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Informerede patienter – gave eller byrde?
I 2025 vil halvdelen af alle patienter, som kommer til lægen, tilhøre
gruppen ’de informerede patienter’. De har læst om deres sygdom
og har en mening om, hvad de kan forvente i form af behandling og
muligheder. Og de forventer at lægen respekterer, at patienten inddrages i beslutningerne om behandlingen.

Migrænikerforbundet
Postboks 115
2610 Rødovre
Telefon 7022 0131
info@migraeniker.dk
www.migraeniker.dk

Samtidig vil der være en stor gruppe patienter, som ikke selv kan
finde oplysninger, som har svært ved at se forskel på seriøs information og reklamer, og som foretrækker, at det er lægen, som tager
styringen i behandlingen.
Det er nogle af de forudsigelser, som kommer ud af den videnskabsgren, som kaldes patientologi (læren om patienter) (1).
Jeg tror udviklingen allerede er i fuld gang. Mange af Migrænikerforbundets medlemmer tager selv mange beslutninger om deres
behandling, og forholder sig af og til kritisk til nogle af de tilbud, de
får fra lægen.
Desværre er det også mit indtryk, at langt fra alle læger kan håndtere denne gruppe patienter på en professionel vis. Jeg hører om
irritation, arrogance, og i de værste tilfælde ophør af samarbejdet
mellem lægen og patienten, hvis patienten stiller for mange spørgsmål.
Patienterne indretter sig. Er det den praktiserende læge, der ikke
kan håndtere patientens krævende tilgang, kan lægen skiftes ud.
Men er man nået frem til de bedst kvalificerede læger, er der ikke
andre at vælge imellem. Patienterne overvejer derfor omhyggeligt
inden mødet med lægen, hvad de skal sige, og hvad de skal undlade
at fortælle. Af skræk for at blive smidt ud, eller på anden vis blive
straffet, for at have vist interesse for deres situation. Og tilliden går
tabt.
Jeg håber lægestanden vil finde ud af, at de informerede og kritiske
patienter er en gave. De er måske i første omgang irriterende, fordi
de vil have personlig betjening, og stiller uventede spørgsmål. Men
de kan, ud fra retningslinjer, klare en masse selv. Så antal konsultationer kan reduceres.
Det giver ekstra tid til de patienter, som har brug for en nærmere
kontakt til lægen. Og dermed en mere optimal udnyttelse af konsultationstiden, som allerede nu er en begrænset ressource, og som
forventes at blive endnu mere begrænset med det stigende antal
ældre i befolkningen.
Jeg ser derfor de informerede – og dermed krævende – patienter,
som en gave til sundhedsvæsenet.
Kære læger: Brug denne gave på bedste vis!
(1) Trine Lassen, 2014. Patientkultur- og roller anno 2025- Hvad skal sundhedsvæsnet matche?
http://www.lif.dk/SiteCollectionDocuments/Pr%C3%A6sentationer/Ekspertdage2014/5_
Trine%20Lassen.pdf

Anne Bülow-Olsen

Foto på forsiden: Anne Bülow-Olsen
Negligering af de informerede patienter er som at fortsætte
ud over kanten for enden af badebroen. Spild af tillid og ressourcer.
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og du kan læse om erfaringer fra mennesker, der selv lider af migræne.
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Kan man forebygge migræneanfald
med konditionstræning?

motion

Af: Lotte Skytte Krøll, fysioterapeut, Dansk Hovedpinecenter, Glostrup
Et forskningsprojekt i Dansk Hovedpinecenter
undersøger effekten af konditionstræning til
personer, der lider af både migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter.

Fysioterapeuterne i centeret møder mange
patienter, der er fysisk inaktive pga. deres hovedpine. Patienten har måske oplevet at få øget hovedpine, eller at energien til at dyrke motion med hovedpine
mangler. Dette kan føre til en ond cirkel, hvor patienten
bliver mere og mere fysisk inaktiv.
Kan man træne migrænen væk?
Erfaringen viser, at fysisk aktivitet kan forebygge
migræneanfald, og en svensk forskergruppe har vist, at
cykling ved en moderat intensitet 2-3 gange om ugen i
12 uger kan have en forebyggende effekt på migræne. Vi
mangler dog stadig flere videnskabelige undersøgelser,
som kan dokumentere denne sammenhæng. Det vides
ikke med sikkerhed, hvorfor konditionstræning skulle
have en effekt på migræne. En af mine patienter, som
tidligere var fysisk inaktiv, fortalte mig forleden, at
hun var begyndt at cykle hver dag. Hun oplevede efter
nogen tid, at hun for første gang kunne gå en hel dag i
Zoologisk Have med sine børn uden at få migræne. Når
man er i god form, så har man et bedre psykisk og fysisk
overskud i hverdagen, således må man formode, at
denne patient er blevet mere udholdende, og har opnået
et fysisk og psykisk overskud til at kunne gå en hel dag i
Zoologisk Have. Om denne erfaring kan udbredes til andre migrænepatienter, og om træning kun hjælper nogle
enkelte, ved vi ikke, men erfaringen kan rumme interessante perspektiver.
Træningsprojektet
Træningsprojektet er en del af et større ph.d.-projekt.
Træningsdelen består af to grupper. En gruppe der
træner, og en gruppe der ikke træner til sammenligning, dvs. en observationsgruppe der følger almindelig
medicinsk behandling i centret. Det foregår ved lodtrækning om man kommer i den ene eller den anden
gruppe. I træningsgruppen konditionstræner man 3
gange om ugen i 12 uger. Træningen består af enten
cykling, cross-training eller en rask gåtur. Først er der
10 minutters opvarmning, intensiteten er forholdsvis
lav, dvs. man kan mærke, at man træner, men bliver kun
lidt forpustet, derefter følger 30 min. med en højere
intensitet, hvor man bliver så forpustet, at man kun kan
tale i korte sætninger. Til sidst efterfølges 5 min. ved en
lavt intensitet for at få pulsen stille og roligt ned igen.
Efter seks måneder vil de personer, som er i gruppen, der
ikke træner, også blive tilbudt gængs fysioterapi i Dansk

4

MigræneNyt nr. 3 2014

Hovedpinecenter. For begge grupper gælder det, at vi
måler på smerteintensitet og dage med hovedpine og
nakkesmerter. Vi måler graden af muskelømhed i ansigt,
skulder og nakke og smertetærskler. Desuden måler vi
bl.a. på søvn, livskvalitet, velvære og depression
Hvorfor er sådan et projekt interessant/vigtigt?
Det er vigtigt at forske i supplementer eller alternativer
til den medicinske behandling, da det ofte er efterspurgt
af hovedpinepatienter. Medicinsk smertebehandling kan
være forbundet med generende bivirkninger, og mange
patienter ønsker ikke at indtage daglig medicin, men vil
meget gerne ændre adfærd for at komme migrænen til
livs. Samtidig vurderes det, at der bliver brugt betydelige
summer på forskellige medicinske behandlingsmuligheder, men forskning indenfor ikke-medicinsk behandling af
migræne er endnu sparsom.

Hvis du ønsker at deltage i projektet, og opfylder
følgende kriterier:
•

Du er mellem 18 og 65 år

•

Du har mindst 2 migræneanfald pr måned og
spændingshovedpine og nakkesmerter hver
måned

•

Du tager ikke smertestillende medicin dagligt

•

Din hovedpine og dine nakkesmerter er ikke
opstået som følge af en skade mod nakken,
f.eks. piskesmæld eller som følge af et slag
mod hovedet

•

Du er ikke gravid eller ammer

så vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan kontakte
os på mail: lotte.skytte.kroell@regionh.dk eller
telefon: 5289 5244.
Du kan også gå ind på http://www.glostruphospital.dk/menu/Afdelinger/Dansk_Hovedpinecenter/
og klik på ”Forsøgsdeltagelse i forskningsprojekter” for yderligere information.

Vi husker selektivt når lægen
forklarer om triptaner
medicin

Lægen forklarer (formentlig) alle nye brugere af triptaner om, hvordan de bruges.
Hvornår de bør tages, hvor mange man højst
bør tage, hvordan triptaner og anden medicin kan kombineres, og måske allermest vigtigt, hvornår man ikke bør bruge triptaner. Vi
husker en del af lægens ord, men langt fra det hele,
og måske ikke det allervigtigste.
Hvornår kan vi bedst tage en triptan, er nok migrænikerens
første brændende spørgsmål. Langt de fleste (mere end
70%) kan huske, at det er bedst at tage triptanen tidligt i
anfaldet, mens hovedpinen er mild, og at håndkøbsmedicin
ikke bør prøves først, hvis man er rimeligt sikker på, at det
er et migræneanfald, der er under udvikling.
Antal doser vi må tage er også vigtigt for migrænikeren, og
her husker mere end 82%, at man gerne må tage en dosis
mere, men maks to doser i døgnet.
Lægens ord om kombination af triptan med andre typer
medicin er vanskeligere at huske. Kun 45% mente, at det
var OK at tage håndkøbsmedicin som supplement efter
triptanen, og 79% vidste, at man stadig har brug for triptaner, selvom man får forebyggende medicin.
Det, der kan gå så grueligt galt er, hvis vi tager triptanerne forkert. 52% mente, at migrænikere med aura slet
ikke skulle tage triptaner. Det afskærer uden grundlag en
masse aura-migrænikere fra at bruge denne type medicin.
39% vidste, at man godt kan tage triptaner, selvom man

har en depression. Så 3 ud af 5 ville uden grundlag droppe
triptanerne, hvis de fik en depression. Begge disse misforståelser afskærer migrænikere fra en af de vigtigste typer
medicin vi har.
Kun 30% vidste, at personer med kranspulsåreforsnævring ikke bør tage triptaner. Eller med andre ord, 7 ud af 10
vidste ikke, at åreforkalkning kan være et problem (som
kan være dødeligt) sammen med triptaner.
Der var 207 nyligt diagnosticerede amerikanske migrænikere i undersøgelsen. Gennemsnitsalderen var 42 år.
E. P. Baron, S. Y. Markowitz, A. Lettich, E. Hastriter, B. Lovell, K. Kalidas,
D. W. Dodick, T. J. Schwedt og American Headache Society Headache
Fellows Research Consortium, 2014. Triptan education and improving
knowledge for optimal migraine treatment: an observational study.
Headache 54, 686-97.

Redaktørens kommentar
Det er klart, at en ’begynder’ mht. triptanerne
især fokuserer på det nære: Hvad kan jeg gøre,
for at få det bedste resultat med denne medicin?
Men det er uheldigt, at lægens advarende ord om
åreforkalkning ikke hænger fast i migrænikernes
hjerner.
Vi kender ikke antallet af dødsfald pga. kombinationen af kranspulsåreforsnævringer og triptaner.

medicin

Amitriptylins smertestillende virkning
Visse migrænelæger har ordineret Amitriptylin
som forebyggende medicin til migrænikere med
mange migrænedage hver måned. Amitriptylin
er et middel mod depression, og derfor ikke et
oplagt medicinvalg mod migræne.
Nu viser det sig, at Amitriptylin har en virkning

Åben pore

Na+

Udenfor cellen

J. Liang. X. Liu, M. Pan, W. Dai, Z. Dong, X. Wang, R. Liu, J. Zheng og S. Yu,
2014. Blockade of Nav1.8 Currents in Nociceptive Trigeminal Neurons
Contributes to Anti-trigeminovascular Nociceptive Effect of Amitriptyline.
Neuromol Med 16, 308–321.

Lukket pore

Inde i cellen
Cellemembran

ud over den antidepressive. Medicinen blokerer Na-kanalerne i de nerver, som bl.a. sender besked om smerter.
Denne virkning er uafhængig af Amitriptylins antidepressive virkning.

Na-selektiv
inhibitor
(stopper Natransporten)

Redaktørens kommentar
Forhåbentlig vil der blive udviklet medicin, som
har Amitriptylins smertestillende virkning,
uden at have den antidepressive effekt og en
lang række bivirkninger.

MigræneNyt nr. 3 2014

5

Forbyggende medicin eller placebo
– hvad virker bedst?
Migrænikerforbundet har haft et sæt små surveys på www.migraeniker.dk om virkning
og bivirkning af forebyggende medicin mod migræne. Svarene viser, at kun mellem 0%
og 25% af respondenterne fik en halvering af migrænen, og to af de ofte brugte forebyggende midler gav mere end halvdelen af brugerne slemt ubehagelige bivirkninger.

migrænen næsten helt fjernet, eller blev den helt fjernet.

medicin

Migræne næsten hver dag
giver en voldsomt nedsat
livskvalitet, og man søger
med lys og lygte efter
måder at undgå de mange
migrænedage. Lægernes
anbefalinger om kun at tage triptaner 9 dage om måneden og smertestillende 15 dage om måneden,
gør ikke livet lettere.

Bivirkningerne blev tilsvarende
registreret som ingen nævneværdige, tydelige men ikke voldsomt
ubehagelige, svære at klare, eller
så slemme at behandlingen måtte
afbrydes.
Her omtales kun resultater, hvor
mere end 10 respondenter havde
erfaringer med en type medicin.

Derfor er det fristende at tage
imod tilbuddet om forebyggende
medicin. Men virker det?

Virkning
Ingen virkning eller kun en lille
effekt (dvs. mindre end 25% reduktion) er markeret med lyseblå
søjler i figuren. God effekt, dvs.
en reduktion på mere end 50%, er
markeret med mørkeblå søjler.

Vi spurgte først om virkningen af
den forebyggende medicin. Var
der ingen effekt, var der en lille
effekt, blev migrænen reduceret
med mere end 25%, blev migrænen
reduceret med mere end 50%, blev

Survey-resultater fra www.migraeniker.dk 2014, om virkningen af
forebyggende medicin (tal i parentes er antal respondenter)
100%

80%

60%

40%

20%

0%

Metoprolol (18)

Atacand (15)

Topiramat (25) Propranolol (34)

% ingen eller lille virkning

God virkning

Lisinopril (16)

% svære bivirkninger

Amitriptylin (13)

Ingen
blev migrænefrie af
behandlingen.
Det var
nok heller ikke
forventet.
Mellem
60% og
80% af
respon-

Den røde linje i figuren viser effekten af placebomedicin (1). Den reelle
virkning af medicinen er den del af de mørkeblå søjler, som er over den
røde linje. Kun et af de forebyggende midler (metoprolol) gav en virkning,
som var lige så god som placebo.
Over halvdelen (60 – 80%) af de migrænikere, som svarede på dette survey, fik ingen eller kun en lille effekt af den forebyggende medicin. Hver
fjerde bruger af Metoprolol fik reduceret migrænen til det halve, mens
mindre end 15% (dvs. færre end hver 7’ende) fik denne effekt af Atacand,
Topiramat, Propranolol og Lisinopril. Ingen fik den ønskede effekt af
Amitriptylin.
Topiramat og Amitriptylin gav 6 ud af 10 bivirkninger, som var så slemme
at de var vanskelige at holde ud, eller som fik dem til at stoppe med medicinen. Mere end hver fjerde bruger af de øvrige mediciner havde denne
oplevelse af den forebyggende medicin.
6
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denterne oplyste, at de ikke fik en
virkning, eller af den var lille, dvs.
mindre end 25% reduktion, og dermed kunne skyldes tilfældigheder.
God effekt, dvs. en reduktion på
50% eller mere, var størst for
Metoprolol, idet en ud af fire brugerne fik reduceret migrænen til
det halve. 6 ud af 10 brugere af
Metoprolol fik dog ingen eller en
lille effekt af medicinen. De øvrige
midler gav en tilfredsstillende virkning (defineret som en reduktion i
migrænen på 50%) hos mindre end
15% af respondenterne (1 ud af 7),
dvs. en langt mindre effekt end fra
placebo. Amitriptylin havde slet
ikke den ønskede virkning på nogen
af de 13 respondenter.
Bivirkninger
Tænk dig godt om, inden du accepterer at tage forebyggende medicin mod migræne. Virkningen er
sjælden og bivirkningerne hyppige.
Væsentlige bivirkninger var hyppige, og blev rapporteret af mere
end hver fjerde respondent for
alle 6 typer forebyggende medicin.
Mere end hver anden respondent,
som havde taget Topiramat eller
Amitriptylin, fandt bivirkningerne
væsentlige eller havde opgivet
behandlingen netop på grund af
bivirkningerne.
2 personer nævnte, at Amitriptylin
har god effekt på spændingshovedpine. En anden havde samme
kommentar til Lisinopril. Virkningen af Propranolol og Candesartan
synes at aftage med tiden. Og de
forebyggende midler giver generelt
træthed.
Hvad betyder disse resultater?
Sammenholdt med virkningen på
migrænen giver disse svar grund til
at overveje, om de 6 oftest brugte
forebyggende midler er egnede
som forebyggende medicin mod
migræne.

Tænk dig godt om,
inden du accepterer
at tage forebyggende
medicin mod migræne.
Virkningen er sjælden
og bivirkningerne hyppige.
Disse små surveys er ikke videnskab
på nogen vis. De, der har besvaret
spørgsmålene, er migrænikere, som
formentlig har en speciel interesse i
lige netop emnet ’forebyggende behandling’, og vi ved ikke, hvor ofte de
har migræne. Måske har de svaret,
netop fordi de havde god effekt af den
forebyggende medicin – eller fordi
de var utilfredse med bivirkningerne.
Men resultaterne kan læses som et
fingerpeg, som siger, at i den virkelige
verden (dvs. ikke i et forsøg), er der
mange migrænikere, som betaler en

høj pris i form af bivirkninger for at få
en effekt, som ikke er bedre end placebovirkningen.
Et review fra 2013 om virkningen af
forebyggende medicin mod migræne
har noteret, at placebovirkningen
af beta-blokkere (Propranolol og
Metoprolol) og Topiramat som forebyggende mod migræne er 20% til
25%. Med andre ord, hver fjerde eller
femte migræniker, som tager disse
midler forebyggende, vil opleve en
reduktion af migrænen til det halve
(dvs. den effekt som er markeret
med mørkeblåt på figuren), hvis de
får snydemedicin.
Vores små surveys viser dermed, at i
det virkelige liv (dvs. ikke i et kontrolleret forsøg), har disse 6 forskellige
midler ingen effekt på migrænen ud
over placebovirkningen. Migrænikeren, som vælger at tage den forebyggende medicin, betaler samtidig en

høj pris i form af (risiko for) bivirkninger.
((1) T. A. Shamliyan, J. Y. Choi, R. Ramakrishnan,
J. B. Miller, S. Y. Wang, F. R. Taylor og R. L. Kane,
2013. Preventive pharmacologic treatments for
episodic migraine in adults. J Gen Intern Med.
28, 1225-37.

Redaktørens kommentar
Resultaterne her er kun vejledende. Men de taler et tydeligt sprog.
Denne gruppe danske migrænikere fik samme eller mindre
reduktion i migrænen, end de ville
få med placebo-medicin (snydepiller), og 60-80% fik væsentlige
og ubehagelige bivirkninger af den
forebyggende medicin.
Er det det, du ønsker, når du overvejer at få forebyggende medicin?

medicin

Kosttilskud med ringe dokumentation mod
(børns) migræne
produkter var dårlig. Ikke desto mindre var lægernes
konklusion, at de anbefalede Petadolex (men ikke andre
mærker af Butterbur/Petasites), magnesium og Q10
som forebyggende mod børns migræne, og direkte IKKE
anbefalede Riboflavin, Ginkgo, flerumættede fedtsyrer og
andre versioner af Butterbur end Petadolex.

Vi hører på Facebook og andre steder, hvor migrænikere ’snakker’ om kosttilskud, at dette eller hint
skulle virke virkeligt godt.
Nu har to canadiske forskere gravet litteraturen
igennem for en stribe af de oftest anbefalede

midler.

Desuden påpeger de, at der mangler forskning på området.

De læste om Butterbur/Petasites/Petadolex, Riboflavin
(Vitamin B2), Ginkgolid B. Magnesium, Q10 og flerumættede fedtsyrer.

S. L. Orr og S. Venkateswaran, 2014. Nutraceuticals in the prophylaxis
of pediatric migraine: Evidence-based review and recommendations.
Cephalalgia 34, 568-583.

Generelt mente forskerne, at dokumentationen for alle
Petadolex* Riboflavin

Ginkgo

Magnesium

Q10

Flerumættede

Open label

2

5

4

3

2

2

Dobbeltblind

2

4

0

5

2

1

Troværdig virkning
i dobbeltblinde
forsøg

2

1

0

3

2

0

Dobbelt blind: hverken forsøgsperson eller behandler ved, hvilken medicin der er den virksomme
Open label: patienten og/eller behandleren ved hvilken medicin der gives eller om det er placebo
Troværdig virkning: der er mere end 95% sandsynlighed for, at resultatet af medicinen er anderledes end placebovirkningen
* Petadolex findes så vidt vides ikke på det danske marked
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Medicininduceret hovedpine

medicin

2-5% af alle migrænikere har anfald mere end
15 dage om måneden. Ca. halvdelen af dem har
medicininduceret hovedpine (MOH – medication
overuse headache på engelsk).
MOH giver en væsentligt nedsat livskvalitet, og
rammer især migrænikere med kort uddannelse
og lav indkomst. Rygere, folk med depression
eller angst og de, der har problemer med at
sove, har større risiko for at udvikle MOH. Det er
desuden især brugere af smertestillende medicin,
antidepressiv
medicin og medicin
mod led- eller
muskelsmerter, som
udvikler MOH.

Min behandling af MOH er
baseret på expert opinion!

Det er dog langt
fra alle, som tager
smertestillende
medicin, som
risikerer at få MOH.
Kun personer, som
har tendens til
migræne inden de
begynder at tage
smertestillende
medicin i større
mængder, er i
risikogruppen.
Selv i gruppen af
migrænikere, er der

nogle, som selv efter et langvarigt, stort forbrug af enten
triptaner eller smertestillende medicin, ikke får MOH. Der
er endnu ingen forklaring på dette.
Behandlingen af MOH bygger på eksperternes erfaringer/
holdninger, men der er ikke egentlige forsøg, som har vist
hvilken behandling, der er den bedste. Mange klinikker
rapporterer, at de har en succesrate på omkring 70%,
men der er ikke enighed om præcis hvad der er en
succesfuld behandling.
Som oftest får man afgiftningshovedpine i 2-10 dage
efter ophør med medicinen, forholdsvis kortere for
triptan-afgiftning end for smertestillende medicin. Der
er ikke fundet forskelle i resultaterne mellem afgiftning
med indlæggelse og afgiftning hjemme. Der er heller ikke
et målbare forskelle på ’holdbarheden’ af afgiftningen,
når man sammenligner afgiftning med og uden
forebyggende medicinering. 20-40% af de afgiftede havde
atter MOH efter et år.
Forfatterne til dette review er fra Norge, og de anbefaler,
at lægerne skal advare om risikoen for MOH tidligt i
behandlingen af migrænepatienter. Dels fordi det er dyrt
at behandle MOH, dels fordi patientens livskvalitet er
lav mens han/hun har MOH, og fordi afgiftningen er en
ubehagelig periode.
E. Saxhaug Kristoffersen og C. Lundqvist, 2014. Medication-overuse
headache: a review. Journal of Pain Research 7, 367–378.

Cocain-misbrugere får
migræne
90% af 80 kroniske cocain-misbrugere led af migræne eller stærk hovedpine. Anfaldene kom 4-8 timer efter indtagelsen af cocain. Halvdelen af
de 80 misbrugere havde ikke migræne inden de begyndte at tage cocain.
L. Fofi, V. Orlandi, N. Vanacore, M. C. Mizzoni, A. Rosa, C. Aurilia, G. Egeo, P. Casella og P.
Barbanti , 2014. Headache in chronic cocaine users: A cross-sectional study. Cephalalgia 34,
671-678.

Vidste du at...
Hver tredje kvinde i 30’erne har eller har
haft migræne. Og en ud af 5 kvinder med
migræne har anfald omkring menstruationen mindst hver anden måned. Tallene
er fra Norge og ligner tilsvarende tal fra
Danmark.
8
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K. G. Vetvik, A. MacGregor, C.
Lundqvist og M. B Russell, 2014.
Prevalence of menstrual migraine:
A population-based study. Cephalalgia 34, 280–288.

Sekundær kronisk migræne svær at behandle
Sekundær migræne skyldes en anden sygdom, f.eks. piskesmæld eller bihulebetændelse. Norske forskere
satte sig for at undersøge, om denne gruppe migrænikere udnyttede sundhedssystemet på en anden måde
end tilsvarende migrænikere, som havde primær kronisk migræne, dvs. migræne, som ikke kunne tilskrives en anden sygdom.

migræne

113 norske kroniske
migrænikere med
sekundær kronisk
migræne indgik i
undersøgelsen. Det
viste sig, at hver
tredje af disse kroniske migrænikere ikke havde
talt med deres læge om
migrænen. Det tilsvarende
tal for migrænikere med primær migræne er hver femte.
3 ud af 4 brugte alternativ
behandling mod migrænen,
og de, der tog anfaldsmedicin, brugte oftere alternative
behandlinger. Migrænikere med sekundær migræne og
medicininduceret hovedpine var specielt store forbrugere
af de alternative muligheder.
Mere end halvdelen af de sekundære kroniske migrænikere
tog anfaldsmedicin (triptaner eller håndkøbsmedicin)
mere end 15 dage om måneden. Dette forbrug var ikke
påvirket af, om de havde kontakt med en læge.

Forskerne mener, at de sekundære
kroniske migrænikeres store forbrug af smertestillende medicin og
alternativ behandling vidner om, at
de ikke får den fornødne virkning ud
fra lægernes tilbud til migrænebehandling. Det kan være, fordi de sekundære migræner er vanskelige at
behandle. Migrænikerne havde hyppig kontakt til læger med speciale i
deres anden sygdom, så den manglende kontakt vedrørende migrænen
kan også skyldes små forventninger
til behandlingen, eller at den sekundære migræne er mindre belastende end primær migræne.
Forskerne konkluderer, at sekundære migræner er vanskelige at behandle. Afgiftning kan prøves, men viser sig ofte
ikke at have nogen virkning.
E. S. Kristoffersen, C. Lundqvist, K. Aaseth, R. Berling Grande, og M. B.
Russell, 2014. Management of secondary chronic headache in the general
population: the Akershus study of chronic headache. The Journal of Headache and Pain 2013, 14, 5.

Har du også svært ved at genkende ansigter?
Så ligner du flertallet af migrænikere. Migænikere (med og uden aura) scorer dårligere end kontrolpersoner med samme uddannelse og alder, når de testes for, om de kender berømte menneskers ansigter (uden
at man kan se håret).

migræne

Ansigtsgenkendelsen måles
dels ved at vise forsøgspersoner billeder af kendte og
kongelige, dels ved at bede
forsøgspersonerne om at
fortælle, hvilke streger på
en figur, der er parallelle.
Også i denne test scorede migrænikerne signifikant lavere end kontrolpersonerne. Der var ingen sammenhæng til migrænikernes hyppighed
af migræne eller i hvilken side, de
fortrinsvis havde hovedpine.
S. Yetkin-Ozden, E. Ekizoglu og B. Baykan,
2014. Face Recognition in Patients with
Migraine. Pain Practice, preprint

Redaktørens kommentar
Ansigtsgenkendelsen sker i
bunden af hjernen. Sygdomme
som Alzheimers, Parkinsons og
autisme kan også give nedsat
ansigtsgenkendelse.

Her er opgaven at finde ud af hvilke
linjer der er parallelle med de to
linjer i den øverste del af billedet.

Kender du dette ansigt?

MigræneNyt nr. 3 2014

9

Lysfølsomhed – nogle migrænikere reagerer
mere end andre
viden

Migrænikere kan opdeles i dem, der er lysfølsomme, og dem, der ikke har væsentlige
problemer med lys. Lysfølsomheden begynder allerede i prodromen, dvs. i timerne inden migrænehovedpinen, hos migrænikere
uden aura.
Det er et ganske lille forsøg, men resultaterne er tydelige. 10 migrænikere uden aura deltog. De tog ikke
forebyggende medicin, og havde mindre end 15 migrænedage om måneden. De fik alle indsprøjtet nitroglycerin, som fremkalder et migræneanfald i løbet af få timer.
Hver deltager blev scannet 3 gange, inden injektionen,
når migrænens varsler var begyndt, og når migrænen
var fuldt udviklet.
Det gav mulighed for at se udviklingen i områder i hjernen, der fik større blodtilførsel pga. nitroglycerinen.
Det viste sig, at de 5 migrænikere, som selv følte, at
de var klart ekstra følsomme overfor lys, reagerede
klart anderledes end de 5 migrænikere, som ikke følte
problemer med lys. De 5 migrænikere med fotofobi
(lysfølsomhed) oplevede netop dette symptom, sammen
med træthed og tørst, i tiden inden migrænehovedpinen
dukkede op. De 5, som ikke selv tænkte, de var lysfølsomme, blev derimod trætte og tørstige, men omtalte
ikke lysfølsomhed.
Ved scanningerne viste det sig, at der var områder i

synsbarken (bagest i hjernen) og i et område, der kaldes
prefrontal cortex, som især fik mere blod tilført. Synsbarken reagerer umiddelbart på lys og stimuli fra øjet.
Prefrontal cortex er et område, som bearbejder input, og
omformer dem til vores oplevelse af dem, f.eks. om de
er behagelige eller ubehagelige.
Forskerne kom ikke med forslag til forklaring på den
øgede blodtilførsel.
F. H. Maniyara, T. Sprengera, C. Schankina, og P. J. Goadsby, 2014. Photic
hypersensitivity in the premonitory phase of migraine – a positron emission tomography study. European Journal of Neurology 2014 doi:10.1111/
ene.12451

Hvem kører hjem?
viden

Nej, det er ikke et spørgsmål om alkohol. Migrænikere har større problemer med at køre i mørke
end andre. Det viser en rundspørge blandt 68 taxichauffører i London. 6 af dem led af migræne.
Det var især de røde bremselygter, og især dem
med LED-pærer, som generede migrænikerne, måske fordi
de i højere grad blinker end de hvide lys. Men de 6 migrænikere fandt, at også forlygterne var skarpere og dermed
mere ubehagelige, blændede mere, og de så LED-lyset
som dobbelt. Foruden fandt de, at migrænikerne i højere

grad opfattede lyset som smertefuldt.
De yngre chauffører var forholdsvis stærkere påvirket af
lyset.
J. Salvaia, S. Elias og A. J. Shepherd, 2014. Symptoms of visual discomfort from automobile lights and their correlation with headache in nighttime taxi drivers. Lighting Res. Technol. 46, 354–363.

Taxachaufførernes svar om ubehag pga. billygter
Smerter
Flimmer
Ubehag
Dobbeltsyn
Blænding
Skarpt lys
0

1

2

3

4

Subjektiv skala, hvor 5 gør det umuligt at køre
Migræniker
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Andre

5

Danske læger finder forskel i hjernehalvdelene hos aura-migrænikere

Viden

Migrænikere, som har aura, som (næsten) hver gang kommer fra den samme side, har ekstra
blodgennemstrømning på visse steder i hjernen i siden modsat aurasiden, selvom de ikke har
migræne.

Det er de dygtige migræneforskere i Glostrup
(sammen med nogle kolleger), som har vist, at
migrænikere med aura, som fortrinsvis er i den
samme side hver gang, har større blodgennemstrømning i en række områder af hjernen i siden modsat
aurasiden, når de udsættes
for visuelle påvirkninger.

A. Hougaard, F. M. Amin, M. B. Hoffmann, E. Rostrup, H. B.W. Larsson, M.
S. Asghar, V. Andrée Larsen, J. Olesen, og M. Ashina, 2014. Interhemispheric Differences of fMRI Responses to Visual Stimuli in Patients With
Side-Fixed Migraine Aura. Human Brain Mapping 35, 2714–2723.

Forsøgspersonerne (20
migræniker og 20 tilsvarende
kontrolpersoner) blev scannet i en MRI-scanner, mens
de så billeder i et sæt briller,
som kunne vise film. Forsøgspersonerne fik vist en cirkel
Anders Hougaard.
med sorte og hvide felter,
lidt ligesom på en dart-skive. Billedet roterede, for at gøre
synsindtrykket ekstra stærkt. De havde ikke migræne,
mens de blev scannet.
Figuren roterede, mens forsøgspersoKontrolpersonernes hjernehalvdele reagerede helt ens på
nerne så på den.
synsindtrykkene. Men hos migrænikerne steg blodgennemstrømningen stærkt i visse dele af hjernen modsat
Gengivet med tilladelse fra forfatterne.
aurasiden, mens de så på den roterende figur (se de gule
områder på figuren
med hjerner).
Blodgennemstrømningen
i hjernenererøget
øgeti siden
sidenmodsat
modsataurasiden
aurasiden(de
(degule
guleområder)
områder)
Blodgennemstrømningeni hjernen
De gule områder
Set
Gennemskåret
på billederne af
’låget’ er
er
Set fra
fra siden
siden
Gennemskåret
Setoppefra
oppefra––’låget’
Set
fjernet
frafra
øre
til tiløre
hjernen var alle
øre
øre
fjernet
knyttet til områder, der behandler
synsindtryk.

Vidste du at…
1-2 % af verdens voksne befolkning lider af medicininduceret hovedpine?

M. L. Westergaard, E. Holme Hansen, C. Glümer, J. Olesen og R.
H Jensen, 2014. Definitions of medication-overuse headache in
population-based studies and their implications on prevalence
estimates: A systematic review. Cephalalgia 34, 409–425.

I enkelte lande er procentdelen nede på ca. ½%, mens
den er oppe på omkring 7% i andre lande. Topscorer
er Rusland, Colombia og Iran. Blandt unge og ældre
er procentdelen, der har medicininduceret hovedpine,
lavere end blandt voksne i aldersgruppen 25-65 år.
MigræneNyt nr. 3 2014
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LED-flimmer
Migrænikerforbundet har tidligere skrevet om, at de nye sparepærer ikke flimrer, så de udløser ikke migræne. Nu er vi blevet klogere. For de moderne LED-pærer flimrer, lige netop med
den hastighed, som er migræneudløsende, dvs. 50 gange i sekundet. Men formentlig flimrer
de ikke lige meget alle sammen. Men det kan ikke ses på pakken, når vi køber dem.

Viden

Nu bliver det teknisk. En LED-pære (en af de helt
små pærer, som sidder i de lette lygter vi efterhånden bruger alle vegne, og i alskens elektronik
som røde og grønne lys), er en diode. Den lyser
ved en ganske lille strømstyrke og lever derfor
fint og længe på et lille batteri. Hvis den sættes
sammen med andre af samme slags til en større ’pære’
(figur 1), som vi kender dem fra lamperne i huset, skal
strømstyrken reduceres tilsvarende inden den når frem til
dioderne. Der er indbygget en mekanisme til dette i foden
af de pærer, der skrues i en fatning, mens andre typer
LED-lys skal have en transformer indsat i ledningen til
lampen (figur 2).

Figur 2

Mange LED-belysninger har ikke indbygget transformer. Transformere kommer i
mange former og udgaver.

Lad os så se på, hvad der sker, rent lysmæssigt. Vores
vekselstrøm har en frekvens på 50 Hertz. Dvs. LED-pæren
glimter 50 gange i sekundet. Det giver en variation i lysstyrken, som ses på figur 3.

Figur 1

LED pærer, som passer i en almindelig fatning. Nogle
LED-pærer har samme form som en gammeldags
glødetrådspære, idet der er sat et glas-dække over
dioderne. Glasset kan filtrere lyset fra dioderne, så det
opfattes som varmere.

Her er kun vist lys-svingningerne i 1/10 sekund – så der er
5 toppe (samtidig med at ampererne (amps) er højest, og
5 korte perioder uden lys (1) – se figur 3.
Sætter man mange LED-dioder sammen til en ’almindelig
husholdningspære’, får man samme billede – blot med
mere lys.
I moderne husholdninger er lysdæmpere almindelige.
LED-pærer kan fås i udgaver, som kan dæmpes. Men de
LED-pærer som sælges som dæmpbare, kan ikke modificeres så flimret reduceres (2). Så indtil teknologien
udvikles, er de dæmpbare LED-pærer ikke så gode for
migrænikere, som reagerer på flimmer.
Flimmer øger blodgennemstrømningen i nethinden
Dette er meget foreløbige resultater. Men de er nok et
12
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Figur 3

LED-pærer er dioder. En diode fungerer
ved at elektroner går fra en halvleder
til en anden, når stømmen er tilsluttet.
Elektronerne afgiver lys, når de sætter sig
i små huller i den modtagende halvleder.
Derfor er der perioder med meget lys, og
andre perioder, hvor der ikke afgives lys
fra dioden.

fingerpeg om, hvad der faktisk sker i øjet, når
vi ser blinkende lys. Blodgennemstrømningen
blev målt med en laser-stråle, som blev rettet
mod nethinden tæt på den blinde plet, dvs. tæt
på det sted, hvor synsnerven er forbundet med
nethinden. Det er det område, hvor vi ser tydeligst. Forsøgspersonen var en rask mand på 60
år. Han blev udsat for 30 sekunder med lys, der
ikke flimrede, derefter 60 sekunder med flim-

mer og derefter 20 sekunder med lys, der ikke flimrede.
Pulsslaget var tydeligt at se i øjets blodkar, og efter ca. 40
sekunder med flimmer, steg blodgennemstrømningen med
25%. Når flimmeret holdt op, faldt blodgennemstrømningen til normalniveauet på få sekunder. Reaktionen var
størst, når lyset blinkede ca. 8-10 gange i sekundet (3).
Manden led ikke af migræne, og der er endnu ikke lavet
tilsvarende forsøg på migrænikere.
Indenfor den tekniske udvikling af lyskilder er der klar
opmærksomhed på, at flimmer er et problem både for
epileptikere og migrænikere (4). Vi håber, at LED-teknologien i løbet af få år får løst flimmer-problemet eller i det
mindste deklarerer flimmer-frekvensen på pakningen.

(3) L Peretto, C. E. Riva, L. Rovati, G. Salvatori og R. Tinarelli, 2009. Analysis of the Effects of Flicker on the Blood-Flow Variation in the Human Eye.
IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT 58,
2916 – 22.
(4) A Review of the Literature on Light Flicker: 2 Ergonomics, Biological
Attributes, Potential 3 Health Effects, and Methods in Which Some
LED 4 Lighting May Introduce
Flicker http://grouper.ieee.org/
groups/1789/FlickerTR1_2_26_10.
Redaktørens kompdf

mentar

Tak til Rasmus Larsen
fra www.flatbed.dk
for støtte og teknisk
input i forbindelse
med udarbejdelsen af
denne og den følgende
artikel.

(1) http://www.digikey.com/en/articles/techzone/2012/jul/characterizing-and-minimizing-led-flicker-in-lighting-applications.
(2) S. Brown, 2012. Flicker and dimming challenge LED lamp design.
Electronic Engineering Times April 16, 2012

TV og computerskærme
Computerskærme og TV-skærme var et stort problem, dengang vi brugte
katodestråle-skærme.

Viden

Nu (dvs. siden omkring 2007) har vi
flade skærme. De består af flydende krystaller (Liquid Crystal
Display, LCD), som belyses bagfra
med LED-lys eller lysstofrør (Cold
Cathode Fluorescent Lamp, CCFL).
De flydende krystaller ændrer kun form eller
farve, når billedet ændres, så stationære billeder og rolige filmsekvenser skulle ikke give
migrænikere problemer. Filmklip med hastige
bevægelser vil dog stadig kunne give migræne
pga. flimmer.

Til venstre vises variationen i lysstyrken på en skærm med lysstofrør som baggrundsbelysning. Til højre ses variationen i en skærm
med LED som baggrundsbelysning. LED-belysningens frekvens
(hvor mange gange det flimrer per sekund) kan øges ved at indføje
lidt elektronik; det mindsker ubehaget ved flimmeret. Figuren er
gengivet fra www.flatpanels.dk med tilladelse fra Rasmus Larsen.

Lysstyrken og flimmer
Hvis du har stillet skærmen til 100% af den
mulige lysstyrke, vil flimmeret være mindre
fremtrædende, end hvis lysstyrken er dæmpet. Om det afhjælper problemerne med opfattelsen af
flimmeret for migrænikere, vides ikke, men det er måske

Katodestråle-skærm.
Flimrede voldsomt,
fordi billedet blev
opbygget 60 gange i
sekundet.

Fladskærm. Flimrer mindre
fordi de bruger flydende
krystaller, som kun ændrer
form og farve når billedet
ændres. Baggrundsbelysningen kan dog give øjentræthed, og evt. migræne.

et forsøg værd, hvis din skærm giver dig problemer.
Flimmerfri skærme
Siden 2013 har der været såkaldt flimmerfrie skærme
både til TV og computerbrug på det danske marked. De
bruger enten lysstofrør (CCFL) som baggrundsbelysning, og har dermed langt mindre udsving i lysstyrken
end skærme med almindelig LED baggrundsbelysning,
eller kan have LED baggrundsbelysning med øget frekvens, så flimmeret bliver mindre synligt.
Hvis du kigger efter en ny skærm, så vær opmærksom
på, at begrebet ’flimmerfri’ kan bruges ret ukritisk i
salgsøjeblikket. Prisen på en skærm afspejler ikke nødvendigvis, om den er flimmerfri.
Oplysninger om TV og computerskærme fra http://www.flatpanels.dk/
fokusartikel.php?subaction=showfull&id=1362121182#disqus_thread

MigræneNyt nr. 3 2014

13

Øget tryk i rygmarvsvæsken og
kronisk migræne
Kronisk migræne udvikler sig ofte gradvist fra spredte migrænedage (episodisk migræne). Øget tryk i den væske, som hjernen og rygmarven ligger i, kan være årsagen til
denne udvikling.

viden

Hjernehinden (dura) omslutter ikke kun hjernen, men også rygmarven. Trykket i denne
væske, som hjernen og rygmarven ligger i, er
en smule højere end lufttrykket, så hjerne og
rygmarv beskyttes af væske alle steder. Dette
lille overtryk er normalt på 60-200 mm H2O, dvs. i
samme størrelsesorden som forskellen på lufttrykket ved havoverfladen og på toppen af Himmelbjerget.
Som regel indretter trykket i cerebrospinalvæsken sig
efter omgivelserne, og hvad vi foretager os, men når vi
f.eks. hoster,
kommer der
et kortvarigt
77% af patienterne
overtryk. Selvmed kronisk migræne
om ændringerne i trykket
og højt tryk i cerebroi cerebrospispinalvæsken fik en
nalvæsken er
reduktion i migrænesmå, giver et
stadigt forhødagene efter lumbaljet overtryk
punktur, i kortere eller
hovedpine.

længere tid.

Den gruppe
kroniske migrænikere,
som indgik i dette forsøg, var specielt udvalgte. De havde migræne næsten hver dag (29,5 dage om måneden i
gennemsnit), de havde alle været igennem en medicinafgiftning, og det havde ikke ændret på deres migræne,
og de havde forgæves prøvet mere end 3 forskellige
forebyggende mediciner. Migrænen fortsatte uændret.
De havde desuden alle forsnævringer eller andre forandringer i de vener, som dræner hjernen.
De var desuden udvalgt, så det var sikkert, at de ikke
havde (haft) en hjerneblødning, en svulst i hjernen eller
klemt synsnerve pga. højt tryk i cerebrospinalvæsken.

Eksempel
på forsnævringer
i de vener
som dræner hjernen.

14
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Alle 44 fik udtaget
cerebrospinalvæske ved en lumbalpunktur, så de fik
et mere normalt
tryk. Dvs. lægen
førte en tynd slanHjernehinge ind til rygmarden omslutven lige over bækter ikke kun
kenet, og udtog lidt
hjernen,
af cerebrospinalmen også
væsken. Samtidig
rygmarven.
måltes trykket i
væsken, da nålen
gik ind. 44 forsøgspersoner havde et
overtryk i cerebrospinalvæsken på
i gennemsnit 245
mm H2O, mens
en kontrolgruppe
havde et overtryk
på 149 mm H2O.
Til sammenligning
havde patienter
med diagnosticeret
overtryk i hjernen
og med synlige ændringer i retina i øjet et gennemsnitligt overtryk på 310 mm H2O.
77% af de behandlede kroniske migrænikere havde en
væsentlig reduktion i deres migrænedage i kortere eller
længere tid efter lumbalpunkturen, og mere end halvdelen fik en effekt i mere end en måned efter lumbalpunkturen.
Ofte giver en lumbalpunktur hovedpine i en uge eller i
sjældne tilfælde op til en måned. 30 af forsøgsdeltager-

Sådan måles trykket i
rygmarvsvæsken.

ne havde denne reaktion, men 14 fik straks (eller allerede mens væsken
blev tappet) en bedring af deres migræne.
Forskerne konkluderer, at det langt fra er alle med forhøjet tryk i hjernen,
som udvikler kronisk migræne, men en kombination af nedsat gennemstrømning i de vener, der dræner hjernen og et lidt øget overtryk, synes
at give migrænikere flere migrænedage.
R. De Simone, A. Ranieri, S. Montella, P. Cappabianca, M. Quarantelli, F. Esposito, G. Cardillo,
V. Bonavita, 2014. Intracranial pressure in unresponsive chronic migraine. J Neurol DOI
10.1007/s00415-014-7355-2

Redaktørens kommentar
Det er især yngre, overvægtige kvinder,
som rammes af dræningsproblemer i
hjernen. Op til 21 ud af 10.000 kvinder
i alderen 15-44 år menes at rammes
af disse problemer og deraf følgende
overtryk i hjernen. Vægttab, motion og
sund kost anbefales.

viden

Migrænikere og billeder med visuel ’støj’
Migrænikere opfatter flere detaljer end ikke-migrænikere. Nu spekulerer forskerne på, om det er fordi vi ikke
filtrerer ’støjen’ væk, eller om det er fordi ’støjen’ konkurrerer med det vigtige i billedet hos migrænikerne.

Derfor blev 22 migrænikere og 22 kontrolpersoner udsat for en
række små film med bevægelige pletter på en computerskærm.
Formålet var at teste, om forsøgspersonerne kunne opfatte, at
der var en gruppe pletter, som bevægede sig i samme retning,
mens hovedparten af pletterne bevægede sig i tilfældige retninger.
På figur 1 er det illustreret ved, at alle pletterne i det venstre
panel bevæger sig samme vej (mod højre). Det defineres som
’ingen støj’. På figuren i det højre panel bevæger de sorte pletter sig i tilfældige retninger, mens de, der her er hvide, flytter
sig mod højre. I forsøget havde pletterne selvfølgelig samme
farve.

Figur 1 Venstre panel: Ingen støj (alle pletter
går samme vej). Højre panel: 20% af pletterne
går samme vej, de øvrige bevæger sig i tilfældige retninger. Migrænikere finder denne type
opgaver vanskeligere end kontrolpersonerne.

Antallet af pletter, der bevægede sig i samme retning, som var
nødvendigt for at forsøgspersonen kunne identificere deres
retning, blev anset som et mål for, hvor god personen var til at
skelne mellem støjen fra pletterne, som bevægede sig i tilfældige retninger og dem, der gik samme vej.
Filmene varede kun 0,4 sekund, så opgaven var måske ikke helt
let.
Det viste sig, at migrænikerne havde brug for, at hver tredje
plet gik samme vej, før de kunne erkende dette mønster. Kontrolpersonerne klarede opgaven med hver fjerde plet, og forskellen var signifikant (troværdig).
I tilsvarende forsøg med forskellige størrelser af pletter eller
pletter med en stribe der var orienteret i samme retning, var
der ingen forskel mellem migrænikerne og kontrolpersonerne.
En lignende reaktion kendes fra personer med et ’dovent øje’
(amblyopia), dvs., at de bruger kun/fortrinsvis informationen
fra det ene øje. Forskerne spekulerer derfor nu på, om migrænikerne kunne have en lignende opfattelse af synsindtryk, dvs.
kun informationen fra det ene øje bruges.
M. S. Tibber, M. G. Kelly, A. Jansari, S. C. Dakin og A. J. Shepherd, 2014. An
Inability to Exclude Visual Noise in Migraine. Invest Ophthalmol Vis Sci. 55,
2539–2546.

Figur 2 Øverste række: Pletterne har en
stribe, som i venstre panel ikke har støj, mens
den i højre panel har 22,5% støj. Nederste
række: Her gælder det størrelse. I venstre
panel er alle pletter lige store, dvs ingen støj.
I højre panel er støjen pga. størrelse stor.
Migrænikere er lige så gode som kontrolpersonerne til at finde mønstre i denne type
figurer.
MigræneNyt nr. 3 2014
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Blodplader – nøgle til forståelse af
migrænen?
viden

Migræne kommer, fordi nerverne omkring visse blodkar
reagerer uhensigtsmæssigt
og ændrer blodkarrenes
diameter. Det er nok den
for tiden mest accepterede teori
om, hvorfor vi får migræne. Måske
er blodpladernes funktioner lige så
vigtige.
Teorien om at blodpladernes funktioner er medvirkende til, at vi får
migræne, er over 30 år gammel. Men
forskningen på dette område finder
stadig nye forklaringer på migrænen.
Blodpladerne er ganske små og
flyder rundt med blodet. Migrænikernes blodplader har øget tendens
til at klumpe sammen. Det forklarer
måske, hvorfor aura-migrænikere
har øget risiko for blodpropper.
Hos migrænikere klæber blodpladerne også mere til hvide blodlegemer,
end hos andre. Det fører til, at der
frigives kemiske stoffer (interleukiner), som giver øget opfattelse af
smerter.

5HT-receptorerne sidder i cellemembranen på nervernes ender og
på blodpladerne. Hvis et serotoninmolekyle kommer forbi, kan det
fæstne sig på receptoren, hvis der
også er natrium og calcium i blodvæsken. De sidste to virker som ’døråbnere’, og smutter ind i blodpladens
hulrum, mens serotoninen, som er et
stort molekyle, lempes langsomt ind
i cellen.
16
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Ligesom der er receptorer på nervernes
ender, er der receptorer
på blodpladerne, og i
forbindelse med migræne er det specielt
5HT-receptorerne, der
er interessante. Det er
dem, der optager eller
frigiver serotonin. Der
Rødt blodlegeme (til venstre), blodplade (i midten)
er (mindst) 7 forskelog hvidt blodlegeme (til højre).
lige udgaver af serotonin, og tilsvarende lige
tager nitroglycerin for at skabe
så mange forskellige receptorer i
bedre plads i forkalkede blodkar. NO
nervecellernes ender og på blodplaer også det stof, som får blodkar til
dernes overflade. Receptorerne kan
at udvide sig, efter at de har trukoptage serotonin fra blodvæsken, og
ket sig sammen i begyndelsen af et
kan frigøre det igen, hvis/når kropmigræneanfald. Udvidelsen sker,
pen har brug for det.
dels fordi de forsnævrede kar bliver
udsat for større pres fra blodet,
Kvinder med menstruations-migræmen også fordi blodpladerne afgiver
ne oplagrer serotonin i blodpladerne
NO som ’hjælp’ til at få blodkarrene
i perioden mellem menstruationen
udvidet igen efter en sammentrækog ægløsningen, og frigiver seroning. Migrænikere danner mere NO i
tonin i perioden fra ægløsningen til
blodpladerne, mens de har et anfald,
menstruationen, så der kun er relaend i migrænefrie perioder.
tivt små mængder tilbage omkring
E. Danese, M. Montagnana og G. Lippi, 2014.
menstruationen.
Platelets and migraine. Thrombosis Research

xxx–xxx
Blodpladerne er også depot for enzymet monoaminoxidase B. Det er det
enzym, som nedbryder tyramin, et af
de stoffer, der er kendt som migrænetrigger i vores fødevarer. Migrænikere har væsentligt mindre af dette
enzym end ikke-migrænikere, fordi
migrænikernes gen, der styrer produktionen af monoaminoxidase B, er
mindre aktivt end hos andre. Kvinder
med menstruationsmigræne har
desuden mindre monoaminoxidase B
på lager omkring menstruationen. Det forklarer, hvorfor mange migrænikere får
Blodpladernes funktioner er bl.a. at
anfald af at indtage tyramin-holdig mad, og hvorfor
• transportere stoffer som serotonin,
kvinder oplever en større
interleukin og NO rundt i kroppen til
tendens til at få migræne af
de rette steder
f.eks. et glas rødvin omkring
• oplagre stoffer som serotonin i
menstruationen.
perioden mellem menstruationen
Blodpladerne er også
og ægløsningen
stedet, hvor NO (nitrogen• oplagre enzymet monoaminoxidase
oxid) dannes. NO kender
B, som nedbryder tyramin, som kan
vi som det stof, der får
udløse fødevaremigræne
blodkar til at udvide sig,

f.eks. når hjertepatienter

Migræne som barn – 50% har det også som
40-årige
Har man migræne som pre-teenager, er det også sandsynligt, at man har migræne og/eller spændingshovedpine 30 år senere. Kun hver femte var fri af hovedpine/migræne, da de blev undersøgt igen efter 30 år.

børn

6 ud af 23 canadiere, som
havde migræne som preteens, fik i løbet af 30 år deres hovedpine ændret, så den
var af spændingshovedpine-typen.
11 ud af de 23 migrænebørn i 1983
havde stadig migræne i 2013. Alle
undtagen en af de 18 personer, som
stadig havde migræne eller hovedpine

i 2013, oplyste, at deres migræne eller hovedpine var blevet mildere med
årene.

J. M. Dooley, H. F. Augustine, P. M. Brna
og A. M. Digby, 2014. The Prognosis of
Pediatric HeadachesdA 30-Year Follow-up
Study. Neurol 2014; preprint.

Kun én i gruppen tog triptaner. De
øvrige klarede sig med håndkøbsmedicin. Der er desværre ikke oplysninger
om hvor mange migræne- eller hovedpinedage forsøgsdeltagerne havde.

Migrænebørn er ikke ekstra smertefølsomme
Voksne med migræne har tendens til at opfatte smerter pga. tryk på f.eks. en finger, som stærkere end
ikke migrænikere. Det gør børn på omkring 10 år ikke, selvom de har haft migræne i 5 år.
Alle børn blev udsat for pres mod
huden på 18 steder på kroppen og
hovedet. Pigerne med migræne var
mere følsomme end drengene, når de
fik tryk i nakken (de farvede muskler
på billedet), på oversiden af skulderen
og mellem 2 og 3 ribben.

Børnene, som deltog i forsøget havde
haft migræne i ca. 5 år, og var patienter på en migræneklinik. Så de var
forholdsvis ’erfarne’ migrænikere, og
alle havde fået forebyggende medicin.
Kontrolgruppen kom fra omkringliggende skoler, og svarede til migrænebørnene i alder og køn.

G. N. Ferracini, J. Stuginsk-Barbosa, F. Dach og
J. G. Speciali, 2014. A Comparison Pressure
Pain Threshold in Pericranial and Extracephalic
Regions in Children with Migraine. Pain Medicine
15: 702–709.

børn

Disse resultater er interessante, for de peger på, at
den øgede smerteopfattelse
udvikles i voksenalderen. Men
de fortæller ikke, om den øgede smerteopfattelse skyldes migrænen, eller
den medicin migrænikerne tager.

Migrænebørns tidsopfattelse
børn

Migrænebørn reagerer, som om de opfatter kortvarige synsindtryk, som om de varer længere.
11 børn med migræne og 11
kontrol-børn på samme alder
(i gennemsnit 11 år) sad
foran en computer. De skulle
trykke mellemrumstasten ned lige så
længe som de umiddelbart forinden
havde set en figur på skærmen.

det er fordi migrænebørnene opfatter
tiden, de så billedet på skærmen, som
længere end kontrolbørnene gør det.

Figuren på skærmen var synlig mellem 1½ sekund og knapt 2 sekunder.
Migrænebørnene trykkede på mellemrumstasten ca. 25% længere end
kontrol-børnene. Forskerne mener,

Forskerne gik videre, og spekulerer
over, om dette påvirker børnenes
indlæring (1), men omtaler ikke, at
dette kunne skyldes, at migrænikere
har længere motorisk responstid (dvs.
det tager længere tid fra at beslutte
et gøre en bevægelse, til den faktisk
bliver udført), selvom dette har været
vist tidligere (2).

(1) C. M. Vicario, M. Gulisano, D. Martino og R.
Rizzo, 2014. The perception of time in childhood
migraine. Cephalalgia 34, 548-53.
(2) D Riva, F Aggio, C Vago, F Nichelli, E Andreucci, N Paruta, S D’Arrigo, C Pantaleoni og S
Bulgheroni, 2006. Cognitive and behavioural effects of migraine in childhood and Adolescence.
Cephalalgia 26, 596–603.
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Advarselsflag hos gravide og
nybagte mødre med migræne
De allerfleste graviditeter og fødsler går
fint! Men som migræniker er der lidt øget
risiko for at udvikle en række symptomer,
som lægen bør kigge nøjere på.

Kvinder

symptomer). Hovedpinerne
skyldes
generelt
Der er en række hovedpiner, som specielt gør det
ændret
vigtigt at snakke med lægen (eller blive henvist til tryk i hoveen neurolog, hvis den lokale læge ikke mener, det er vigtige det, dvs. de
opleves formentlig (men ikke nødvendigvis) som
’anderledes’ end den sædvanlige migræne.
Årsager til migræne eller hovedpine, mens du er gravid
•

Højt blodtryk

•

Hjerneblødning

•

Reduceret tryk i spinalvæsken (ofte pga. epiduralblokade,
som har givet en rift i hinden omkring rygmarven)

•

Øget tryk i spinalvæsken

•

Meningitis (hjernebetændelse)

•

Blodprop i venerne som dræner blodet fra hjernen

•

Blodprop i hjernen

•

Blodmangel

•

Øget størrelse af en svulst i hypofysen

•

Øget størrelse af svulst på hjernehinden

•

Blødning omkring en eksisterende svulst

Advarselssignaler
•

Tordenskraldshovedpine: En kraftig hovedpine, som udvikler sig hurtigt, dvs. når maksimal styrke på sekunder eller
op til 5 minutter. Tegn på hjerneblødning

•

Muskelsvaghed i arme og ben sammen med aura, som
varer mellem 5 minutter og 1 time

•

Konfus med kognitive problemer. Tegn på blodprop i en
vene, der dræner hjernen

•

Hovedpine som ændrer sig, når man står op eller lægger
sig ned – tegn på højt eller lavt tryk i spinalvæsken

•

Hovedpine som vækker den gravide – kan være tegn på
øget tryk i hjernen

•

Hovedpine som udløses af fysisk aktivitet eller ved en Valsalva manoeuvre* –kan være tegn på hjerneblødning eller
øget tryk i kraniet

•

Feber – kan være tegn på meningitis

•

Stiv nakke – kan være tegn på irritation af hjernehinderne

* Valsalva-manøvre: Hold vejret og pres, som om du har hård
mave.
18
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Hvis du hurtigt kommer under behandling, er der
ingen væsentlig risiko ved disse svangerskabshovedpiner. Men hvis de får lov til at udvikle sig,
kan følgerne blive alvorlige.
Hvis din migræne eller hovedpine ændrer sig,
mens du er gravid, er det vigtigt at holde god
kontakt til lægen.
Hovedpine pga epiduralblokade
Forekommer hos 0.5–2.5% af de, der får en epiduralblokade. Hovedpinen sidder som regel i panden
og i baghovedet, og stråler ned i nakken. Hovedpinen er værst i stående stilling og kommer typisk
24-48 timer efter epiduralblokaden. Hovedpinen
varer normalt 1-6 uger, og kan behandles med
håndkøbsmedicin eller ved at sprøjte lidt blod ind
i rygmarvsvæsken – det vil så stoppe hullet.
Svangerskabsforgiftning
Ved svangerskabsforgiftning (preeclampsia) stiger blodtrykket, og der kommer protein i urinen.
Det første tegn er ofte hovedpine. Hovedpinen
bliver værre samtidig med at blodtrykket stiger.
Hovedpinen har mindst 2 af følgende karakteristika: 1) sidder i begge sider 2) pulserer 3) øges
ved fysisk aktivitet.
Hvis svangerskabsforgiftningen ud over hovedpinen giver kvalme, synsforstyrrelser og kramper,
kan det skyldes væskeophobning i hjernen. Så er
det specielt vigtigt
at tale med lægen.
Synsforstyrrelserne
kan skyldes, at det
Mens du er gravid
øgede tryk i kraniet
Undgå dine kendte
klemmer synsnerven
migræne-triggere,
sammen, og kan føre
spis sundt og regeltil tab af synet.
mæssigt, drik rigeligt
af (poste)vand, hold
K. Revell og P. Morrish,
pauser og husk at
2014. Headaches in pregslappe af.
nancy. The Obstetrician &
Gynaecologist 2014; DOI:
10.1111/tog.12101.

Hvem bliver mest generet af migræne, mens
de er gravide?
Kvinder

Overvægt og dårlig kondition øger
risikoen for migræne, mens man
er gravid, ligesom
arvelighed og køresyge
øger denne risiko.

Redaktørens kommentar
Artiklen oplyste ikke, om de gravide migrænikere tog nogen form
for medicin mod deres migræne.
de blev gravide. 8% af de kvinder, der
havde oplevet migræne, inden de blev
gravide, oplyste at deres migræne gav
dem en moderat til alvorligt nedsat
funktionsevne.

Vi kan ikke ændre vores arvelige
tendens til at få migræne. Og
det går heller ikke at lave om på
barndommens køresyge. Det ville ellers kunne reducere risikoen
for at få belastende migræner,
mens kvinder er gravide.

26% af kvinderne, der havde migræne
inden de blev gravide, havde moderat
til alvorlig funktionsnedsættelse pga.
migrænen i det første trimester. 42%
af migrænikerne oplevede, at deres
migræne blev forværret i det første
trimester, men det betød ikke nødvendigvis, at de oplevede en væsentlig funktionsnedsættelse.
14% af migrænikerne slap helt for migrænen i første
trimester.

Men vægten og konditionen kan
vi selv justere (lidt), inden projekt baby går i gang.
Inden de blev gravide, havde næsten halvdelen af de 500
gravide kvinder, der indgik i undersøgelsen, lidt af hovedpine eller migræne på et eller andet tidspunkt. 30% havde
haft migræne.

De kvinder, der havde størst risiko for at tilhøre gruppen med nedsat funktionalitet pga. migræne, havde haft
køresyge som børn, havde nære slægtninge med migræne,
var overvægtige (BMI>30), og var i dårlig fysisk form,
to faktorer, som den
enkelte i nogen grad
Øget risiko for at have belastende
kan gøre noget for at
migræne under graviditeten
ændre.

Halvdelen af migrænikerne i gruppen havde haft et eller
flere migræneanfald i de 3 måneder umiddelbart inden,

500 gravide kvinder i 1. trimester

60% af
migrænikerne:
ingen væsentlige
problemer pga.
migrænen

Ingen migræne 3
mdr før graviditeten

14% af
migrænikerne:
migrænen
forsvandt

Vidste du at...
Unge kvinder (18-32 år) med migræne i USA tjener
25% mindre end andre kvinder. Unge mænd med
migræne tjener det samme som deres jævnaldrende
uden migræne.
De kvindelige migrænikere var oftere uden arbejde,
var lidt tungere end gennemsnittet, havde lidt kor-

Risiko (1 = alle gravide migrænikere)

26% af
migrænikerne:
nedsat
funktionalitet pga.
migræne

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Arvelig Køresyge
migræne som barn

BMI over
30

Dårlig
kondition

I. O. Frederick, C. Qui,
D. A. Enquobahrie, S. K.
Aurora, B. Lee Peterlin,
B. Gelaye og M. A. Williams, 2014. Lifetime
prevalence and correlates of migraine among
women in a Pacific
Northwest pregnancy
cohort study. Headache
54, 675-85.

tere uddannelse, men arbejdede lige så mange timer
som tilsvarende kvinder uden migræne, hvis de var på
arbejdsmarkedet.
Forskerne hælder til at konkludere, at kvinderne med
migræne var mindre fokuserede på deres arbejde end
deres migrænefrie kolleger.
M. I. Rees og J. J. Sabia, 2014. Migraine headache and labor
market outcomes .Health Econ. DOI: 10.1002/hec.3052
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Humør

Intern

Migræne på
Twitter

Søvn
Invaliderende

Hvad mon migrænikere
skriver på Twitter? De
fortæller især om hvor f…
frustrerende det er at have et
migræneanfald.
3 ud af 4 amerikanske twitterskribenter var kvinder. Langt
de fleste tweets handlede om
migrænikernes egen reaktion
på migrænen (mood på figur
1). De beskrivende ord, der
indgik i tweet’ene afslørede
også, at det især var de rigtigt
slemme migræneanfald, der blev
beskrevet, og at migrænikerne
var frustrerede over, at skulle
udholde endnu et slemt anfald
(figur 2).
T. D Nascimento, M. F DosSantos, T.
Danciu, M. DeBoer, H. van Holsbeeck, S. R
Lucas, C. Aiello; L. Khatib, M.C. A Bender,
; UMSoD Graduate Class Of 20143; J.-K.
Zubieta og A. F DaSilva, 2014. Real-Time
Sharing and Expression of Migraine
Headache Suffering on Twitter: A CrossSectional Infodemiology Study. J Med
Internet Res. 16, e96.
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Figur 1 Tweets grupperet efter hvad de handler om.
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Figur 2 Beskrivende ord om de migræneanfald, der
blev omtalt på Twitter. McGill refererer til et spørgeskema, som ofte bruges til at beskrive smerter. Ordene
i midten og til højre på figuren indgår ikke i McGillskemaet, og repræsenterer dermed skribenternes eget
ordvalg, og ikke eventuelle lægers jargon. F-word=
fucking.

Vidste du at...
Diagnosen kronisk migræne, som vi kender den i dag,
stammer fra 1982. Men allerede Aretaeus af Cappadocia, som levede år 30
til 90, opdelte hovedpine i tre ’grader’:
• Cephalalgia, som
var kortvarige, milde
hovedpiner
• Cephalea, som var
kronisk og svær hovedpine
• Heterocrania, som
var ensidig hovedpine
med smerter, som især
lå omkring øjet.
Constantine the African
(1020 – 1087)
20

Denne opdeling blev
brugt hele vejen op
gennem antikken, indtil
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Constantine the African oversatte en ældre arabisk
lægebog i 1087, og introducerede begrebet Galeata,
som beskriver kronisk hovedpine, som forværres af
lys, lyde og fysiske aktiviteter.
Galeata blev af Constantine the African beskrevet
således i bogen Liber Pantegni, kapitel 10:
“Hovedpine, som varer længe, og som er vanskelig at
behandle, svagt smertende indtil smerterne bliver
stærkere, og patienten ikke kan udholde at høre en
stemme eller en lidt højrøstet samtale, eller bevægelser eller lys. Patienter foretrækker at være i ro i
mørke på grund af frygtelige smerter.”
Á. L. Guerrero-Peral, V. de Frutos González og M. I. PedrazaHueso, 2014. Galeata: chronic migraine independently considered in a medieval headache classification. The Journal of
Headache and Pain 2014, 15:16

Den kommende EU-forordning om
kliniske forsøg
Af: Anne Bülow-Olsen
En EU-forordning er umiddelbart gældende lov i alle
medlemslandene. Forordninger vedtages efter lange og
ofte komplicerede forhandlinger blandt eksperter indenfor området, EU-parlamentet og i ministerrådet. Ofte
kommer der krøller og finurligheder ind i sidste øjeblik,
inden forordningen vedtages.
I maj 2014 vedtog EU-parlamentet og ministerrådet
”Forordning nr. 536/20140, af 16. april 2014 om kliniske
forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/20/EF”. EU skal have etableret
en fælles database til at modtage resultaterne af de
kliniske forsøg, inden reglerne kan træde i kraft, og det
forventes tidligst at ske i maj 2016.
I mellemtiden arbejder Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet på at tilrette den danske lovgivning, så
den ikke er i modstrid med forordningens ordlyd. Der er
rige muligheder for fortolkninger, og der vil blive udsendt
en stribe bekendtgørelser og love, som sikrer de danske
patienters rettigheder.
Forordningen introducerer et nyt begreb, såkaldte
lav-interventionsforsøg. Det er forsøg med allerede
godkendt medicin, som testes på andre sygdomme, end
det, medicinen oprindeligt er godkendt til. Som teksten
står i forordningen, skal patienten afslå at være med i
sådan et forsøg, mens man i de kliniske forsøg med ny
medicin skal skrive under på, at man vil
være med, og at man har forstået, hvad
forsøget går ud på.

Skal vi i fremtiden have klistermærker som denne på trøjen, når vi taler
med lægen?
ner. En migrænefri periode samtidig med en behandling
for en anden sygdom bemærkes og bør stå i journalen.
Desværre er der ikke krav i forordningen om, at sådanne
data fra journalerne eller publicerede erfaringer bør
være grundlaget for et lav-interventionsforsøg.

Pregabalin/Lyrica (epilepsimiddel), Mirtazapin/Combar
(Antidepressiv, Alfa2-antagonist) og Venlafaxin/Efexor
(antidepressionsmiddel og mod social fobi)
er blot eksempler på medicin, som for tiden
tilbydes hårdt ramte migrænikere, uden at
Der må aldrig
der er publiceret rapporter, som kan bevære tvivl om,
grunde recepterne. Eftersom forordningen
at lægens fokus
endnu ikke er trådt i kraft, kan lægen udskrive disse midler ’off label’ (dvs. selvom
er på patientens
de ikke er afprøvet på migrænikere), men
bedste
resultaterne kan ikke publiceres, men kan
kun indgå i lægens erfaringsgrundlag – det
der hedder klinisk erfaring.

I lav-interventionsforsøgene er det er
op til lægen at informere (skriftligt, eller
måske kun mundtligt) om, at medicineringen er en del af et forsøg, og patienten
skal aktivt sige nej tak. Det kan være
svært, hvis informationen er mundtlig,
midt i al det andet lægen fortæller. Og et
afslag til at deltage ændrer ikke på lægens valg af medicin, kun på om resultaterne må bruges
i forsøgsrapporten.

Medicinalindustrien har klare økonomiske interesser i
disse lav-interventionsforsøg. Hvis en (for nu at forblive
på migrænikernes hjemmebane – der er sikkert mange
andre eksempler) epilepsi-medicin kan vises at have
en effekt på kronisk migræne, åbnes et nyt marked for
denne medicin. Forsøgene er billige – resultaterne indgår
i patienternes journaler, og kan let hentes frem. Så motivationen til at afprøve en lang række mediciner – ud fra
økonomiske ønsker eller kliniske erfaringer – er stærk,
og patienterne udsættes måske for medicin, som aldrig
burde være afprøvet på dem.
Migrænikere har alskens andre sygdomme. Så der er
migrænikere, som har prøvet alverdens andre medici-

Lav-interventionsforsøgene kan bidrage til, at lægerne
i hele EU kan dele deres kliniske erfaring fra off-labelmedicinen. Måske kan det bidrage til at rydde op i junglen af forebyggende medicin mod migræne.
Der må dog aldrig være tvivl om, at lægens fokus er på
patientens bedste. Derfor bør der skabes helt klare regler for tilstrækkelig og klar information til de potentielle
forsøgsdeltagere, og ingen må påduttes en medicin, fordi
de glemte at sige nej tak til lav-interventionsforsøget.
Migrænikerforbundet har kontaktet Sundhedsstyrelsen om lav-interventionsforsøgene og forventer at
blive hørt, når lovforslag og nye bekendtgørelser om
dette kommer i høring.
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Kommende arrangementer
Har dit barn migræne?

Foredrag

Cafémøde

Socialrådgiver Jytte Andersen, rådgiver på Smertelinjen,
fortæller om de nye regler og
muligheder i forbindelse med
fleksjob og pension.

Onsdag d. 6 oktober kl. 17-19
i Frivilligcentret, Toldbodgade 5-7
5000 Odense C
Indledning ved Anne Bülow-Olsen

Børn er selvfølgelig også velkomne

Onsdag d. 24 september
i Frivilligcentret, Seniorhuset
Tolbodgade 5, 5000 Odense C
kl. 19-ca. 21.

Gratis adgang

Gratis adgang.

Gerne tilmelding til odense@migraeniker.dk

Alle er velkomne.

Derefter spørgsmål og erfaringsudveksling mellem deltagerne

Cafémøde om børnemigræne
25. september kl. 17-19 i Slagelse

der spørgsmål og udveksling af erfaringer.

Lokale 2, Slagelse Bibliotek
Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Der er i gennemsnit et barn med migræne i
hver skoleklasse.

Børn med migræne, deres forældre og lærere mv. er velkomne.

Gratis adgang, men tilmelding på events@
migraeniker.dk modtages gerne. Der serveres en kop kaffe/te, og noget mere børnevenligt til de yngre deltagere.

Anne Bülow-Olsen indleder med lidt information om børns migræne, og derefter er

Tillykke

Tillykke til Messoud Ashina
– nu professor ved Institut
for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.
Se også bagsiden.
Alle er velkomne til Publikumsdagen, som afslutter den store
migrænekongres i Bellacenteret.
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Messoud fortsætter samtidig sit arbejde på Dansk
Hovedpinecenter.

Den bedste gave til dine
venner med migræne
Får du selv noget ud af at være medlem af
Migrænikerforbundet?
Så spred rygtet om Migrænikerforbundet,
så andre med migræne også kan få gavn af
foreningens arbejde.
Med mere ærlig viden bliver det lettere at
live et liv med livskvalitet – med migræne.
Hvis nogle af dine venner og bekendte lider
af migræne, så giv dem en gave: Fortæl om
Migrænikerforbundet.
Du kan få tilsendt Migrænikerforbundets
foldere om migræne ved at sende en mail til
kasserer@migraeniker.dk.

Log ind på hjemmesiden
Der er en del
filer på hjemmesiden, som
kun kan læses,
hvis man har et
password. Det
er selvfølgelig
et forsøg på at
få flere til at
blive medlemmer.
Medlemmer kan få et personligt password.
Mange får det i forbindelse med, at de betaler
kontingentet, f.eks. hvis de allerede abonnerer på
nyhedsmails fra Migrænikerforbundet. Men en del
medlemmer har ikke oplyst deres mail-adresse,
og derfor kan de ikke automatisk få tildelt deres
personlige password.
Send en mail til info@migraeniker.dk og
fortæl at du gerne vil have et personligt
password. Så bliver du hurtigt oprettet som
bruger.

Må vi sende mails til dig?
Nogle er glade for
mails. Andre er mindre
lykkelige, for de får for
mange mails allerede.
Jeg tror, at du, som er
medlem af Migrænikerforbundet, kunne have
glæde af at modtage
foreningens nyhedsmails specielt for
medlemmer. Vi sender
ikke unødige mails, men
sender selvfølgelig, hvis
der f.eks. er et foredrag
ikke alt for langt fra dig,
eller hvis der er nyheder
om medicin eller behandling af migræne.
Send en mail til info@
migraeniker.dk, og
oplys dit navn, så bliver
du oprettet som medlem, og får de mails,
som går ud til medlemmerne (og selvfølgelig
ikke reklamerne for

foreningen til ikke-medlemmer).
I 2013 sendte vi i alt
16 nyhedsmails. Nogle
gik til alle medlemmer,
nogle til medlemmer øst
eller vest for Storebælt,
og nogle gik til modtagere af nyhedsmails,
som ikke er medlemmer
af foreningen.

HOTLINE til
Migrænikerforbundet

Ring til 70220131

Vi sætter selvfølgelig
ikke din mailadresse ind
på udsendelseslisten
uden din tilladelse.

Få en snak med en erfaren migræniker,
hvis du er usikker, eller bare har brug
for et venligt råd.
Hvis vi ikke svarer med det samme ringer vi tilbage når det er muligt.
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Migrænikerforbundet
Postboks 115
2610 Rødovre

Program for Patient-Dagen ved den
Internationale Kongres for Hovedpine
og Ansigssmerter (EHMTIC 2014)
Søndag, September 21. 2014, Bella Center, København
Sprog: Overvejende dansk med enkelte indslag på engelsk.
Pris. 15 Euro pr deltager. Tilmelding foregår via www.EHMTIC2014.com.
OBS: Hvis du er medlem af en af Hovedpinesagens patientforeninger er prisen
kun 50 kr.

*

Kontakt din forening for tilmelding: www.Hovedpineforeningen.dk ,
www.Trigeminus.dk eller www.Hortonforeningen.dk
12.45

Registrering

13.00

Velkommen
Laila Bendix (Hovedpinesagen) og Rigmor Højland Jensen (IHMTIC)

13.05

European Headache Alliance (EHA): Representing your interests in Europe
Audrey Craven (Ireland)

13.25

Ny forskning i Hovedpine og Ansigtssmerter
TV-lægen Peter Qvortrup Geisling er
ordstyrer, interviewer specialisterne fra
den videnskabelige kongres og besvarer
spørgsmål fra salen

14.10

Pause

14.40

Ny forskning i Hovedpine og Ansigtssmerter
- Fortsat

15.25

Organisering af behandlingen af Hovedpine og
ansigtssmerter i Danmark
Lars Poulsen (Praktiserende læge,
Odense

15.40

Migraine Trust - What can be achieved by a
national patient organization?
Wendy Thomas (Migraine Trust, UK)

16.00

Afrunding
Laila Bendix og Rigmor Højland Jensen

*

Migrænikerforbundet er ikke medlem af Hovedpinesagen.
Tilmeld derfor direkte til
http://reg.kenes.com/online_reg/2014/ehmtic/reg.htm
Det koster 15 Euro (ca. 100 kr) at deltage.
Kontakt info@migraeniker.dk hvis du har problemer med
registreringen.

