i 

hemmet och på universitetet. 

Urval 10 kvinnor, ålder mellan 37 – 

69 år, inga bortfall. 

 

Att leva med migrän innebar att 

ständigt leva i osäkerhet, en ständig 

kamp för kontroll och rädsla för att 

inte bli trodd. 

 

Rutberg et al. 

 

   

  

  

 

Travelling along a 

road with obstacles: 

experiences of 

managing to feel well 

while living with 

migraine. 

     2013  

Sverige 

 

Syftet var att undersöka den 

levda erfarenheten av att 

hantera livet för att må bra 

när man lever med migrän.  

Kvalitativ- hermeneutisk- 

fenomenologisk. Djupintervjuer- 

berättande med följdfrågor, en 

pilotintervju gjordes för att testa 

frågorna. Urval 19, 17 kvinnor och 

2 män deltog, ålder mellan 20 – 69 

år, inga bortfall. 

Migräniker använde inte bara 

preventiva strategier för att lätta 

migränen. De försökte även se till 

det goda i livet genom att öka sin 

energi och glädje och acceptera sin 

migrän.   

Varkey et al. 

”It´s a balance 

between letting it 

influence life 

completely and not 

letting it influence life 

at all”- a qualitative 

study of migraine 

prevention from 

patients´ perspective. 

2013  

Sverige 

Syftet var att undersöka 

migränprevention från 

patientens perspektiv. 

 

Kvalitativ- intervju studie, 

individuella intervjuer, öppna 

frågor, berättande svar. 

Urval 21, varav 15 kvinnor och 6 

män, ålder 23 – 64, inga bortfall.  

 

En viktig balans beskrevs mellan att 

låta migränen påverka livet helt och 

att inte låta migränen påverka livet 

alls. 
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Författare Titel Årtal & 

Land 

Syfte Metod Huvudresultat 

 

Velasco et al. 

 

 

 

 

 

Quality of life in 

migraine patients: a 

qualitative study. 

 

 

 

 

2003 

 

Spanien 

Syftet var att bedöma 

migränens inverkan på 

livskvalitet hos dem med 

migrän genom perceptionen 

hos patienter, deras anhöriga 

samt vårdpersonal. 

 

Kvalitativa studier.  

Enskilda intervjuer och 

gruppsessioner, 41 deltagare varav 

29 migräniker, 27 kvinnor och 2 

män. Medelålder 39. Även 5 

familjemedlemmar och 7 

vårdpersonal deltog.  Bland 

migränikerna skedde 4 bortfall. 

 

 

 

Migrän hade en negativ effekt på 

livskvaliteten. Familjemiljön samt 

det psykiska måendet hos patienterna 

var det som var mest påverkat. 

 

 


