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Leder

100.000 migrænikere der tager triptaner 
kan ikke tage fejl

I seneste nummer af MigræneNyt afslørede vi, at begrænsningen i 
antal triptaner om måneden oprindeligt var fastsat af amerikanske 
forsikringsselskaber, og ikke har basis i videnskabelige forsøg. 

I dette nummer af MigræneNyt er der et eksempel på en klar 
manipulation med resultater, som synes at have til formål at de-
monstrere, at et stort triptan-forbrug er voldsomt dyrt, og at der 
kan spares 10.000 kr. om året per patient ved afgiftning og brug af 
forebyggende medicin.

Desværre er priserne, som er udgangspunkt for de danske beregnin-
ger, fra dengang, der endnu ikke var kopi-præparater på markedet. 
En triptan-dosis kostede derfor omkring 60 kr. Nu koster en gennem-
snitlig triptan-dosis ca. 15 kr. Dvs. at besparelserne, som blev fundet 
af en række forskere fra Glostrup og publiceret i april 2013, er blæst 
op til det fire-dobbelte af, hvad der er virkeligheden i 2013.

Politikere og journalister får ikke læst tabellerne og den tunge tekst 
i artiklen om besparelserne ved en afgiftning af de migrænikere, som 
tager mange triptaner. De ser måske resumeet (den korte udgave 
som de fleste læser) og konklusionen (det sidste afsnit som de lidt 
mere garvede læser), eller måske kun en pressemeddelelse fra 
forfatterne. Og så er det hurtigt en etableret sandhed blandt beslut-
ningstagere, at man sparer mange penge på at afgifte migrænikere.

Det ligner reklame for den behandling, som tilbydes i Glostrup, eller 
et tiltag for at få flere migrænikere til at tage forebyggende medicin, 
selvom kun 10% af brugerne opnår den ønskede effekt. 

Migrænikerforbundet mener at også læger skal være kritiske og ær-
lige, når de publicerer deres resultater. Når vi finder fordrejninger af 
resultater, f.eks. ved at bruge medicinpriser fra før patentudløbene, 
til at blæse besparelserne ved afgiftning op til det fire-dobbelte, er 
det en patientforenings opgave at gøre tydeligt opmærksom på at 
der er noget galt. 

Vi mener, at det er til patienternes bedste, at vi peger på proble-
merne.

Anne Bülow-Olsen

 

Foto på forsiden: James Chalmers

Mjødurt (Filipendula ulmaria L.) er den oprindelige ressource 
for udvinding af aspirin. Dens navn på latin var dengang (i 
1800-tallet) Spiraeae flos, deraf navnet på medicinen. Den 
vokser i store mængder på fugtige enge og i grøftekanter i 
det åbne land. Ud over indholdet af aspirin virker den også 
kvalmestilllende og bakteriehæmmende. Navnet Mjødurt 
hentyder til, at den blev brugt til at gnide tønderne til øl, dels 
for smages skyld, men nok også for at mindske bakterie-
vækst.
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Der er – mindst – to for-
mål med at blive afgiftet, 
hvis man er kommet ud i 
en medicininduceret ho-
vedpine. Det første er at få 
det bedre, med færre dage 

med hovedpine/migræne og det 
andet er at spare samfundet for 
udgifter til medicin.

Lægerne på Dansk Hovedpinecenter 
har kigget på det sidste. De så på, 
hvor mange døgn-doser triptaner og 
opioider 56 patienter havde taget i 
året forud for en afgiftning, og hvor 
mange de tog i året efter afgiftningen, 
og hvad medicinen kostede.

De 41 personer, som gennemførte af-
giftningen, reducerede deres forbrug 
af triptaner fra 298 doser på et år til 
153 doser på et år – dvs. en halvering. 

Flot resultat. Der var 15, som ikke 
gennemførte afgiftningen helt, og de 
reducerede deres forbrug af triptaner 
fra 303 doser på et år til 270 doser 
året efter afgiftningen – dvs. en bety-
deligt mindre reduktion.

Formålet med undersøgelsen var jo at 
se på besparelsen. Derfor beregnede 
vores forskere den samlede udgift 
til triptaner. Artiklens tabeller viser, 
at hver dosis triptan kostede mellem 
60 og 66 kr. Til sammenligning var 
den gennemsnitlige udgift per dosis 
triptan solgt fra apotekerne 22 kr. i 
2010 og 15 kr. i 2013 (oplysninger fra 
Sundhedsstyrelsens database Ordi-
prax, som er en oversigt over forbrug 
og udgifter til receptpligtig medicin, 
opgjort på døgn-doser). 

Med udgangspunkt i en pris på 
omkring 60 kr. om dagen for triptan-
brugerne, kostede en migræniker, 
inden en afgiftning, ca. 19.000 kr. om 
året alene til triptaner (beregnet som 
apotekets udsalgspris – dvs. inden vi 
får trukket tilskuddet fra). Efter en 

Sparer samfundet penge på 
afgiftning?
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FAKTA OM DØGNDOSIS

Døgn-dosis: Kaldes også DDD. Den mængde medicin, som WHO har vurde-
ret er den nødvendige dosis i løbet af 24 timer. 

For Sumatriptan tabletter er en døgn-dosis 50 mg, og for injektioner 6 mg 
– dvs. en dosis i døgnet. For de andre triptaner er døgn-dosis tilsvarende – 
den ’lille’ tablet (hvis der er flere størrelser).  For kodein er døgn-dosis 0,1 
g, svarende til 10 kodimagnyler om dagen. For betablokkeren propranolol 
anbefales 80 – 240 mg om dagen mod migræne, hvilket svarer nogen-
lunde til WHO’s definition på døgn-dosis på 160 mg.

Det amerikanske medicinalfirma Breckenridge Pharma-
ceutical har nu fået FDA’s godkendelse til at markedsføre 
Maxalt smeltetabletter som kopi-præparater. Firmaet 

oplyser, at patentet på smeltetabletterne udløber 1. april 
2014. Samme firma har i USA markedsført de almindelige 
tabletter siden december 2012.

Her i landet er priskrigen 
fra kopi-mærkerne af 
Maxalt ikke rigtigt slået 
igennem. I begyndelsen 
af juli lå priserne mellem 
28 kr. og 77 kr. per tablet, 
og der var 13 varianter 
af smeltetabletter og 7 

Patentudløb på Maxalt

Rizatriptan Zolmitriptan Sumatriptan

MigræneNyt nr. 3 20134
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Redaktørens kommentar

Vi har spurgt Rigmor Jensen (medforfatter til den 
oprindelige artikel) om, hvorfor triptanprisen i beregnin-
gerne er på 60 – 66 kr. Rigmor oplyser:

"… data er jo baseret på et ældre journalmateriale og 
vi har brugt de priser vi fik fra Lægemiddelstyrelsen’s 
register dengang hvor både alle triptaner i form af tab-
letter, sprøjter og næsespray er indregnet, derfor kom-
mer vi højere op i pris pr enhed end det, der gælder for 
tabletter alene og især nu, hvor mange af tabletterne er 
ude af patent og derfor billigere. …"

Migrænikerforbundet finder det særdeles uheldigt, at 
beregningerne er baseret på priser, som ikke længere er 
gældende, og som ligger langt fra prisniveauet i 2013. 
Den store besparelse, som demonstreres i artiklen, kan 
let blive brugt som politisk argument for at begrænse 
forbruget af triptaner af sparehensyn, og samtidig give 
politikere og andre beslutningstagere grund til at ønske 

at flere migrænikere skal forsøge behandling med fore-
byggende medicin.

Dette understreges f.eks. i resumeet, hvor konklusio-
nen er at ”afgiftning har en længevarende effekt på 
udgifterne til medicin … især for patienter, som har et 
overforbrug af triptaner.”

Tilsvarende nævnes det i det afsluttende afsnit af tek-
sten at ”dette studie viser, at der er et stort potentiale 
for besparelser … gennem et effektivt afgiftningspro-
gram.”

Efter korrektion til nuværende triptanpriser er bespa-
relserne på triptaner kun en fjerdedel af artiklens resul-
tater (se figuren). En besparelse på 2.500 kr. om året til 
triptaner skal også ses i forhold til, at kun ca. 10-30% 
af de, der forsøger forebyggende medicin finder, at de 
får den ønskede effekt, og at omkring halvdelen af de, 
der prøver de forebyggende midler, opgiver på grund af 
uacceptable bivirkninger (se artikel side 8).

afgiftning faldt forbruget af triptan-døgn-doser fra 298 
til 184, og den samlede udgift kom ned på knapt 9.000 kr., 
dvs. en besparelse på ca. 10.000 kr. på et år (se figuren, 
hvor besparelserne er vist).

Ud over de 56, som havde haft et overforbrug af triptaner 
(og ikke andet), var der 16 patienter, som havde fået medi-
cininduceret hovedpine af et overforbrug af opioider på re-
cept. De tog i gennemsnit 199 døgn-doser inden afgiftnin-
gen og 159 døgn-doser efter afgiftningen. Besparelsen på 
deres medicin var moderat, dvs. omkring 200 kr. om året. 
Til sammenligning var der øgede udgifter til forebyggende 
medicin på 200 – 300 kr. om året efter deres afgiftning.

A. M. Shah, L. Bendtsen, P. Zeeberg og R. H. Jensen, 2013. 
Reduction of medication costs after detoxification for medication-
overuse headache. Headache 53, 665-72.

http://www.ordiprax.dk/

almindelige tabletter. Priserne på de to typer var nogen-
lunde ens, de fleste mellem 28 og 35 kr. per tablet (uanset 
om de var 5 eller 10 mg).

Til sammenligning koster Zomig under 5 kr. for de billig-
ste smeltetabletter og ca. 7 kr. for almindelige tabletter. 
Sumatriptan koster mellem 3,50 kr. og 18 kr. for en tablet.

Oplysninger fra www.medicinpriser.dk og http://online.wsj.
com/article/PR-CO-20130703-905835.html

Redaktørens kommentar

Husk at kontrollere om du får den type tabletter 
(smelt eller orale – dvs. til at sluge) du helst vil 
have, når lægen udskriver en ny recept. Vi hører fra 
migrænikere, som foretrækker de orale tabletter, 
som uden information fra lægen har fået recept på 
smeltetabletterne. 

Mange smeltetabletter indeholder aspartam, som 
kan udløse migræneanfald.

MigræneNyt nr. 3 2013 5
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En smerteklinik i Schweiz 
kiggede nøjere på de af deres 
patienter, der tog smertestil-
lende medicin mere end 15 
dage om måneden. 

Der var 86 patienter, som ikke 
havde haft hovedpine inden de fik 
smertestillende medicin for deres an-
dre smerter. I denne gruppe udviklede 
27% medicininduceret hovedpine.

52 af klinikkens patienter 
havde lidt af en eller anden 
form for hovedpine, inden de 
kom på smerteklinikken for no-
get helt andet. I denne gruppe 
udviklede 83% medicininduce-
ret hovedpine i forbindelse med 
behandlingen af deres andre 
smerter.

Klinikken har ikke oplyst, hvilke 
typer smertestillende medicin, 
patienterne havde taget, men 
håndkøbsmedicin udgjorde en 
væsentlig del. Vi ved heller 

ikke, hvor længe patienterne havde 
taget smertestillende medicin, ud 
over at behandlingen havde stået på 
imellem 0 og 50 år. 

Smerteklinikkens holdning er, at pa-
tienterne skal overveje, om de vil have 
hovedpine hver dag, eller smerter et 
andet sted.

C. Wanner Schmid, K. Maurer, D. M. 
Schmid, E. Alon, D. R Spahn, A. R Gan-

tenbein og P. S Sandor, 2013. Prevalence 
of medication overuse headache in an 
interdisciplinary pain clinic. The Journal of 
Headache and Pain, 14:4 (preprint)

Artiklen ligger her:
http://www.thejournalofheadacheand-
pain.com/content/pdf/1129-2377-14-4.
pdf

Medicininduceret hovedpine 
rammer også ikke-migrænikere
Hvis du har hovedpine eller migræne af og til, vil et dagligt forbrug af smertestil-
lende medicin for andre smerter med stor sandsynlighed give dig medicininduceret 
hovedpine, dvs. hovedpine mere end 15 dage om måneden.
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Opioiderne er nemlig skyld i de fleste tilfælde af 
medicininduceret hovedpine.

American Academy of Neurology (AAN) har udpe-
get 5 behandlinger af neurologiske lidelser, som 
koster uhyggeligt meget, uden at der er nogen 
synderlig effekt. En af de 5 behandlinger, som på 

det kraftigste frarådes, er rutinemæssigt at give migræni-
kere opioider mod migræneanfaldene. 

Opioiderne virker fint nok, men de er skyld i langt de fleste 
tilfælde af medicininduceret hovedpine. Og medicinindu-
ceret hovedpine koster sammen med kronisk migræne 
samfundet 3 gange så meget som episodisk migræne (dvs. 
mindre end 15 dage med migræne om måneden).

AAN åbner dog en enkelt kattelem. Hvis der er gode 

grunde til ikke at give triptaner eller andre smertestillende 
midler end opioiderne, så kan lægen tilbyde opioider mak-
simalt 9 dage om måneden. Gode grunde kan f.eks. være 
graviditet, eller at man ikke tåler andre typer smertestil-
lende medicin.

A. M. Langer-Gould, W. E. Anderson, M. J. Armstrong, A. B. Cohen, 
M. A. Eccher, D. J. Iverson, S. B. Potrebic, A. Becker, R. Larson, A. 
Gedan, T. S.D. Getchius og G. S. Gronseth, 2013. The American 
Academy of Neurology’s Top Five Choosing Wisely recommenda-
tions. Neurology_ 2013, preprint.

Amerikanerne fraråder nu opioider mod migræne
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De, der tager så megen medicin mod migræne, at de har 
medicininduceret hovedpine, er også generelt ekstra føl-
somme over for smerter.

Faktisk opfattede de, der havde medicininduceret hoved-
pine, enhver smerte som dobbelt så stærk som kontrol-
personerne. Forskellen i smerteopfattelse faldt kraftigt 
de første 2 måneder efter ophør med overforbruget af 

medicin, og nærmede sig kontrolpersonernes opfattelse 
efter et år.

S. B. Munksgaard, L. Bendtsen og R. H. Jensen, 2013. Mo-
sulation of central sensitisation by detoxification in MOH: 
Results of a 12 month detoxification stury. Cephalalgia 33, 
444-53.

Smertefølsomhed er øget i op til et år efter ophør 
med overmedicinering

Redaktørens kommentar

Vi har ikke tidligere haft adgang til kontrollerede for-
søg, som viste en egentlig effekt af urtemedicin. En 
gruppe forskere i Iran har taget denne udfordring op, 
og bruger de samme videnskabelige redskaber, som 
bruges ved sammenligning mellem nye typer medicin 
og de ældre, velkendte typer.

Der er en stor produktion af både ingefær og lavendel 
i Iran. Det kan ikke afvises, at markedsføringsønsker 
kan have påvirket resultaterne.

Ingefær virker lige så 
godt som sumatriptan

I et forsøg fik 100 migrænikere (med i gennemsnit 
5 migrænedage om måneden) enten en kapsel 
med 250 mg ingefær eller 50 mg sumatriptan. 
Hverken lægen eller forsøgspersonen vidste, 
hvilke kapsler, der indeholdt hvilket stof. Det er 
det, som kaldes dobbelt blindet – både læge og 

forsøgsperson er ’blindede’, dvs. ved ikke hvad der er hvad.

Efter 2 timer var migrænen reduceret med 90% hos 7 ud 
af 10 der fik sumatriptan og hos 6,4 ud af 10 som fik inge-
fær. Forskellen var så lille, at den kunne skyldes tilfældig-
heder. 72% af brugerne af ingefær og 88% af sumatriptan-

brugerne ønskede 
at fortsætte 
med denne type 
behandling.

Ingefær havde 
færre bivirkninger 
end sumatriptan.

M. Mehdi, G. Farhad, 
M. E. Alireza og 
Y. Mehran, 2013. 

Comparison Between the Efficacy of Ginger and Sumatriptan in 
the Ablative Treatment of the Common Migraine. Phytother. Res. 
Preprint.

Lavendel mod migræne 
er bedre end placebo
Vellugtende olier bruges ofte som lindring mod mi-
græne. Men der har ikke været egentlige forsøg, som 
viste om de havde en virkning, ud over et eventuelt 
velbehag ved duften. 

Derfor fik 28 migrænikere besked på at smøre et par 
dråber lavendelolie på overlæben (lige under næsen) 
og indånde duften i 15 minutter ved migrænean-
fald. Kontrolgruppen fik en tilsvarende besked, men 
smurte parafinolie på overlæben. Hver deltager blev 
bedt om at bruge olien ved 6 migræneanfald.

Lavendelolien reducerede hovedpinesmerterne, 
og havde bedre virkning efter 2 timer, og lindrede 
kvalme, svimmelhed og lysfølsomhed signifikant 
bedre end parafinolien.

Desværre omfattede forsøget ikke en sammenligning 
med f.eks. sumatriptan.

P. Sasannejad, M. Saeedi, A. Shoeibi, A. Gorji, M. Abbasi og M. 
Foroughipour, 2012. Lavender Essential Oil in the Treatment 
of Migraine Headache: A Placebo-Controlled Clinical Trial. 
Eur Neurol 67, 288–291.

Ingefær og lavendel mod migræne
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Få får virkning af forebyggende 
medicin

3 ud af 4 får ikke virkning 
af forebyggende medicin.

Når fire migrænikere med 
episodisk migræne (dvs. de 
har mindre end 15 migræne-

dage om måneden) behandles med 
forebyggende medicin, er der kun én 
af dem, som får den ønskede virkning, 
dvs. en halvering af antal migræne-
dage på grund af medicinen.

Hvis migrænen er belastende, eller 
hvis vi har migræne så tit, at der er 
alvorlig risiko for at udvikle medicin-
induceret hovedpine, tilbyder lægerne 
som regel forebyggende medicin.

Desværre er der mange, som må 
prøve en række forskellige typer 
forebyggende medicin med tilhørende 
bivirkninger, inden de finder et middel, 
som virker, eller de må opgive at finde 
en virksom forebyggende medicin.

Nu er der kommet tal på sandsynlig-
heden for at få den ønskede effekt. 
Et metastudie, dvs. en gennemgang 
af alle de publicerede resultater på 
området, viser at det i runde tal kun 
er en ud af tre eller fire, som får den 
ønskede virkning af en given forebyg-

gende medicin. Her er placebovirknin-
gen selvfølgelig trukket fra.

Eller med andre ord, der er to eller 
tre, for hver succesfuld behandling, 
som kun får bivirkningerne.

T. A. Shamliyan, J.-Y. Choi, R. Ramakri-
shnan, J. Biggs Miller, S. –Y. Wang, F. R. 
Taylor og R. L. Kane, 2013. Preventive 
Pharmacologic Treatments for Episodic 
Migraine in Adults. J Gen Intern Med 
preprint.

Redaktørens kommentar

Det bør altid være patienten, som beslutter, om den forebyggende 
behandling er acceptabel. Mange faktorer indgår i den beslutning. 
Hvor belastende er migrænedagene? Er jobbet i fare? Er livs-
kvaliteten faldet? Hvor mange og hvor alvorlige er bivirkningerne? 
Og mange andre aspekter af vores liv.

Hvis man vælger at prøve et eller flere forebyggende midler, er der en række mulige bivirkninger. Det er ikke 
muligt at forudse, hvilke virkninger og bivirkninger de forskellige forebyggende midler har for den enkelte. Derfor 
er det i høj grad et lotteri, om man finder et egnet middel, eller om man ’kun’ får bivirkningerne.

Sandsynligheden for at få effekt af ’det næste’ forebyggende middel er uafhængig af, hvor mange midler man 
har prøvet. Dvs. man får ikke større (eller mindre) chance for succes med det næste middel, jo flere forskellige 
midler man prøver.

Jobcentrene har desværre tendens til at kræve, at man skal have udtømt alle behandlingsmuligheder for at 
komme i betragtning til fleksjob eller pension. Er bivirkningerne voldsomme ved et af de tilbudte forebyggende 
midler, kan man sammen med lægen beslutte, at behandlingen skal stoppes efter få uger, selvom der ikke er 
dokumentation for om midlet (ikke) har den ønskede virkning. 
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Migrænikere, der skal behandles med forebyggende medicin, 
for at én af dem får reduceret migrænedagene til det halve
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Det er i nogen grad en smagssag. Her er en 
oversigt over konklusionerne fra 4 rapporter fra 
Cochrane Instituttet.

Cochrane instituttet udarbejder rapporter om me-
dicin og dens virkninger. Instituttet er uafhængigt 

af medicinal-
industrien.

Alle smer-
testillende 
midler virker 
bedre sam-
men med et 
kvalmestil-
lende middel.

V. Kirthi, S. Derry og R. A. Moore, 
2013. Aspirin with or without an 
antiemetic for acute migraine heada-
ches in adults.

S. Derry, R. Rabbie og R. A. Moore, 
2013. Diclofenac with or without an 
antiemetic for acute migraine heada-
ches in adults (Review).

R. Rabbie, S. Derry og R. A. Moore, 2013. Ibuprofen with or 
without an antiemetic for acute migraine headaches in adults 
(Review).

S. Derry og R. A. Moore, 2013. Paracetamol (acetaminophen) with 
or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults 
(Review).

Fra http://www.thecochranelibrary.com

Hvilken type smertestillende medicin er bedst? 
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Aspirin Diclofenac Ibuprofen Paracetamol

1000 mg giver en ef-
fektiv behandling af 
migræne.

Bivirkninger er milde 
og forbigående, og lidt 
hyppigere end med 
placebo.

50 mg giver en effektiv 
behandling af migræne, 
men kun et mindretal af de 
behandlede migrænikere 
bliver smertefrie.

Bivirkningerne er få og 
milde.

Kun halvdelen af de be-
handlede migrænikere 
opnåede smertelindring, og 
kun et mindretal fik smer-
tefrihed med 400 mg.

Bivirkningerne var generelt 
milde og forbigående.

1000 mg virker bedre end place-
bo, men virkningen er mindre end 
for andre smertestillende midler. 
Kan anbefales på grund af den 
lave pris, og til migrænikere, som 
ikke kan tåle NSAID eller aspirin.

Bivirkningerne var ikke forskellige 
fra placebo.

Langt de flest migrænikere tager tabletter (hånd-
købs eller triptaner), når de har et migræneanfald. 
70 - 90% af migrænikerne har kvalme og kaster 
op, og oplever også, at maven ikke rigtigt optager 
pillerne.

Det spekulerer lægerne selvfølgelig over. Både 
hvorfor denne sammenhæng er der, og hvad man kan gøre 
for at give os den bedst mulige medicinske behandling.

Fra eksperter i maver, der er gået 
i stå, lyder rådene, at man skal 
prøve at spise suppe eller anden 
mad med meget væske i (f.eks. 
sammenkogte retter med rigelig 
sovs) og undgå fede spiser og mad 
med mange fibre. Små måltider er 
også bedre end store.

Mave-eksperterne mener også, 
at migrænikere generelt tømmer 
maven langsommere end ikke-
migrænikere, også når vi ikke har 
anfald (1).

Desværre har lægerne ikke det helt smarte svar på, hvad 
vi så kan gøre, for at få tabetterne til at virke. De anbefa-
ler i stedet at tage injektioner, næsepray (eller stikpiller). 
Langt fra alle migrænikere finder dog disse former for 
medicin acceptable (2).

(1) H. P. Parkman 2013.Migraine and gastroparesis from a gastro-
enterologist's perspective. Headache 53 Suppl 1, 4-10.

(2) L. C. Newman, 2013. Why triptan 
treatment can fail: focus on gastro-
intestinal manifestations of migraine.
Headache 53 Suppl 1, 11-6.

Maven går i stå når vi har migræne

Vælg fedtfattig mad med me-
gen væske, hvis din mave er 
gået i stå. Spis små måltider.
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Ingen virkning af alternativ behandling
Alternativ behandling 
bruges af 2 ud af 3 med 
kronisk migræne eller 
hovedpine. Men virkningen 
er ikke bedre end placebo.

Ud af ca. 30.000 personer i en norsk 
befolkningsundersøgelse havde 405 
kronisk migræne eller spændings-
hovedpine. 253 (dvs. 62%) af dem 
oplyste at de havde erfaring med 
alternative behandlinger.

Færre end hver tredje svarede ja på 
spørgsmålet, om de havde oplevet en 
virkning i form af en varig reduktion 
i hyppighed eller intensitet af deres 
hovedpine eller migræne.

I afprøvninger af medicin er den 
generelle erfaring, at omkring hver 
tredje deltager får en virkning, når de 
tager placebomedicin (dvs. snydeme-
dicin).

Forskerne peger på, at svarene byg-
gede på de adspurgtes erindring, og 
derfor kan være mindre præcise end 
oplysninger om aktuelle virkninger.

E. Saxhaug Kristoffersen, K. Aaseth, R. 
Berling Grande, C. Lundqvist og M. Bjørn 

Russell, 2013. Self-reported efficacy of 
complementary and alternative medicine: 
the Akershus study of chronic headache. 
The Journal of Headache and Pain 2013, 
14:36m
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Til sammenligning er det 
kun hvert fjerde barn uden 
migræne, som har haft kolik 
som spæd.

Børn med spændingshoved-
pine har ikke denne tendens 
– de har samme hyppighed af 
kolik som børn 
helt uden nogen 
form for hoved-

pine. Det er konklusio-
nen på en undersøgelse 
blandt over 400 børn 
med spændingshoved-
pine og/eller migræne, 
og en tilsvarende gruppe 
børn, som kom på ska-
destuen med mindre 
skader.

Der var ikke forskel på børn med aura-
migræne og migrænebørn uden aura, 
mht. om de havde kolik som spæde.

Der er på nuværende tidspunkt ingen 
forklaring på denne sammenhæng.

S. Romanello, D. Spiri, E. Marcuzzi, A. 
Zanin, P. Boizeau, S. Riviere, A. Vizeneux, 
R. Moretti, R. Carbajal, J.-C. Mercier, 
C. Wood, G. V. Zuccotti, G. Crichiutti, C. 
Alberti, L. Titomanlio, 2013. Association 
Between Childhood Migraine and History 
of Infantile Colic. JAMA 309(15):1607-
1612.

Børn, migræne og kolik
Tre ud af fire børn med migræne har haft kolik

Virkning af behandlingen, kronisk migræne og spændingshovedpine
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Vrede hos børn med migræne

Det ville nok være naturligt, 
om børn med mange migræ-
nedage var godt sure på deres 
migræne. Men sådan ser det 
ikke ud til at virkeligheden er.

62 børn omkring 12-års alde-
ren med migræne fik en stribe 
tegneserier, hvor to personer 
snakker sammen. Der er 
kun tekst i den ene persons 
taleboble, og børnene skulle 

så udfylde den anden persons boble. 
Situationerne på billederne skildrede 
frustrationer og vrede, og børnene 
blev bedt om at skrive deres bud på 
svaret uden at tænke ret meget over 
det.

Det viste sig at børn med få migræ-
nedage (dvs. mindre end 5 dage om 
måneden) havde langt mere tendens 
til at udtrykke vrede overfor ’modpar-
ten’ end børn med mange migræne-
dage (mere end 15 dage om måne-
den). Børn med mange migrænedage 

havde derimod tendens til at vende 
vreden mod dem selv (f.eks. ”Det var 
da min egen skyld, at der kom mudder 
på mine bukser”). Samme tendens 
blev set for børn, som havde meget 
smertefulde anfald sammenlignet 
med børn med mildere anfald.

Desværre giver artiklen ingen forkla-
ringer på, hvorfor børn med mange 

migrænedage eller meget smertefuld 
migræne reagerer på denne måde.

S. Tarantino, C. De Ranieri, C. Dionisi, M. 
Citti, A. Capuano, F. Galli, V. Guidetti, F. 
Vigevano, S. Gentile, F. Presaghi og M. 
Valeriani1, 2013. Clinical features, anger 
management and anxiety: a possible cor-
relation in migraine children. The Journal 
of Headache and Pain 14 preprint 39.
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Undskyld jeg 
sprøjter mudder 
på dig

Mon ikke alle forældre ved at børns smerter er 
utroligt stressende? 

218 børn i alderen 6 til 13 år led at migræne – i 
gennemsnit 6 dage om måneden. Deres mødre, 
og 405 mødre til børn i samme alder som ikke 
havde migræne, svarede på en psykologisk 
test om de var stressede (en såkaldt Paren-
ting Stress Index-Short Form (PSI-SF)). Sva-
rene på 36 spørgsmål viser om man har mere 

stress end forventet som forældre. Specielt afsløres det 
om forælderen føler, at barnet er en byrde, om barnet 
lever op til forælderens forventninger, om der er tætte 
emotionelle bånd mellem barn og forældre, og om barnet 
er ’vanskeligt’. 

Mødrene til migrænebørn var klart mere stressede end 
mødrene i kontrolgruppen.

Forfatterne til undersøgelsen peger på, at børnene med 
migræne generelt beklagede sig over, at de ikke har tid til 
at lege og være sammen med kammeraterne på grund af 
migræneanfaldene. Det skulle derfor være den afgørende 
stress-faktor hos mødrene, mener forfatterne. De peger 
desuden på, at forældre til migrænebørn kunne have gavn 
af mere viden om migræne, og om hvordan migræne påvir-
ker deres liv.

M. Esposito, B. Gallai, L. Parisi, M. Roccella, R. Marotta, S M. Lava-
no, A. Gritti, G. Mazzotta og M. Carotenuto, 2013. Maternal stress 
and childhood migraine: a new perspective on management. Neu-
ropsychiatric Disease and Treatment 9, 351–355.

Børns migræne giver mødrene stress
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Måske er der også fordele ved 
at have migræne uden aura, i 
hvert fald som ældre kvinde. 

Vi har ofte læst, at migræ-
nikere har øget risiko for 
blodpropper, at vores insulin 
reagerer som om vi er i risiko-
gruppen for at få diabetes-2, 
og at vi selvfølgelig ligesom 
alle andre, skal passe på 
vores kolesterol.

En undersøgelse af 145 ældre kvinder 
(dvs. over 55 år) med migræne uden 
aura har nu vist, at vi måske er hel-
digere stillet end ikke-migrænikere. 
Faktisk har de ældre kvindelige mi-
grænikere en væsentligt nedsat risiko 
for at udvikle højt blodtryk, diabetes 
(type 1) og højt kolesteroltal, sam-
menlignet med kvinder i samme alder 

uden migræne. Forskellen mellem 
kontrolgrupperne og migrænikerne 
var troværdig (signifikant) for alle tre 
sygdomme for aldersgrupperne over 
55 år. 

Ligesom for alle andre stiger risikoen 
blandt kvindelige migrænikere med 
alderen for at få forhøjet blodtryk, 
diabetes og højt kolesteroltal. Så vi 
kan ikke regne med, at vi er immune 
overfor disse problemer. Men risikoen 
for at udvikle dem er mindre end hos 
ikke-migrænikere.

R. Gilad, M. Boaz, R. Dabby, V. Finkelstein, 
A. Rapoport og Y. Lampl, 2013. Migraine 
and vascular risk factors in the elderly. 
Geriatr Gerontol Int preprint
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Godt nyt til ældre migrænikere
– om blodtryk, diabetes og kolesterol

Bodil Jørgensen (skuespil-
ler) har migræne og er netop 
i den aldersgruppe, vi her 
taler om.

Kvinder med migræne og kontrolgrupper
lys orange: 50-54 år, mellemorange: 55-64 år, mørk orange: 65-74 år

grønne farver: kontrolgrupper
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Redaktørens kommentar

Der er ingen forklaring på, 
hvorfor ældre kvindelige mi-
grænikere er mindre udsatte 
for disse sygdomme end andre. 
Måske er det fordi kvindelige 
migrænikere generelt lever 
et sundt liv. F.eks. er det godt 
dokumenteret, at (kvindelige) 
migrænikere ryger mindre og 
drikker mindre alkohol end 
ikke-migrænikere.

70% af 125 børn, som kom 
i en specialiseret klinik for 
hovedpine og migræne, 
havde en eller flere unor-
maliteter i hovedet. Det 
kunne være 1) røde øjne, 
2) tåreflod, 3) ‘sand i øj-
nene’ 4) forstoppet næse, 
5) snotnæse, 6) hævede 
øjenlåg, 7) hængende øje, 

8) følelse af overtryk i ørerne eller 
9) ansigtssved og rødmen.

Hovedparten af børnene havde 
migræne i begge sider af hovedet. 
Forfatterne påpeger, at børnene 
ikke havde sinus-migræne, så 
bihulebetændelse var ikke årsa-
gen, og skulle derfor heller ikke 
behandles. 

A. A. Gelfand, A. C. Reider og P. J.  
Goadsby,  2013. Cranial autonomic 
symptoms in pediatric migraine are 
the rule, not the exception. Neurology 
81 431-6.

Børn med migræne har ofte ’bygningsfejl’ 
i hovedet
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1.465 gravide kvinder i Norge 
indløste recepter på triptaner, 
mens de var gravide. 835 af 
disse kvinder indløste recep-
ter på mere end 12 doser trip-
tan, mens de var gravide, og 
630 fik mindre end 12 doser.

1.210 gravide kvinder tog 
triptaner i første trimester, og 
304 tog triptaner i 2. trime-
ster, mens 185 tog triptaner i 
3. trimester.

Babyernes sundhedstilstand blev 
sammenlignet med børn af mødre, 
som havde taget triptaner før de blev 
gravide, og med børn af mødre, som 
ikke havde taget triptaner nogensinde 
(den generelle befolkning). 

De mødre, som havde taget triptaner 
før graviditeten, men som ikke tog 
dem, mens de var gravide, havde en 
50% øget risiko for at få børn med 
deformationer, og lidt øget risiko for 
at føde for tidligt og få børn med lav 
fødselsvægt. Vi ved desværre ikke, 
om disse mødre havde taget hånd-
købsmedicin eller anden receptpligtig 
medicin end triptaner, mens de var 
gravide.

Antallet af triptaner (flere 
eller færre end 12 doser på 
9 måneder) gav ikke forskel 
i børnenes sundhedstil-
stand.

Efter korrektion for mød-
renes alder var der ingen 
forskel i hyppigheden af 
dødfødsler i de tre grupper 
(den generelle befolkning, 
mødre der tog triptaner 
mens de var gravide og mødre, som 
stoppede med triptanerne mens de 
var gravide).

Mødre, som tog triptaner i 2. trime-
ster, havde lidt øget risiko for ekstra 
blødninger (post partum hemmor-
hage) i forbindelse med fødslen. Der 
var en sammenhæng mellem øget 
blødning og hvor mange migrænean-
fald, mødrene havde. 

K. Nezvalová-Henriksen, O. Spigset og 
H.  Nordeng, 2013. Triptan safety during 
pregnancy: a Norwegian population regi-
stry study. European Journal of Epidemio-
logy preprint.
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Gravide kan godt bruge triptaner
Gravide går langt for at gøre det bedst mulige for deres ufødte børn. Mange migrænikere dropper derfor 
triptanerne, mens de er gravide. Nye resultater viser, at det måske ikke er nødvendigt.

Redaktørens kommentar

70% af alle gravide har færre 
migræneanfald mens de er 
gravide. De resterende 30% 
har samme eller mere mi-
græne end normalt, mens de 
er gravide. Migrænen øger 
risikoen for at udvikle forhøjet 
blodtryk, graviditetsforgiftning 
(preeclampsia) og blodprop-
per. Behandling af migrænen, 
mens man er gravid, kan derfor 
komme på tale, selvom hoved-
reglen er, at man bør undgå 
(unødig) medicin, mens man er 
gravid.

Vidste du, at...
Der er 1 milliard migrænikere 
i verden?

Migræne er ikke en funktionel lidelse
Det er nu slået fast i to kommentarer i Journal of Psychosomatic 
Research (bind 75 (2), August 2013, side 190 - 191). Hvis dit jobcenter 
mener, at du skal til psykiater pga. mange migrænedage, kan du også 
henvise til, at professor Per Fink fra Forskningsklinikken for Funktionelle 
Lidelser bakker dette op.
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De basale kerner i hjernen er mindre hos 
migrænikere uden aura. Samtidig er der 
øget forbindelse mellem de basale kerner 
og en række andre områder i hjernen. Det 
tolkes, som at migrænikeres smerteople-
velse er stærkere end ikke-migrænikeres.

De basale kerner (somme tider kaldet basal-
ganglierne) er et meget komplekst område, 
dybt inde i hjernen. De bearbejder sanseindtryk 
og er med til at styre vores bevægelser. 
Parkinsons sygdom, som giver rystelser, 
kendetegnes bl.a. ved at dele af de basale 

kerner er beskadigede.

Migrænikernes basale kerner er ikke beskadigede, 
men er ca. 9% mindre end kontrolpersoners. Jo 
flere år man har haft migræne, og jo flere anfald 
man har om måneden, jo større reduktion i de 
basale kerners volumen.

Basal-kernerne kommunikerer ekstra meget 
med bl.a. putamen, amygdala (som strengt taget 
er dele af basal-kernerne) og insula, som er et 
stykke af den grå bark, som er foldet langt ind i 
den hvide masse i hjernen hos migrænikere uden 
aura. 

Putamen frigør dopamin, når der kommer en 
besked fra basal-kernerne. Dopamin giver os en 
følelse af velbehag. 

Amygdala er bl. a. sæde for langtidshukom-
melse samt frygt og forsvarsreaktioner.

Insula er aktiv i forbindelse med vores bevidst-
hed, oplevelser af omgivelserne, bevægelser, 
følelser (emotions) og samspil med andre men-
nesker.

Vi ved ikke, hvilken type medicin migrænikerne, 
som indgik i forsøget, havde taget mod deres 

migræne. Så vi ved ikke, om forskellen mellem migræni-
kernes hjerner og kontrolpersonernes skyldes migrænen 
eller måske den medicin, som migrænikerne har taget.

K. Yuan, L. Zhao, P. Cheng, D. Yu, L. Zhao, T. Dong, L. Xing, Y. Bi, 
X. Yang, K. M. von Deneen, F. Liang, Q. Gong, W. Qin og J. Tian, 
2013. Altered Structure and Resting-State Functional Connec-
tivity of the Basal Ganglia in Migraine Patients Without Aura. 
The Journal of Pain, preprint, 1-9.

Hjerneskrump hos migrænikere
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Redaktørens kommentar

Måske har vi her en del af forklaringen på, at migrænikere lægger mærke til flere detaljer end ikke-migrænikere. 
Den øgede strøm af informationer fra og til putamen, amygdala og insula kan medføre en øget bevidsthed om, 
hvad der sker omkring os.

Insula er den grå hjer-
nebark, som er foldet 
ind i en dyb fure på siden 
af hjernen (markeret 
med rødt på figuren).

Basalkernerne ligger 
midt i hjernen (vist med 
lilla og orange). Putamen 
og amygdala er dele af 
samme område.

Et sted mellem 12% og 37% af de 
migrænikere, som har aura, oplyser, 
at auraen kan vare mere end en halv 
time, som er 'det der står i bøgerne' 
om aura. Det er især migrænikere, 

som har andre aurasymptomer end 
synsforstyrrelserne (f.eks. følefor-
styrrelser eller taleforstyrrelser), 
som har langvarige auraer.

M. Viana, T. Sprenger, M. Andelova og P. 
J. Goadsby, 2013. The typical duration 
of migraine aura: a systematic review. 
Cephalalgia 33, 483-490.

Aura kan vare længere end en halv time
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"Jeg træner ikke, fordi sport 
giver mig hovedpine eller 
migræne!"

Sådan siger mange migræ-
nikere. Og overvejer derfor 
ikke seriøst at komme ud på 
en lille løbetur eller andet 
anstrengende, som de af er-
faring ved giver dem 
migræne

Hovedpine el-
ler migræne efter fysisk 
anstrengelse har været 
beskrevet siden 1968 – men 
man har endnu ikke fundet 
ud af, hvorfor nogle af os får 
ondt i hovedet efter fysiske 
anstrengelser som sport, 
mens andre ikke mærker det 
fjerneste ubehag (ud over 
måske at være svedte og 
trætte).

Der er også betydelig usik-
kerhed om, hvor mange der 
får hovedpine af anstren-
gelser, som varer mere end 
nogle få minutter. Screenin-
ger har givet resultater fra 
1% af befolkningen til over 
25%. Omkring halvdelen af 

de personer, som får ho-
vedpine af anstrengelser, 
har også migræne.

Der har været mange gode 
forslag til forklaringer. 
De samler sig om, at de, 
der får hovedpine (som 
kan være migræne, men 

ikke nødvendigvis er det), har 
vener, som ikke fungerer helt på 
samme måde som hos flertal-
let. En hypotese er, at veneklap-
perne (som sørger for at blodet 
ikke løber baglæns i venerne) 
i halsvenen ikke fungerer opti-
malt. En anden hypotese er, at 
det øgede blodtryk i hjernens 
pulsårer under anstrengel-

serne er skyld i denne type hoved-
pine. Endelig kan hovedpine efter 
anstrengelse skyldes blødninger i 
hjernen, mens anstrengelserne står 
på.

Normalt vil man nok forsøge at 
undgå de anstrengelser, som giver 
hovedpinen. Man kan dog også tale 
med sin læge om at få betabokkere 
eller indometacin (smertestillende, 
gigtmiddel), som begge anses for at 
reducere tendensen til at få hoved-
pine efter anstrengelser.

Og så er det selvfølgelig også en 
rigtig god idé at drikke rigeligt med 
vand, og at undgå anstrengelserne i 
varmt vejr.

R. B. Halker og B. B. Vargas, 2013. 
Primary Exertional Headache: Updates 
in the Literature. Curr Pain Headache 
Rep  17, 337

Giver sport hovedpine?
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Halsvenen

Når veneklapper-
ne fungerer, kan 
blodet kun løbe 
fremad i venerne 
(opad på figuren). 
Hvis veneklap-
perne i halsvenen 
ikke virker, er der 
mulighed for tilba-
geløb.

Rigtigt mange migrænikere sværger 
til kolde omslag på panden eller nak-
ken. Det er nu efterprøvet i et forsøg 
med frosne omslag og omslag uden 
afkøling på nakken.

Størst smertereduktion fik man efter 

en halv time, hvor de kolde omslag 
reducerede smerterne med en tred-
jedel, mens ikke-kølede omslag øgede 
smerterne med en tredjedel. 

A. S. Sprouse-Blum, A. K. Gabriel  J. P. 
Brown og M. H. Yee, 2013. Randomized 
controlled trial: targeted neck cooling in 
the treatment of the migraine patient. 
Hawaii J Med Public Health 72, 237-41.

Kolde omslag
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Får vi migræne af mavepro-
blemer – eller omvendt? 
Sikkert er det, at der er en 
sammenhæng mellem fordø-
jelses-sygdomme og migræne 
og hovedpine.

Specielt tydelig er sammen-
hængen mellem migræne 
og de tre sygdomme cøliaki, 
glutenintolerance og irriteret 
tyktarm. Har man en eller 

flere af disse diagnoser, er sandsyn-
ligheden for også at have migræne 
langt mere end fordoblet.

En undersøgelse af 502 personer, som 
havde disse fordøjelses-sygdomme, 
viste, at der især var mange med 
cøliaki eller glutenintolerance, som 
oplyste, at de også havde migræne 
eller kronisk hovedpine.

Sandsynligheden for at have spæn-
dingshovedpine var ikke væsentligt 

højere end hos kon-
trolpersonerne.

A. K. Dimitrova, R. C. 
Ungaro, B. Lebwohl, S. 
K. Lewis, C. A. Ten-
nyson, M. W. Green, M. 
W. Babyatsky og P. H.  
Green, 203. Prevalence 
of migraine in patients 
with celiac disease and 
inflammatory bowel 
disease. Headache 53, 
344-55.

Migrænikere mangler evnen 
til habituation i de migræ-
nefrie perioder. Habituation 
betyder, at man bliver vant til 
f.eks. en smerte, og dermed 
ikke opfatter smerten som 
lige så smertefuld efter 
nogen tid.

Nu viser det sig, at den mang-
lende evne til habituation ikke 
omfatter dufte. 20 migræni-

kere og 20 kontrolpersoner blev udsat 
for gentagne smertepåvirkninger og 
gentagne duft-påvirkninger. Migræni-

kerne blev 
testet, 
både 
mens de 
havde 
migræne 
og på mi-
grænefrie 
dage. Det 
viste sig, 

at migrænikerne på de migrænefrie 
dage oplevede den gentagne smerte-
påvirkning som stigende, når den blev 
gentaget 15 gange. Migrænikere med 
migræneanfald og kontrolpersonerne 
oplevede, at smertepåvirkningen blev 
mindre, når den blev gentaget 15 
gange.

Dvs. migrænikerne på migrænefrie 
dage manglede evnen til smertehabi-
tuation.

De samme personer blev også udsat 
for en duftpåvirkning 15 gange i hur-
tig rækkefølge. Her viste det sig, at 
migrænikere på de migrænefrie dage 
fandt, at duft-styrken aftog mere, end 
når de havde migræne. Kontrolperso-
nerne reagerede som migrænikerne 
med migræneanfald.

Forsøgets deltagere fik også en 
hjernescanning, mens de blev udsat 
for smerterne og duftpåvirkningen. 
Scanningerne viste blodgennem-

strømningen i forskellige dele af 
hjernen. Den afslørede, at migræni-
kerne (på dage uden migræne), havde 
øget blodgennemstrømning i thala-
mus, sammenlignet med migrænikere 
med anfald og kontrolpersoner. Øget 
blodgennemstrømning er et tegn på 
øget aktivitet.

Thalamus er kroppens vigtigste om-
koblingscenter for sensoriske signaler 
fra kroppen til hjernebarken.

A. Stankewitz , E. Schulz  og A. May A. 
2013.  Neuronal correlates of impaired ha-
bituation in response to repeated trigemi-
no-nociceptive but not to olfactory input in 
migraineurs: an fMRI study. Cephalalgia 
33, 256-65.
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Cøliaki, glutenintolerance, irriteret 
tyktarm – og migræne

Redaktørens kommentar

Desværre oplyser artiklen ikke noget om ændringer i hovedpinen/migræ-
nen, hvis man får det bedre i fordøjelsessystemet, f.eks. ved at udelade 
gluten i kosten. 

Migrænikerforbundet hører af og til fra migrænikere, som fortæller, at 
de har udeladt gluten fra deres kost, og det har forbedret deres migræ-
ne væsentligt.

Hovedpine og fordøjelsesbesvær
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Redaktørens kommentar

Vi ved ikke, om de 20 migrænikere 
inkluderede nogle, som oplevede 
at få migræne af dufte.

Migrænikere bliver ikke vant til smerter
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Migrænikere er stigmatiserede

Migrænikere er sigmatiserede (dvs. der er mange 
fordomme om migræne).

765 voksne blev spurgt om, hvordan de ville 
reagere, hvis de skulle samarbejde med en mi-
græniker, en epileptiker, en med astma eller en 
med panikangst. Astma var den sygdom, som man 
helst ville samarbejde med, 
mens svarene om migræne, 
epilepsi og panikangst 

viste, at det var mindre attraktivt 
at samarbejde med folk med disse 
sygdomme. 

Migræne blev (stadig) anset for 
ikke at være særligt alvorlig, for 
ikke-migrænikere kender hovedpi-
ner, som kan klares med en pille. 

http://www.webmd.com/migraines-headaches/news/20130627/
migraine-sufferers-face-significant-stigma-study-finds

Øget risiko for kronisk migræne, 
hvis man ikke er tilfreds med an-
faldsmedicinen

Virker anfaldsmedicinen ikke ordentligt (a), giver 
medicinen generende bivirkninger (b), tager man 
mange opioider (c), eller kan man ikke få triptaner pga. 
f.eks. hjerte-karsygdomme (d), så er risikoen for at 
udvikle kronisk migræne fordoblet (1). Jo flere af disse 
faktorer, jo større risiko for at få kronisk migræne/
medicininduceret hovedpine. I gruppen som svarede ja 
til alle 4 (a – d), udviklede 8% kronisk migræne hvert 
år. I gruppen som var tilfreds med deres medicinske 
behandling, var det kun 2,5% om året, som udviklede 
kronisk migræne (2).

(1) http://newsletter.qhc.com/CHPP/NR%20Unmet%20
needs%20migraine.pdf

(2) http://consumer.healthday.com/head-and-neck-
information-17/headaches-health-news-345/briefs-
emb-6-26-12-01amet-migraine-treatment-ihc-release-
batch-428-677484.html

Nyheder fra International Headache Congress in Boston, 
27 – 30 juni 2013

På en kongres kan forskerne fremlægge resultater, 
inden de bliver gennemgået kritisk af andre forskere. 
Så troværdigheden kan være lidt mindre i disse un-
dersøgelser end i de resultater, vi normalt omtaler.

% der får kronisk migræne/år
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Lægen siger ofte… 

…Prøv en af de andre triptaner! …Triptaner giver medicin-
induceret hovedpine

…Migræne giver øget tendens 
til blodpropper

Nu viser det sig, at der faktisk aldrig er 
gennemført forsøg, som viser, at vi med 
rimelig sikkerhed kan regne med, at en af 
de andre nok er bedre. (1) 

(1) M. Viana, A. A. Genazzani, S. Terrazzino, 
G. Nappi og P. J.  Goadsby, 2013. Triptan non-
responders: Do they exist and who are they? 
Cephalalgia 33 891-6

FDA oplyste for nyligt til Mi-
grænikerforbundet, at der ikke 
er lavet forsøg, som dokumen-
terer, at mere end 9 triptaner 
giver medicininduceret hoved-
pine. (2)

(2) MigræneNyt 2013-2

Dette gælder kun for migrænikere 
med aura. Migræne uden aura øger 
ikke risikoen for blodpropper. (3)

(3) A. Alhazzani og R. P. Goddeau, 2013. 
Migraine and stroke: a continuum of 
association in adults. Headache 53, 
1023-7
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Virkningen af en chip i kinden 
er god hos ca. halvdelen af 
Horton-patienterne. Det viser 
de første resultater med data 
fra 9 patienter, som brugte 
chippen på mere end 10 
anfald.

Stimuleringen skulle op på 
fuld styrke, for at der var 
nævneværdig effekt. Stort 
set var der ikke virkning af 

placebo. Fire af de 9 patienter op-
nåede smertefrihed ved stimulering 
mere end 3 gange ud af 4 (dvs. mere 
end 75% af de anfald, hvor de brugte 
stimulatoren). 1 ud af de 9 patienter 
fik smertefrihed mere end halvdelen 
af gangene, og 3 fik smertefrihed 
mindre end 1 gang ud af fire.

Delvis smertelindring fulgte samme 
model. 2 patienter fik delvis lindring 3 
gange ud af 4 eller oftere, og 1 yderli-
gere fik lindring mere end hver anden 
gang, og 5 patienter fik kun lindring 
sjældnere end en gang ud af fire..

Et datasæt med 9 patienter, som 
hver havde mere end 10 behandlede 
anfald, er meget lille, så resultaterne 

er kun et fingerpeg om, hvor effektiv 
chippen er på Hortons hovedpine. Men 
det ser ud til, at en ud af tre Horton-
patienter kan få en væsentlig effekt 
af en chip.

I gennemsnit fik de opererede 
Horton-patienter en bedre livskvali-
tet, og 12 ud af den samlede gruppe 
på 28 patienter fik reduceret antal 
anfald fra 17 til 12 anfald om ugen. 
Dette gennemsnit var dog sammensat 
af, at halvdelen af patienterne ikke 
oplevede en ændring, og at den anden 
halvdel stort set blev fri for deres 
Horton-anfald.

Nu venter vi på resultater om migræ-
nikere med chip.
 
J. Schoenen, R. H. Jensen, M. Lantéri-Mi-
net, M. J. Láinez, C. Gaul, A. M. Goodman, 
A. Caparso, og A. May, 2013. Stimulation 
of the sphenopalatine ganglion (SPG) for 
cluster headache treatment. Pathway CH-
1: A randomized, sham-controlled study. 
Cephalalgia. 33, 816-30.

Virker chippen på Hortons 
hovedpine?

Virkning af en chip i kinden på 9 patienter
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Migræneløb på Amager 25. juni 2013

Amager Fælled viste sig fra den allerdejligste side – lun, 
grøn, uden blæst. De 69 løbere løb eller gik, og nød natu-
ren undervejs på ruten. Og fik en snak om migræne med 
hinanden eller med arrangørerne.

Migræneløbet er for alle. Unge og gamle, tykke og tynde 
er alle velkomne, både på den korte og den lange rute (3 
og 8 km). 

Migrænikerforbundet håber, at dette løb vil motivere mi-
grænikere (og andre) til at gå eller løbe lidt mere – det 
giver velvære og kan reducere migrænedagene og migræ-
nens intensitet.

Kom og vær med næste år!
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Gode råd søges og gives i stor 
stil på de tre Facebook-sider om 
migræne.

Der kommer også oplysninger om 
forsøg som man kan deltage i, og 
masser af sympati til dem, der har et mega
migræneanfald lige nu.

Foruden links til nyheder om migræne, selvfølgelig.

Beta-endorfiner dannes 
når man dyrker motion, 
bliver ophidset (excitet), 
har smerter, spiser stærkt 
krydret mad, har en orgasme, 
og i mange andre situationer. 
Men migrænikere har mindre 
beta-endorfin i blodet end 

ikke-migrænikere, og kroniske 
migrænikere har mindre end de, der 
har adskilte anfald.

Beta-endorfin påvirker bl.a. vores 
smerteopfattelse. Stoffet kaldes 
også kroppens egen morfin, fordi 
stoffet binder sig til de samme 

receptorer på 
nerverne som 
morfin.

Beta-endorfin 
udløses også 
af mindre 
voldsomme 
hændelser: yoga, 
akupunktur, tai-
chi, små mængder 
alkohol og 
massage er blot 
eksempler. Nu 
viser det sig, at 
også transkraniel 
magnetisk 
resonans øger 
mængden af 
beta-endorfiner.

Et indisk 
forsøg viste, at 
behandling med 
transkraniel 
magnetisk 
ressonans hver 

anden dag, i alt 5 gange, bragte 
mængden af beta-endorfiner op 
til normalen hos både kroniske 
og episodiske migrænikere. De 20 
forsøgspersoner havde i gennemsnit 
5,6 migrænedage om ugen inden 
behandlingen, og det faldt til under en 
dag i gennemsnit den første uge efter 
behandlingerne, men steg derefter 
hen imod det oprindelige niveau.

U. K. Misra, J. Kalita, G. M. Tripathi og 

S. K. Boi, 2013. Is β endorphin related 
to migraine hedache and its relief? 
Cephalalgia 33, 316-22.

Hvad taler de om på Facebook for tiden?

Facebookgrupper om migræne

•	 Migrænikerforbundet (kræver tilmelding)
•	 Migræne og MIG (kræver tilmelding)
•	 Migræne - er ikke bare hovedpine (åben gruppe)

Migrænikere har mindre beta-endorfin
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Redaktørens kommentar

Transkraniel magnetisk resso-
nansbehandling (dvs. kraftige 
magneter, der påvirker dele af 
hjernen; magneterne holdes 
uden på hovedet) skal gives på 
et hospital, og er på nuværende 
tidspunkt ikke et behandlings-
tilbud i Danmark.

Endorfiner er nok mest kendte 
for, at de giver sportsudøvere 
et udtalt velvære.
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Bine har gennemført en 
ironman, det vil sige 3,8 km 
svømning, 180 km cykling og 
så lige et maratonløb på 42,2 
km, på 15 timer i maj 2O13. 

To år tidligere havde Bine migræne 
op til fem dage om 
ugen, og var ikke 
aktiv motionist. 
Selvom hun inden 
forværring dyrkede 
triathlon. 

Bine fortæller:
Først af alt, skal 
man tage en aktiv 
beslutning om, at 
man vil forsøge at 
forbedre sin hver-
dag bl.a. ved at 
motionere, men 
også med kost, søvn 
og mentalt arbejde. 
Man skal indstille 
sig selv på, at man 
kan, vil og "skal".

Sygdommen er en 
omstændighed og 
en præmis, og ikke 
en begrænsning 
for at dyrke motion 
eller opnå sine mål 
i andre aspekter i 
livet. Motionen er jo 
netop et værktøj til 
at reducere antallet 
af anfald, det er set 
i flere undersøgel-
ser.

Det er vigtigt, at 
man vender sin 
tankegang om fra at 
være "offer" til at være proaktiv i sit 
eget liv og tage styringen tilbage.

Der er ingen tvivl om, at det har været 
en enorm hård kamp at nå hertil, hvor 
jeg er i dag. Billedeligt set har det 

været som at gå op ad en trappe, hvor 
jeg kun har kunnet tage et lille skridt 
opad en gang i mellem, og sommeti-
der har måttet tage to skridt tilbage. 
Det har kostet blod, sved og rigtig 
mange tårer, og kræver tålmodighed, 

vilje og vedholdenhed.

Træning for migrænepatienter opfat-
ter jeg meget som genoptræning, hvor 
man tålmodigt og vedholdent fort-
sætter med progression i træningen. 
Man skal gå forsigtigt frem og være 

meget kropsbevidst. Man må aldrig 
undervurdere kroppens signaler.

I starten var jeg virkelig nødt til at 
mærke efter, hvilken type motion 
jeg skulle vælge på dagen. Havde jeg 
migræne-tendenser, var en løbetur 

helt udelukket. Men de dage 
gjorde en stille og rolig 
svømmetur rigtig god gavn.

Jeg har kæmpet i et år, 
hvor jeg stille og roligt har 
lagt mere træning på. Med 
løb har jeg prøvet mig rigtig 
meget frem med, hvilken 
forberedelse, der kunne 
gøre en løbetur mulig. I 
starten havde jeg meget 
fokus på, at min krop havde 
de bedst mulige forudsæt-
ninger. Jeg sørgede for at 
drikke en masse vand to ti-
mer før en løbetur. Jeg sør-
gede for at have nok energi, 
så jeg ikke gik sukkerkold. 
Jeg sørgede for ikke at 
have haft for lange arbejds-
dage. Jeg sørgede for ikke 
at have spændte skulder og 
nakke bl.a. med udstræk og 
varmecreme. Der var rigtig 
mange forberedelser og 
tanker; der skulle snakkes 
og tænkes igennem.

Når jeg skulle til spinning, 
lavede jeg de samme forbe-
redelser som ved løb, men 
sørgede derudover for ikke 
at sidde lige under højtale-
ren og have ørepropper i, så 
musikken ikke triggede et 
anfald.

Jeg må være ærlig og sige, at jeg 
også tror, at meget af det ligger i ens 
mentalitet. Jeg nægtede at give op, 
for jeg syntes ikke, det var fair, hvis 
jeg ikke kunne lave de ting, jeg elsker 
mest.
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Bine løber fra migrænen
Med motion holder Bine migræneanfaldene nede. Det har været en hård proces, og med en 
langsom og opmærksom optrapning af træningen, grundige forberedelser og en beslutsom 
tilgang er det lykkedes. I foråret gennemførte Bine en Ironman. Hun opfordrer andre med mi-
græne til at dyrke motion, og råder til at sørge for opbakning og god rådgivning.

Af: Anne Bülow-Olsen
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"Træning for migræ-
nepatienter opfatter 
jeg meget som gen-
optræning, hvor man 
tålmodigt og vedhol-
dent fortsætter med 
progression i trænin-
gen"

Jeg fik også at vide ude på Dansk Ho-
vedpinecenter, at regelmæssig motion 
i undersøgelser havde vist en reduk-
tion på op imod 5O% af anfaldene. Jeg 
var helt enig med mig selv i, at de 50% 
skulle jeg have gavn af.

Gennem hele forløbet har jeg haft 
støtte af min mand, Allan, der har 
bakket op om det og hjulpet mig igen-
nem forløbet. I starten valgte han at 
løbe på det samme løbe-
hold som mig, til trods for, 
at han løber meget stær-
kere end mig, men han sy-
nes ikke, at jeg skulle stå 
alene, hvis jeg fik et anfald 
til træning. Når jeg så fik 
anfald under et trænings-
pas, sørgede Allan for at 
hente vand, så jeg kunne få 
min medicin. Jeg løber al-
tid med et bælte, hvor jeg 
har min anfaldsmedicin.

Det, jeg egentlig vil sige 
med dette er, at jeg tror, 
det kunne hjælpe mange 
migrænikere, hvis de i den første fase 
fik vejledning, råd og støtte, for det er 
virkelig benhårdt arbejde.

Jeg ønsker inderligt, at andre vil tage 

mine erfaringer med sig og give det et 
forsøg, for der er store muligheder og 
mange positive sidegevinster ved at 
gøre det. Det er også vigtigt at sige, 
at man jo ikke behøver gøre det så 
"ekstremt", som jeg har gjort. Bare 
man får dyrket regelmæssig motion 
og finder den form for motion, man 
synes er sjov. ^

Kontakt Bine

Du er velkommen til at kontak-
te Bine, hvis du har lyst til at 
høre mere om hendes erfaring-
er med motion og migræne.

Find hende på Facebook:
Bine Greve Palmberg

Send en mail:
mail@aktivt-liv.dk

Redaktionens råd om god 
motion for migrænikere

•	 Begynd langsomt
•	 Hold fast i din beslutning
•	 Vær stædig
•	 Vær fleksibel

Redaktionen spørg-
er:

Hvad er din grund til 
ikke at motionere?

Det hjælper!

Al slags motion er god 
motion.

135 fede teenagere med migræne 
deltog i et program med ændrede 
kostvaner og motion. Inden de gik i 
gang med projektet var deres gen-
nemsnitlige BMI lidt over 30, og de 
havde i gennemsnit 6 migrænedage 
om måneden.

Allerede efter 6 måneders moderat 
til intens træning mere end en time 
om dagen og ændret kost, var deres 
migrænedage reduceret til det halve, 
og de havde tabt 7 kg. Ændringen de 
næste 6 måneder var mindre drama-
tisk.

A. Verrotti , S. Agostinelli, C. D'Egidio, A. Di 
Fonzo, M. Carotenuto, P. Parisi, M. Esposi-

to, E. Tozzi, V. Belcastro, A. Mohn 
og P. A.  Battistella, 2013. Im-
pact of a weight loss program on 
migraine in obese adolescents. 
Eur J Neurol, 20, 394-7

Motion sænker vægten og 
reducerer migrænen
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PROGRAM for ambassadørtræffet

Dag 1

Frokost

Oplæg fra foreningen, blandt andet om ”faldgruber” for migræni-
kere

Idékatalog til ambassadørarbejdet

Oplæg om frivilligcentre, og hvad vi kan bruge dem til 

Foredrag af Peter Thybo: ”Helbred er, hvordan man har det – 
Sundhed er, hvordan man ta’r det”. Om livet med migræne set i et 
salutogent perspektiv ud fra Aaron Antonovskys teori om mestring 
af dagligdagen

Walk and talk i det grønne

Forkælelse og velvære: Evt. termiske bade

Middag

Overnatining på enkelt- eller dobbeltværelser

Dag 2

Selvhjælp og netværksgrupper – oplæg og afprøvning

Debat om idékatalog for ambassadører

Tak for denne gang. Sandwich to go.

Som ambassadør i Migræniker-
forbundet kan du være med til at 
gøre en forskel i dit lokalområde 
ved at synliggøre foreningen og 
det, vi står for. Og du vil også få 
mulighed for at give feed back 
til bestyrelsen og komme med 
input og inspiration til arbejdet og 
udviklingen. Det vil gøre os til en 
levende og brugervenlig patient-
forening.

Det er meget enkelt at være am-
bassadør: læg lidt foldere, hvor 
du kommer, f.eks. hos din læge, 
på apotetet, på biblioteket, i med-
borgerhuset eller idrætshallen og 
hvor, du ellers færdes. 

Har du lyst til mere, f.eks. at 
igangsætte en netværksgruppe 
eller arrangere et oplysningsar-
rangement om migræne, vil det 
være velkomment. Men det er op 
til dig i forhold til, hvad du har af 
tid og muligheder for at forlænge 
vores vigtige oplysningsarbejde. 

Det er udgiftsfrit at være ambas-
sadør.

Hvis du har lyst til at være med 
i gruppen af ambassadører, ind-
byder vi til ambassadørtræf lørdag den 26. oktober kl. 
14.00 – søndag 27. oktober kl. 13.00. 

Vi indleder ambassadørtræffet med et spændende fore-
drag ved sundhedsinnovator Peter Thybo om sygdoms-
forståelse og selverkendelse som patient. Vi forventer at 
afholde ambassadørtræffet på Hotel Vejle Fjord. Det er 
gratis for såvel nye som igangværende ambassadører at 
deltage i weekenden; også transportudgifter bliver betalt.

Det er muligt at tage sin ægtefælle/familie med, men skal 
selv betale de ekstra udgifter, der er forbundet med det.

Skriv gerne lidt om dig selv, dit lokalområde, og hvad du 
håber kunne være din opgave.

Skriv til: migraene@migraeniker.dk senest den 4. oktober. 
Det endelige program og diverse informationer vil du mod-
tage ca. 10 dage før ambassadørtræffet.

Læs evt. mere om Peter Thybo på www.peterthybo.dk

Har du lyst til at være ambassadør for 
Migrænikerforbundet?
Vores forening har brug for dig til at nå ud med hjælpen til andre, der 
lider af migræne.
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Migræne-caféer
Migrænikerforbundet arrangerer café-møder rundt om i 
landet. Vi har i 2013 fået midler fra Sundhedsministeriets 
aktivitetspulje specielt til at arrangere café-møder om 
børnemigræne og fleksjob/førtidspension.

Hold øje med kalenderen på 
www.migraeniker.dk. Det første 
café-møde (om medicininduceret 
hovedpine og afgiftning) afholdes 
i Roskilde d. 5. september.

Hvis du synes, der mangler sådan et møde i dit område, så 
kontakt Anne på info@migraeniker.dk.
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Hvad er vigtigst i MigræneNyt?

Vi sendte et spørgeskema ud til de medlemmer, som vi kendte mail-adressen på, 
og spurgte, hvad de mente var det vigtigste i bladet, og om det var rimeligt let at 
læse.

Vigtigst var Nyt om migræne og Nyt om medicin, skarpt forfulgt af Nyt om kvin-
ders migræne. Interviews, mere politiske indlæg og information om møder var 
ikke helt så interessante.

Over halvdelen af læserne mente, at det var let at læse (1 og 2 på en skala fra 
1 – 10). 12% syntes, at det var ret vanskeligt.

Redaktionen bestræber sig på at gøre bladet lettere læst, og bevarer fokus på 
migræne og medicin. Der vil dog stadig komme indlæg om foreningens hold-
ninger, for bladet er også læst af læger og beslutningstagere, og det er her vi 
prøver at markere vores standpunkter.

Der kom også en lang række kommentarer om bladet – kloge, konstruktive og 
positive kommentarer. Alle kommentarer indgår selvfølgelig også i redaktionens 
overvejelser.

Redaktionen takker alle for deres bidrag!

Fik du ikke mailen med spørgeskemaet? Så har vi ikke registreret din mail 
i forbindelse med dit medlemskab. Send en mail til kasserer@migraeniker.dk, så 
kommer du med på listen over modtagere af nyhedsmails til medlemmer.

Hvad kan du gøre for 
Migrænikerforbundet?

Vi taler ikke så meget om 
vores migræne. Derfor kan 
du hjælpe andre migræni-
kere ved at placere et par 
foldere på en opslagstavle 
på dit arbejde, i supermar-
kedet, på biblioteket eller 
andre steder, hvor men-
nesker mødes. Så kan de 
snuppe en folder uden at 
afsløre, at de har migræne…

Send en mail til: 
post@migraeniker.dk
 – så kommer der en stak 
foldere med posten.

Skriv til os

Redaktøren hører 
gerne fra læsere, 
som vil skrive ind-
læg, læserbreve, 
sure opstød, gode erfaringer 
og meget andet i Migræne-
Nyt. 

Send en mail til:
migraenenyt@migraeniker.dk

Nyhedsmail

Få Migrænikerforbundets 
nyhedsmails. Der kommer 
kun mails, når vi har noget 
vigtigt at fortælle. Meld 
til (eller fra) på hjemme-
siden.
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HOTLINE til
Migrænikerforbundet

Ring til 70220131

Vi svarer dag og aften. 
Få en snak med en er-
faren migræniker, hvis du er
usikker, eller bare har brug for et
venligt råd.

0 2 4 6 8

Andet
Nyt om børns migræne

Info om foredrag og møder
Migrænikerforbundets holdninger

Interviews og livshistorier
Nyt om kvinders migræne

Nyt om medicin
Nyt om migræne generelt

Skala fra 0 til 10

Hvad er vigtigst for dig i MigræneNyt?
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Kronisk migræne er den diagnose, som 
er nødvendig for at få pension eller 
fleksjob. Nu ser det ud til at diagno-
sen ændres. Ændringerne er stadig på 
'kladde-stadiet', men verdens førende 
migræneeksperter har publiceret klad-
den og regner med, at der kun kommer 
mindre ændringer i den endelige udgave 
af kataloget over migrænediagnoser.

Migræneeksperterne i International 
Headache Society, som udarbejder 
definitionerne, erkender nu, at omkring 
halvdelen af de migrænikere, som har 
migræne mere end hver anden dag, 
og som tager store mængder medicin, 
ikke får en bedring af en afgiftning. Den 
hidtidige definition på kronisk migræne 
(at migræne mere end 15 dage om 
måneden ikke skyldes et overforbrug af 
medicin) er derfor på vej ud.

Kronisk migræne foreslås nu defineret 
som ”hovedpine (som ligner spændings-
hovedpine eller migræne) mere end 
15 dage om måneden i 3 måneder, dog 
skal hovedpinen have migrænelignende 
karakter mindst 8 dage om måneden”. 

Desuden erkender lægerne, at det kun 
er ca. halvdelen af de migrænikere, som 
har migræne/hovedpine næsten hver 
dag, som får gavn af at blive afgiftet. Så 
de mener nu, at det skal være muligt at 
give en patient to diagnoser samtidigt 
– f.eks. kronisk migræne og medicinin-
duceret hovedpine, uanset (eller netop 
på grund af), at afgiftning ikke hjælper 
migrænikeren.

Vi ved ikke, hvad det vil komme til at 
betyde for de migrænikere, som søger 
fleksjob eller førtidspension.

Der er over 300 forskellige typer af 
migræne og hovedpine. Mange af dem 
foreslås justeret i udkastet til 3. udgave 
af International Classificaltion of 
Headache Disorders (ICHD). ^

http://www.ihs-classification.org/_down-
loads/mixed/International-Headache-Clas-
sification-III-ICHD-III-2013-Beta.pdf

Kronisk migræne skifter definition

Til aller sidst...


