Kandidatuppsats
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

En litteraturstudie om hur migrän påverkar
personers dagliga liv

Omvårdnad 15 hp

Varberg 2018-05-28
Fredrik Göthlin och Vesal Kariminejad

En litteraturstudie om hur migrän
påverkar personers dagliga liv

Författare:

Ämne
Högskolepoäng
Stad och datum

Fredrik Göthlin
Vesal Kariminejad

Omvårdnad
15 hp
Varberg 2018-05-28

Titel

En litteraturstudie om hur migrän påverkar personers dagliga
liv

Författare

Fredrik Göthlin
Vesal Kariminejad

Akademi

Hälsa och välfärd

Handledare

Christina Pernheim, Universitetsadjunkt i omvårdnad,
Fil.mag

Examinator

Susann Regber, Universitetslektor i omvårdnad, Med.dr

Tid

Vårtermin 2018

Sidantal

15

Nyckelord

Hantering, kunskap, litteraturstudie, migrän, upplevelse

Sammanfattning
Migrän är en relativt vanlig kronisk och neurologisk sjukdom, som vanligtvis
kännetecknas av en återkommande och episodisk huvudvärk vilket också kan
inkludera illamående, ljus- och ljudkänslighet. Syftet var att beskriva upplevelser av
migrän och dess påverkan på personers dagliga liv. En allmän litteraturstudie gjordes
genom systematiska databassökningar. Nio kvalitativa artiklar valdes ut som
matchade med studiens syfte, vilka analyserades med utgångspunkt från
innehållsanalys. Databearbetningen resulterade i tre huvudkategorier: Strategi och
förhållningssätt, Känslan av migrän samt Känslan av bemötande; och sex
subkategorier: Förnekelse, Förebyggande, Smärta, Påverkan, Bemötande och
Förståelse. Resultatet visade att migrän hade en negativ, känslomässig påverkan på de
drabbade där smärtan samt känslan att inte bli tagen på allvar av samhället, anhöriga
samt vården var återkommande. Okunskap och ifrågasättande från vårdpersonal
drabbade personer som led av migrän med vård som inte var individanpassad.
Sökandet efter kunskap för att förstå sjukdomen migrän bättre var centralt hos de
migrändrabbade. Konklusionen av studien var ett behov av vidare kvalitativ
forskning, spridning av kunskap samt uppmärksamhet om migrän, vilket är
rekommenderat för att öka förståelsen för personer som lider av migrän.
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Abstract
Migraine is a relatively common chronic neurological disorder, characterized by a
reoccurring episodic headache which also can include nausea, photophobia and
phonophobia. The study aimed to describe experiences of migraine and its impact on
migraine sufferers’ daily lives. An overview was done through systematic database
searches. Nine qualitative articles were found that matched the study’s aim, which
were analyzed with the use of content analysis. This resulted in three categories:
Strategy and approach, Feeling of migraine and Feeling of treatment; in addition to
six subcategories: Denial, Prevention, Pain, Impact, Treatment and Understanding.
The results showed that migraine had a negative, emotional impact on the sufferers
where pain and the feeling of not being taken seriously by society, kindred and the
healthcare system were recurring. Ignorance and negligence from healthcare
providers resulted in migraine sufferers not receiving person-centered care. The
search for knowledge by the sufferers was central to better understand their own
migraine. The study concluded that more qualitative research, spread of knowledge
and acknowledgement of migraine are recommended to improve the understanding of
migraine sufferers.

Innehållsförteckning

Inledning ........................................................................................... 1
Bakgrund .......................................................................................... 1
Personcentrerad vård ..........................................................................................3
Informatik ................................................................................................................3

Problemformulering ........................................................................ 4
Syfte .................................................................................................. 4
Metod................................................................................................. 4
Datainsamling ........................................................................................................5
Databearbetning ....................................................................................................6
Forskningsetiska överväganden ......................................................................6

Resultat ............................................................................................. 7
Strategi och förhållningssätt .............................................................................8
Förnekelse ............................................................................................................8
Förebyggande ......................................................................................................8
Känslan av migrän ................................................................................................9
Smärta...................................................................................................................9
Påverkan...............................................................................................................9
Känslan av bemötande ..................................................................................... 10
Bemötande ........................................................................................................ 10
Förståelse .......................................................................................................... 11

Diskussion...................................................................................... 11
Metoddiskussion ................................................................................................ 11
Resultatdiskussion ............................................................................................ 13

Konklusion och implikation ......................................................... 15

Referenser
Bilagor
Bilaga A: Sökordsöversikt
Bilaga B: Sökhistorik
Bilaga C: Artikelöversikt

Inledning
Migrän är en kronisk sjukdom och en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige,
men även i andra delar av världen (Radat et al., 2013; Stark et al., 2013; WHO, 2011).
I Sverige beräknas cirka 13 % av befolkningen lida av migrän och kronisk huvudvärk
enligt en studie av Dahlöf och Linde (2001), där kvinnor står representerade för mer
än två gånger fler än män, vilket även bekräftas i Molarius och Tegelbergs (2006)
populationsstudie. Migrän innebär en stor samhällskostnad, samt stort lidande för den
enskilde individen och står för en stor del av den sjukfrånvaro som finns i Sverige.
Läkemedel står för en tredjedel av den ekonomiska kostnaden för samhället i
samband med personers sjukfrånvaro på grund av migrän (SBU, 2009; SBU, 2010).
Världshälsoorganisationen (WHO) gjorde 2011 en stor, världsomfattande
kartläggning av alla typer av huvudvärk, däribland migrän, där bördan och
resursallokeringen hos hälso- och sjukvården i 101 länder undersöktes (WHO, 2011).
Enligt WHO finns en stor underdiagnostik och underbehandling av migrän samt andra
huvudvärkstyper och där kunskapsnivån hos sjukvårdspersonal, inkluderat
sjuksköterskor, om huvudvärk och dess olika typer uppskattas vara liten (WHO,
2011).
Forskning som gjorts om migrän har till största delen utgått från kvantitativ metod
och forskning medan kvalitativ metod, och specifikt utifrå n patienters perspektiv, har
varit förhållandevis liten (Minen, Anglin, Boubour, Squires & Herrmann, 2017).
Sjuksköterskor och annan vårdpersonal kommer troligen förr eller senare komma i
kontakt med någon, patient eller kollega, som lider av migrän. Genom att ha en
relativt god kunskap om hur dessa personer kan bli påverkade av sin migrän finns
möjlighet till att kvaliteten på omhändertagandet samt förståelsen för de
migränlidande ökar.

Bakgrund
Migrän är en kronisk, neurologisk sjukdom vilket kännetecknas av en huvudvärk som
är återkommande och episodisk och drabbar individen genom anfall och kan innehålla
episoder med illamående samt ljus- och ljudkänslighet i varierad intensitet (Cutrer,
2010; Ericson & Ericson, 2012). Det är ännu oklart varför en person får migrän, samt
vad detta beror på, på ett fysiologiskt plan. I den medicinska litteraturen förekommer
två större teorier till en möjlig orsak, en som berör blodförsörjningen i hjärnan och en
som berör hjärnans nervsignalering (Cutrer, 2010). Det finns belägg att migrän
möjligen eller delvis är genetisk belagd (Charles, 2013; Cutrer, 2010). Ett
migränanfall brukar delas in i fyra olika faser (Charles, 2013): prodromalfasen,
aurafasen, huvudvärksfasen samt resolutions och återhämtningsfasen.
Charles (2013) beskriver att prodomalfasen är den fas som upplevs av den större
delen bland de som drabbas av migrän. Det är ändå många som inte associerar
symtomen med tillståndet under denna fas utan migränsymtomen kan kännas vara
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diffusa för de migrändrabbade. Denna fas kan pågå i upp till 48 timmar för de
drabbade. Symtomen kan inkludera koncentrationssvårigheter samt slöhet och tröghet
i tankarna, men personen kan även uppleva en muskelsvaghet eller stelhet. Samtidigt
kan de känna sig mer pigga och aktiva under prodomalfasen och under sällsynta fall
uppleva inslag av eufori.
Vidare beskriver Charles (2013) att aurafasen föranleder endast en bråkdel av anfallen
och pågår ca 5–20 minuter (vid enstaka fall kan de pågå upp till 60 min) och brukar
vanligtvis försvinna allteftersom huvudvärken uppkommer hos den drabbade
personen. Personen kan då se ett sicksackmönster framför ögonen eller att det
“blixtrar till” i synfältet. Aurafasen beskrivs kunna vara multimodal, vilket innebär att
förutom synnedsättningar och synbortfall kan även andra sensoriska samt motoriska
organ drabbas, däribland känseln som visar sig i känselbortfall eller pareser. Vid
enstaka fall, dock sällsynt, kan man få syn- och/eller hörselhallucinationer under
aurafasen.
Charles (2013) beskriver hur de migrändrabbade personerna under huvudvärksfasen
lider av smärta och som för de flesta är det första tydliga och typiska tecknet på en
migränattack. Vanligtvis börjar denna som en mindre molande huvudvärk och som
tilltar i styrka. Smärtan är oftast förlagd till en viss del av huvudet, exempelvis
tinningen eller bakhuvudet. Huvudvärken kan ibland också upplevas drabba halva
huvudet (ensidig huvudvärk) men kan också drabba hela huvudet samt växla mellan
dessa under attacken. Smärtan under huvudvärksfasen brukar upplevas vara bultande
och smärtan kan påverkas negativt av fysisk aktivitet. Under anfallet kan personen
uppleva illamående och förvirring samt en känslighet mot sensoriska intryck så som
ljus och ljud och ofta behöver den drabbade personen skärma av sig mot dessa intryck
under huvudvärksfasen. På grund av illamåendet kan personen då behöva kräkas för
att känna viss, och i vissa fall endast temporär, lättnad.
Attacken återgår sakta och upphör till slut helt under resolutions och
återhämtningsfasen (Charles, 2013). Den drabbade kan dock känna sig väldigt tagen
efteråt och det kan ta flera dagar att återhämta sig fullständigt (Minen et al., 2017).
Under återhämtningen kan den drabbade personen uppleva tillfälliga, kognitiva
störningar, vilket inkluderar koncentrationssvårigheter men även förändringar i
sinnesstämning. Det fanns begränsningar och annan negativ påverkan som de
migrändrabbade personerna upplevde under deras dagliga liv på grund av deras
migrän. Vilket inkluderade hur värdiga eller produktiva de kände sig när de jobbade
samt att deras sociala roller och aktiviteter påverkades negativt (Minen et al., 2017).
Personer som lider av migrän eller annan huvudvärk av kronisk typ använder sig av
smärtstillande läkemedel som exempelvis NSAID-preparat, däribland ibuprofen eller
naproxen, eller paracetamol. När dessa inte hjälper mot smärtsymtomen används
särskilda läkemedel mot migrän som kallas för triptaner (SBU, 2009, SBU, 2010).
Dock har både de vanliga smärtstillande läkemedlen innehållande NSAID-preparat,
paracetamol samt de mer specifika läkemedlen mot migrän som triptaner begränsad
eller kortlivad effekt för en långtidsbehandling av migrän (Derry & Moore, 2013;
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Law, Derry & Moore, 2013; Rabbie, Derry & Moore, 2013).
På grund av en inte alltid tillfredsställande behandling som finns för migrän och det
stora obehag och smärta som tillståndet kan medföra (Derry & Moore, 2013; Law,
Derry & Moore, 2013; Rabbie, Derry & Moore, 2013) söker sig drabbade personer
ofta icke-farmakologiska behandlingsmodeller, däribland KBT (kognitiv
beteendeterapi) och avslappningsbehandling (Morgan, Cousins, Middleton, WarrinerGallyer, & Ridsdale, 2016). Detta när den vanliga behandlingen med läkemedel inte
hjälper vilket vården i första hand erbjuder de migrändrabbade personerna för sin
migrän.
Personcentrerad vård
När en person söker vård för sin migrän krävs det av vården, enligt Patientlagen (SFS
2014:821) att patienten är delaktig i sin vård, vilket då är en förutsättning för ökad
känsla av välbefinnande hos patienten. Omedelbarheten hos migrän kräver att den
migrändrabbade personen har kunskap om hur denne bäst kan förbereda sig inför
attacken, eftersom kunskap om en persons tillstånd i allmänhet hjälper till att stärka
personens autonomi och självständighet (McCance & McCormack, 2013).
Personcentrerad vård, vilket räknas som en av sjuksköterskans kärnkompetenser,
avser bland annat att patienten ska vara delaktig i sin vård vilket då leder till att
patienten känner att denne blir sedd, hörd, bekräftad och respekterad av vården
(McCance & McCormack, 2013). I sjuksköterskans arbete krävs närvaro hos
patienten och ett aktivt lyssnande på vad patienten har för behov och önskemål för att
sedan individanpassa vården utifrån detta, vilket också är i enlighet med Patientlagen
(SFS 2014:821).
McCance och McCormack (2013) menar att punktinsatser inte är tillräckligt för att få
en personcentrerad omvårdnad och det kontinuerliga arbetet som sjuksköterska kräver
att man jobbar dynamiskt samt pedagogiskt i vårdteamet men också med patienten. I
det arbetet ingår att informera och förbättra kommunikationen inom vårdteamet och
med patienten.
Informatik
Informatik räknas som en av sjuksköterskans kärnkompetenser, men också som ett
vetenskapligt område. Området studerar användningen av informationsteknik samt
hur sådan teknik bör utformas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt (Forsberg,
2016; Liljequist & Törnvall, 2013). Informatik är också en förutsättning för god och
säker vård i form av säkra, men tillgängliga patientjournaler. Sedan internets
uppkomst i dess nuvarande form under 1990-talet samt dess utbredning i samhället
under följande år har dess användningsområden inom vården bara ökat. Under början
av 2000-talet kom dåvarande, sittande regering fram till att Sverige behövde en
nationell IT-strategi för vård och omsorg. År 2010 uppdaterades denna strategi och
fick då även namnet Nationell eHälsa-strategin för tillgänglig och säker information
inom vård och omsorg (Liljequist & Törnvall, 2013). Den senaste nationella ITstrategin går vid namn Vision e-hälsa 2025 (Socialdepartementet, 2016).
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Hantering av all den kunskap som finns tillgänglig för vårdpersonal i dag är något
som sjuksköterskan måste kunna hantera dagligen, detta kan man kalla för
Knowledge management (Forsberg, 2016). De övergripande målen för Knowledge
management är att kunna definiera och skapa strukturer för informationsöverföring:
kunna överföra vetenskaplig kunskap till praktik samt kunna söka upp och hitta ny
och befintlig kunskap. En stor del i detta är användandet av olika databaser samt
sökmotorer. I detta ingår en viktig egenskap hos sjuksköterskan att denne ska ha en
kognitiv förståelse då det ofta krävs beslut i komplexa situationer där information ska
överföras till patient (Forsberg, 2016) men även kunna hantera information och
terminologi relaterat till patientens hälsoproblem (Sävenstedt, 2014). Grundläggande
kommunikation mellan människor är en viktig del för ömsesidig förståelse (Melander
Wikman, 2012), detta innebär att arbetet som sjuksköterskan utför innebär en
interaktion och en förståelse av samspelet med patienten. Vidare ska arbetet stödjas av
informationssystem, eftersom det kliniska arbetet bygger på kunskap, stödjande
teknik och tillfälliga data där kommunikation ansikte mot ansikte fortfarande utgör
den viktigaste informationskällan (Forsberg, 2016).

Problemformulering
Huvudvärk av typen migrän påverkar personer negativt, både fysiskt och psykiskt.
Området är relativt outforskat med kvalitativ metod, vilket gör frågan om problemets
angelägenhet stor nog för ytterligare forskningsfördjupning och översikt. Resultat från
studier med kvalitativ ansats behöver sammanställas för att öka sjuksköterskors
förmåga till ordination av adekvata omvårdnadsåtgärder.

Syfte
Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av migrän och dess
påverkan på personers dagliga liv.

Metod
En induktiv, kvalitativ metod valdes för att få svar på studiens syfte, där metoden
definieras med fokusering på en tolkande, meningsskapande förståelse från empirin
för att sedan härledas till slutsatser (Forsberg & Wengström 2013).
För att i denna studie få en förståelse av de migrändrabbades subjektiva upplevelse av
deras migrän och hur detta påverkade deras dagliga liv gjordes en allmän
litteraturstudie (Forsberg & Wengström 2013). En allmän litteraturstudie innebär att
man kritiskt granskar och sammanställer tidigare publicerad forskning samt hittar nya
infallsvinklar på det studerade ämnet. En översiktsbild av valt ämnesområde gjordes
genom en inledande, ostrukturerad informationssökning. Detta följdes med en
systematisk sökning, där artiklar till resultatet hittades.
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Datainsamling
De databaser som valdes ut för datainsamling var PubMed (Public Medline) och
Cinahl (Cumulative index to nursing and allied health literature), vilket är databaser
där artiklar i omvårdnadsforskning indexeras (Forsberg & Wengström 2013). Initialt
inkluderades även databasen “PsycInfo”, men då sökningar i den databasen inte gav
fler artiklar där resultat svarade mot vårt syfte valdes databasen bort och sökningar
gjordes endast i PubMed och Cinahl.
I studien valdes artiklar ut för databearbetning utefter specifika inklusions- och
exklusionskriterier. Begränsningar i sökning gjordes utefter studiens syfte och därför
valdes artiklar med kvantitativ metod bort eftersom denna studie hade som syfte att
beskriva upplevelser. Sökning gjordes alltså endast på artiklar som hade en kvalitativ
metod, detta med ämnesorden “qualitative research[MeSH Terms]” i PubMed samt
“MH qualitative studies” i Cinahl. Initialt, i samband med den inledande,
ostrukturerad sökningen, valdes en begränsning genom att endast innehålla artiklar
mellan 2013–2018. När sökningen inte gav resultat på många artiklar valdes att göra
sökningen utan tidsintervall. Från detta följde sökningar med mindre begränsningar i
tidsintervallet till att slutligen innefatta tidsintervallet till 2000–2018. Detta gav ett
tillfredsställande resultat samtidigt som artiklar där det inte visades kunna tillföra mer
till resultatet inte innefattas i sökningens bredd. Alla valda ämnesord för den
systematiska sökningen, inkluderat de tidigare nämnda, var framtagna med hjälp av
Svensk MeSH (Karolinska Institutet, 2017) samt relevant ämnesord efter den
inledande, ostrukturerade sökningen. Sökning begränsades vidare på att endast
inkludera artiklar som hade genomgått peer review, var publicerade i en akademisk
journal och där forskning gjorts på människor samt personer över 18 år. Specifikt för
kriteriet peer review gjordes filtrering i sökningen där det varit tillgängligt i
respektive databas. I andra fall gjordes en manuell granskning per vald artikel och
artiklar valdes inte ut där peer review ej explicit angivits. I denna studiens valda
databaser för systematisk sökning fanns valet av peer review som sökfiltrering endast
tillgänglig med Cinahl, PubMed hade ej detta val och i dessa fall gjordes den
manuella granskningen per vald resultatartikel.
Sökord vid artikelsök för den inledande, ostrukturerade sökningen valdes utefter
studiens ämnesområde och inriktning. Endast engelska, fritextsökord, som finns
skrivna i parentes, användes: Migrän (migraine/migraine disorder), Kvalitativ
(qualitative), Lidande (suffering), erfarenhet (experience), Smärta (pain),
Smärtlindring (pain relief), Livserfarenhet (life experience) och Kronisk huvudvärk
(chronic headache).
Kontinuerligt, med vidare uppfattning av området och genom sökningar i de valda
databaserna, gjordes ändringar i sökorden för att bättre omfatta syftet. De slutliga
sökorden som användes och som gav studiens relevanta artiklar var: Migrän
(Migraine disorders (MeSH) i PubMed och Migraine (MH) i Cinahl) och Kvalitativ
(Qualitative research (MeSH) i PubMed och Qualitative studies (MH) i Cinahl). Se
Tabell 1 för en sökordsöversikt samt Tabell 2 för databassökningar, vilka båda
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användes för den systematiska sökningen som resulterade i studiens resultatartiklar.
Trunkering (*), vilket endast användes i studiens inledande sökningar, hade
funktionen att inkludera variationer av ett specifikt sökord.
De valda sökorden genomfördes, vid sökning i de valda databaserna, i kombination av
två eller fler sökord, genom användning av den booleska operatorn AND. Detta i syfte
till att begränsa sökresultatet av artiklar till att få fram artiklar som bättre svarar mot
studiens syfte.
Artiklarna som valdes ut för användning i databearbetning kvalitetsgranskades med
Carlsson och Eimans granskningsmall (2003), där grad ett utgör den högsta
graderingen en artikel kan inneha och där grad tre är den lägsta. Dessa artiklar finns
redovisade som artikelöversikter i Tabell 3.
Databearbetning
Analysen av de valda resultatartiklarna gjordes enligt Forsberg och Wengström
(2013), där alla valda artiklar individuellt lästes igenom vilket följdes av en
artikelöversikt över varje vald artikel. Artikelöversikt av studiens nio resultatartiklar
återfinns i Tabell 3. Genomläsningen gjordes först enskilt, sedan gemensamt av
författarna. Därefter bearbetades artiklarna utifrån studiens syfte, genom en kodning
av materialet med hjälp av meningsbärande enheter vilka identifierades och
markerades vid genomläsning av respektive artikel. Kodningen av de meningsbärande
enheterna gjordes för att sedan kondenseras till kategorier. De resulterande
kategorierna bearbetades vidare och strukturerades upp i huvud- och subkategorier.
Under analysens gång gjordes återkoppling mellan de meningsbärande enheterna,
koderna och kategorierna med deras respektive tillhörande artikel för att ta till vara
delarnas respektive kontext. Detta var i syfte för att genomföra en korrekt dataanalys
(Forsberg & Wengström 2013).
Forskningsetiska överväganden
Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460)
menas att forskning ska bedrivas där samtycke med de deltagande personerna gäller
samt att de deltagande personerna ska skyddas och respekten för deras människovärde
ska finnas.
Enligt Helsingforsdeklarationen från 1964 ska patientens intressen och välfärd vägra
tyngre än forskningens och samhällets behov vid en etikprövning (World Medical
Association, 2013). I Sverige får forskning endast ske om värdet på forskningen väger
upp mot risken för hälsa, säkerhet och personlig integritet (Kjellström, 2017).
Forskningen ska helst bygga på empiriskt underlag istället för lösa spekulationer.
Forskaren ska även ta del av den kunskap som redan finns/existerar. Det är även
viktigt att forskaren eftersträvar minimal risk vid forskningen dvs personen utsätts
inte för större risk än ett vanligt vardagsliv (Kjellström, 2017)
I denna studie har endast artiklar valts där tillstånd från etisk kommitté gjorts eller
som visar på att etiska överväganden har gjorts genom forskningsprocessen, vilket
rekommenderas av Mårtensson och Fridlund (2017) i deras analys av vetenskaplig
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kvalitet. Av studiens nio resultatartiklar så hade sju av dessa explicit angivit att etiskt
godkännande gjorts i deras respektive studier (Belam et al, 2005; Meyer, 2002; Peters,
Abu-Saad, Vydelingum, Dowson & Murphy, 2004, 2005; Ramsey, 2012; Rutberg &
Öhrling, 2012; Varkey, Linde & Henoch, 2013). Resterande två artiklar hade vidtagit
åtgärder för att skydda deltagarnas integritet och möjliggöra en god etik (Moloney,
Strickland, DeRossett, Melby & Dietrich, 2006; Ruiz de Velasco, González,
Etxeberria & Garcia-Monco, 2003) samt att god personlig integritet och anonymitet
eftersträvats där detta kunnat göras möjligt (Moloney et al., 2006; Ruiz de Velasco et
al, 2003).

Resultat
Analysen av artiklarna resulterade i tre kategorier och sex subkategorier. Kategorierna
var Strategi och förhållningssätt, Känslan av migrän samt Känslan av bemötande.
Subkategorierna, som ingick under kategorin Strategi och förhållningssätt, var
Förnekelse samt Förebyggande. Subkategorierna, som ingick under kategorin
Känslan av migrän, var Smärta och Påverkan. Subkategorierna, som ingick under
kategorin Känslan av bemötande, var Bemötande och Förståelse. Se Tabell 4 för en
översikt samt prevalens av kategorier/subkategorier hos respektive resultatartikel.
Länder där artiklarna var gjorda var Storbritannien, Sverige, USA och Spanien.
Tabell 4: Prevalens av kategorier/subkategorier hos respektive resultatartikel
Kategori/subkategori

Strategi och
förhållnings
-sätt:
Förnekelse

Strategi och
förhållnings
-sätt: Förebyggande

Känslan av
migrän:
Smärta

Känslan av
migrän:
Påverkan

Känslan av
bemötande:
Bemötande

Känslan av
bemötande:
Förståelse

X

X

X

Artikel

Belam et al. (2005)

X

X

X

Meyer (2002)

X

X

X

Moloney et al. (2006)

X

X

X

X

X

Peters et al. (2004)

X

X

X

X

X

Peters et al. (2005)

X

X

X

X

X

Ramsey (2012)

X

X

X

X

X

Ruiz de Velasco et al.
(2003)

X

X

X

X

X

X

X

X

Rutberg & Öhrling
(2012)
Varkey et al. (2013)

X
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X

X

Strategi och förhållningssätt
Förnekelse
Resultatet visade på hur förnekelsen över att man har eller kan vara drabbad av
migrän inte var helt ovanligt bland de drabbade, där de ofta upplevde hur
huvudvärken inte var av den grad att det fanns ett behov att gå till en läkare för att få
sin migrän undersökt (Peters et al., 2004, 2005; Ramsey, 2012).
Resultatet visade även på en vanlig inställning bland de migrändrabbade, där de skulle
bete sig som om att allting var bra och ingenting hade hänt (Peters et al., 2004, 2005).
Men även att det bara var en huvudvärk och att det inte fanns någonting som kunde
hjälpa mot det.
De migrändrabbade personerna beskrev hur det de led av och att det kanske inte
kunde vara en migrän, eftersom de förväntade sig att migrän skulle ha varit mycket
värre och svårare än det de upplevde i stunden (Peters et al., 2004, 2005; Ruiz de
Velasco et al., 2003).
Personerna förnekade också associationen av smärtan med en migrän, där de
upplevde orsaken till smärtan med något annat, exempelvis en tumör eller en blödning
(Moloney et al., 2006; Ruiz de Velasco et al., 2003).
De migrändrabbade nedprioriterade huvudvärken i jämförelse med andra sjukdomar
(Peters et al., 2004, 2005; Ramsey, 2012), där en deltagare beskrev att om hon hade
hittat en knöl i bröstet så hade hon inte tvekat att söka vård då hon visste att det var
viktigt att få det undersökt. Men migrän kändes inte lika viktigt för henne att få
kontrollerat med en gång (Peters et al., 2005; Ramsey, 2012).
Förebyggande
Resultatet visade på ett strategiskt förhållningssätt och ett förebyggande beteende hos
de migrändrabbade personerna, där de använde sig av olika strategier för att försöka
undvika ett migränanfall (Ramsey, 2012; Ruiz de Velasco et al., 2003). Flertalet
migrändrabbade förvarade läkemedel hos släkt, vänner och bekanta, men framförallt
på jobbet, om ett migränanfall riskerades inträffa när de inte var hemma (Meyer,
2002; Ruiz de Velasco et al., 2003).
Ett reaktivt handlande var vanligt hos de drabbade, där det togs någon form av
läkemedel mot smärtan, men samtidigt förekom det också hur de försökte dricka
vatten för att hålla en god och jämn vätskebalans som en förebyggande åtgärd
(Ramsey, 2012). Det fanns migrändrabbade personer som undvek olika situationer,
drycker och födoämnen för att inte riskera ett framkallande av migrän (Belam et al.,
2005). Var det så att personen skulle åka iväg på någon social tillställning så
undersöktes det gärna före tillställningen om vad som skulle serveras till mat och
dryck. Detta för oroligheten att viss mat och dryck skulle kunna agera som en trigger
för ett migränanfall (Belam et al., 2005; Meyer, 2002). Det fanns också tillfällen där
personer uttryckte sig isolerade till följd av deras migrän och hur det fanns aktiviteter
som därför dessa undvek, på grund av risken att utlösa ett migränanfall (Meyer,
2002). Risken för att få ett anfall utanför hemmet gjorde att många av de drabbade
inte vågade gå ut och utföra aktiviteter utanför hemmet (Meyer, 2002; Peters et al.,
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2004, 2005). Det fanns exempel på en migrändrabbad person som beskrev hur det var
vanligt att som drabbad person ha med sig en energibar. Genom att äta på
regelbundna tider så upplevde personen att denne då fick färre migränanfall (Moloney
et al., 2006).
Känslan av migrän
Smärta
Resultatet visar att det genomgående fanns många känslor av migrän som de
migrändrabbade personerna upplevde, där många personer upplevde att lidandet i
stunden var väldigt smärtsamt (Belam et al., 2005; Meyer, 2002; Moloney et al.,
2006; Peters et al., 2004, 2005; Ramsey, 2012; Ruiz de Velasco et al., 2003; Rutberg
& Öhrling, 2012) Smärtan upplevdes vara överväldigande för de migrändrabbade
personerna (Belam et al., 2005; Meyer, 2002; Moloney et al., 2006; Peters et al.,
2004, 2005; Ramsey, 2012; Ruiz de Velasco et al., 2003; Rutberg & Öhrling, 2012).
En person uttryckte smärtan under ett migränanfall som att vara en av de högsta
tänkbara smärtorna en person kan tänkas lida av och inte tåldes att jämföras med
smärta från exempelvis bröstcancer (Peters et al., 2005). En annan person uttryckte
det “som att få en kniv genom huvudet” (Peters et al., 2005). Uttryck som om döden
verkade nära eller som enda utvägen från smärtan påtalades också av migrändrabbade
personer (Belam et al., 2005; Rutberg & Öhrling, 2012). Det fanns migrändrabbade
som uttryckte att de ibland hade svårt att skilja på när de hade ett migränanfall eller
bara fått svår spänningshuvudvärk, där de inte var helt säkra på skillnaden mellan de
olika smärtorna. (Moloney et al., 2006; Peters et al., 2004, 2005). Personer uttryckte
hur smärtan kunde lokaliseras eller röra sig fysiskt i huvudet (Meyer, 2002; Peters et
al., 2004, 2005; Ramsey, 2012; Rutberg & Öhrling, 2012), eller i kroppen som om det
vore ett objekt. Flertalet migrändrabbade uttryckte förekommandet av upplevelser av
panik, rädsla eller desperation i samband med migränanfallet (Belam et al., 2005;
Meyer, 2002; Moloney et al., 2006; Peters et al., 2005; Ruiz de Velasco et al., 2003;
Rutberg & Öhrling, 2012). En person uttryckte en stor rädsla för risken för att få ett
migränanfall utanför hemmet (Ramsey, 2012). En person beskrev det som att
“permanent ha på sig en ryggsäck” (Rutberg & Öhrling, 2012), men samtidigt fanns
det ibland en känsla av lättnad, en känsla av optimism, när deras migrän väl lagt sig
(Belam et al., 2005).
Påverkan
Migrän upplevdes genomgående påverka livet, jobbet och vardagen negativt på ett
flertal olika sätt för de drabbade (Peters et al., 2005; Ramsey, 2012; Ruiz de Velasco
et al., 2003; Rutberg & Öhrling, 2012). Tillståndet migrän blev som en del av de
drabbades identiteter (Belam et al., 2005; Meyer, 2002), där en person berättade hur
deras migrän blev som “ett med sig själv”, likt en skugga (Belam et al., 2005).
Resultatet visade på flera personer som upplevde hur deras fysiska förmåga
påverkades på grund av deras migrän (Belam et al., 2005; Meyer, 2002; Moloney et
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al., 2006; Peters et al., 2004, 2005; Ramsey, 2012; Ruiz de Velasco et al., 2003;
Rutberg & Öhrling, 2012), däribland påverkades minnet (Peters et al.,) 2005; Ramsey,
2012; Ruiz de Velasco et al., 2003; Rutberg & Öhrling, 2012), koncentrationen eller
uppmärksamheten (Belam et al., 2005; Moloney et al., 2006; Peters et al., 2004, 2005;
Ramsey, 2012; Ruiz de Velasco et al., 2003), synen (Moloney et al., 2006; Peters et
al., 2005), hörseln (Peters et al., 2005; Ruiz de Velasco et al., 2003), humöret (Peters
et al., 2004, 2005; Ramsey, 2012; Ruiz de Velasco et al., 2003), sömnen (Belam et al.,
2005; Ramsey, 2012; Ruiz de Velasco et al., 2003) samt skapade ett ihållande
illamående med kräkningar (Ramsey, 2012). Många uttryckte hur de bara fick släppa
taget och ge upp för att hantera situationen (Moloney et al., 2006; Peters et al., 2005;
Ramsey, 2012). Känslan för panik, rädsla eller desperation kunde uppkomma under
migränanfallet (Belam et al., 2005; Meyer, 2002; Rutberg & Öhrling, 2012) men även
inför en migrän eller innan ett migränanfall hade börjat (Meyer, 2002; Moloney et al.,
2006; Peters et al., 2005; Ruiz de Velasco et al., 2003).
Känslan av bemötande
Bemötande
Resultatet visade hur det hos personerna som led av migrän fanns en stor känsla av
nonchalans från andra personer, och speciellt från vården (Belam et al., 2005;
Moloney et al., 2006; Ruiz de Velasco et al., 2003), där de blev ifrågasatta för sin
migrän. Exempelvis fanns det en man som berättade hur en psykiatriker ifrågasatte
honom när han berättade att han var en man och led av migrän, och att endast kvinnor
kunde få migrän. Detta resulterade i tanken att han då måste vara psykisk sjuk (Belam
et al., 2005). Personers erfarenheter av deras migrän ifrågasattes av sjukvårdspersonal
när de hade kontakt med vården, exempelvis på mottagningar eller vårdcentraler
(Belam et al., 2005; Moloney et al., 2006; Peters et al., 2004; Ramsey, 2012; Varkey
et al., 2013). Det fanns tillfällen där de migrändrabbade personerna uppfattade att
sjukvårdspersonal inte hade adekvat kunskap om migrän eller huvudvärk i stort
(Moloney et al., 2006; Peters et al., 2004; Ramsey, 2012). Men även att
sjukvårdspersonal inte visste hur de skulle bemöta eller ställa “rätt” sorts frågor till de
migrändrabbade personerna (Belam et al., 2005; Peters et al., 2004). Det fanns en
kvinna som önskade att sjukvårdspersonal tog henne på allvar när hon sökte vård och
att hon bara ville bli lyssnad på (Ramsey, 2012). Personer uppfattade ett liknande
ifrågasättande från samhället i stort, där de blev ignorerade eller ifrågasatta (Belam et
al., 2005; Moloney et al., 2006; Ramsey, 2012; Ruiz de Velasco et al., 2003; Rutberg
& Öhrling, 2012). Det kunde exempelvis röra sig om anhöriga som undrade om
personen själv kanske var orsaken till sin egen migrän (Moloney et al., 2006). Det
fanns exempel på utomstående personer som trodde att de migrändrabbade personerna
skyllde på sin migrän för att slippa behöva fara någonstans eller utföra en viss syssla
(Rutberg & Öhrling, 2012). Bekräftelse från andra personer i ens umgänge, släkt,
vården eller samhället i stort gav en känsla av lättnad eller tacksamhet, speciellt när
drabbade personerna fick reda på samt fick prata med andra som också led av migrän
(Belam et al., 2005; Peters et al., 2004, 2005).
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Förståelse
Resultatet visar hur personerna själva upplevde att de behövde leta upp den kunskap
de kände att de behövde för att hantera sin migrän. Genom att vara pålästa vid möte
med sjukvårdspersonal fick de migrändrabbade personerna en känsla av att vara i ett
överläge (Belam et al., 2005). Detta resulterade i att de migrändrabbade fick den
behandlingen de kände att de behövde genom att de blev tagna mer på allvar av
personalen (Belam et al., 2005).
Drabbade personer upplevde ibland känslan hur andra personer hade en inbillad
förståelse eller var oförstående för hur ett migränanfall kunde vara eller kännas
(Moloney et al., 2006). Exempelvis uttryckte de migrändrabbade personerna hur de
som inte hade lidit av eller led av migrän inte kunde förstå hur det kändes att lida av
migrän (Belam et al., 2005; Moloney et al., 2006; Ruiz de Velasco et al., 2003). Eller
hur de migrändrabbades absolut närmaste uppfattades sakna förståelse för dem (Ruiz
de Velasco et al., 2003). Känslan att bli betrodd av sjukvårdspersonal, att de led av
migrän, uppgav en glädje hos de migrändrabbade personerna (Varkey et al., 2013).

Diskussion
Metoddiskussion
Resultatartiklar valdes alla att granskas med Carlsson och Eimans granskningsmall
(2003) och endast inkludera artiklar som inte fick en gradering under “Grad II”, där
syftet var att öka resultatets tillförlitlighet genom att inte inkludera studier som
graderats sämre. Se Tabell 3 för översikt av resultatartiklarna. Av valda artiklar för
analys fick endast Moloney et al. (2006) och Meyer (2002) “Grad II”, resterande
resultatartiklar blev graderade “Grad I” vilket är granskningsmallens högsta
gradering.
Den vanligaste studiedesignen hos resultatartiklarna var grounded theory (GT), vilket
förekom hos fyra av resultatartiklarna. Därefter var Fenomenologi den näst vanligaste
studiedesignen och förekom hos två av resultatartiklarna. Slutligen fanns det en studie
där en hermeneutisk studiedesign använts (se Tabell 3 för artikelöversikterna där
metod och studiedesign hos resultatartiklarna finns angivna).
För att bedöma och avgöra tillförlitligheten av en studie med kvalitativ metod kan
begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet användas
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Alla resultatartiklar hade en kvalitativ metod, samt
med varierad studiedesign. Henricson (2017) nämner att för ökad trovärdighet i
studien kan studier med samma design väljas för dataanalys. Detta var ej möjligt att
uppnå, och samtidigt kunna genomföra en litteraturstudie, då endast ett lågt antal
artiklar med samma kvalitativa design hittades under datainsamlingen. Att båda
författarna till studien genomförde databearbetningen gemensamt stärker studiens
trovärdighet. Även användandet av databaser med omvårdnadsfokus, med
databaserna PubMed och Cinahl, samt begränsning av artiklar med endast peer review
vid sökning stärker trovärdigheten och användes i den gjorda studien (Henricson,
2017).
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Studiens överförbarhet stärktes genom redovisning av den inledande sökningen,
däribland använda sökord redovisades. Detta hade kunnat göras ytterligare genom
uppdelning för vardera använda databas, men författarna till studien valde inte göra
detta med motiveringen att en redan enhetlig söksystematik använts genomgående vid
datainsamlingen (Henricson, 2017). Överförbarheten kan också stärkas, menar
Henricson (2017), genom att vara försiktig med en generalisering av studiens resultat
utöver vad som kan motiveras utifrån det framtagna resultatet. Genom att se likheter
mellan studierna gjorda i Sverige samt i andra länder som Storbritannien, USA och
Spanien kan resultatet, i en kontextuell begränsning, kunna överföras mellan dessa
länder samt andra länder eller liknande situationer. Detta trots olikheter i ländernas
sjukvårdssystem. Överförbarheten kan också stärkas genom ett tydligt redovisat
resultat, något som eftersträvades av författarna (Henricson, 2017).
En begränsning i den gjorda studiens pålitlighet kan ses, genom att författarna explicit
ej beskrivit sin respektive, eventuella förförståelse (Mårtensson & Fridlund, 2017).
Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) ökar studiens bekräftelsebarhet genom en
tydlig beskriven analysprocess samt ett noggrant ställningstagande av studiens
författare. Detta var något som eftersträvades genom enskilda samt senare
gemensamma genomläsningar av resultatartiklarna, för att finna eventuella olikheter i
tankegångar och tolkningar av de valda resultatartiklarnas respektive resultat.
En fördel med att använda GT som studiedesign är möjligheten till forskning i nya
områden eller perspektiv eller i områden där tidigare empirisk forskning gjorts i
begränsad omfattning (Hussein, Hirst, Salyers, & Osuji, 2014). I flertalet av de valda
resultatartiklarna återgavs den begränsade kvalitativa forskning som gjorts om
personers upplevelser av migrän och hur detta påverkat personers dagliga liv, vilket
också motiveras som studiedesignens styrka. En nackdel med studier gjorda med GT
är författarnas förutfattade meningar samt ogrundade slutsatser på grund av den frihet
vilket följer GT, däribland frihet i valet av datainsamlingsmetod, dataanalys samt
kategorisering av studiens resultat. Men även att mängden rådata som behöver
bearbetas kan snabbt bli stor vilket ställer höga krav på studieförfattarna, där
exempelvis tidigare erfarenheter av GT kan underlätta forskningsprocessen (Hussein,
Hirst, Salyers, & Osuji, 2014).
Dessa angivna aspekter ingick och vägdes in i den gjorda kvalitetsgranskningen av
studiens respektive resultatartiklar.
Den valda metoden möjliggjorde beskrivandet av hur personer har möjlighet att
berätta fullt ut hur de upplevde sin migrän samt hur de upplevde att den begränsade
dem i deras dagliga liv. Sökning samt användandet av endast kvalitativa artiklar
möjliggjorde en beskrivning av migrän från drabbades egna, subjektiva upplevelse,
vilket resulterar i stärkandet av studiens trovärdighet. Detta eftersom forskning med
kvalitativ metod har målsättningen att beskriva upplevelser (Mårtensson & Fridlund,
2017).
Vid den systematiska sökningen användes ämnesord, MeSH- samt MH-termer, för att
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få fram artiklar som i största grad svarade mot studiens syfte. På detta sätt hittades nio
artiklar där ett stort antal återfanns vid sökningar i PubMed och Cinahl. Breddning i
form av val av fritexttermer i den systematiska sökningen kan ha möjliggjort att fler
artiklar som svarade på syftet kan ha hittats (Mårtensson & Fridlund, 2017), vilket var
en övervägning som gjordes vid den systematiska sökningen. Dock fanns en risk med
sökresultat innehållande en stor del irrelevanta artiklar, vilket var evident vid den
ostrukturerade sökningen som innehöll flertalet fritexttermer. Fördelen med
användning av ämnesord, vilket är standardiserat för just den specifika databasen vid
sökning, är att sökresultat vid sökningar innehåller artiklar som är relevanta till
sökningen, samt slutligen till studiens syfte (Mårtensson & Fridlund, 2017). Men även
att vid sökningar med ämnesord fångas det upp artiklar där fritexttermerna i titel,
abstrakt samt andra delar av artikeln inte används, eftersom andra terminologier kan
ha använts istället. Här fanns möjlighet att kombinera fritexttermer med ämnesord för
att möjligtvis fånga upp några fler artiklar som matchade studien resultat. När
fritextsökningar gjordes så hittades ett större antal artiklar, mycket större än vid den
systematiska sökningen. Resultatet i dessa artiklarna vid fritextsökningen var dock
irrelevanta och svarade inte mot studiens syfte. För att öka trovärdigheten i studien
var alla artiklar skrivna på engelska, samt att författarna till studien suttit och
diskuterat gemensamt kring kodningen för att nå konsensus. Då endast nio
resultatartiklar hittades mellan åren 2000–2018 som svarade på studiens syfte visar
det på bristen av kvalitativ forskning om hur migrän påverkar den drabbade i det
dagliga livet.
Resultatdiskussion
Resultatet som kommit fram genom datainsamling och databearbetning visar på
upplevelser av migrän och dess påverkan i det dagliga livet från de drabbade
personernas egna perspektiv. Specifikt är att det kan upplevas väldigt olika på en
individuell nivå. Gemensamt beskrivs en mycket intensiv smärta, ett lidande som är
svårt att få stopp på utan endast kan lindras när det väl startat. Studiens resultat
speglar i stora drag de fynd som framkommit i en stor metastudie där patienter fått
återberätta sina erfarenheter av den behandling de fått för sin migrän (Minen, 2017).
Resultatet visade på flertalet drabbade som upplevde en oro och ångest i vardagen. Då
kunskapen hos vårdpersonalen visat sig vara låg om migrän (Belam et al., 2005) blir
en patientgrupp indirekt försummad. Om personal inom sjukvården, men framför allt
sjuksköterskor som arbetar nära patienten, besitter en grundläggande förståelse för hur
ett migränanfall upplevs främjas möjligheterna till att kunna möta dessa personer i
deras oro och rädsla.
Genomgående i resultatet ses upplevelsernas koppling till de smärtor personerna
upplevde (Belam et al., 2005; Meyer, 2002; Moloney et al., 2006; Peters et al., 2004,
2005; Ramsey, 2012; Ruiz de Velasco et al., 2003; Rutberg & Öhrling, 2012), vilket
också kan bekräftas från litteraturen som beskriver migräns faser där huvudvärksfasen
är det vanligaste och tydligaste under en migränattack (Charles, 2013). Även fysisk
begränsning följde vilket också framkom i Charles (2013) resultat.
13

En annan betydande del från resultatet beskrev att flertalet personer som
nedprioriterade sin migrän och hur det gjordes generaliseringar inom vården som de
drabbade fick från sjukvårdspersonal, vilket ledde till migrän som påverkade dagligt
liv negativt.
Resultatet visade att migrän inte ansågs vara lika viktig att kontrollera jämfört med
andra åkommor (Peters et al., 2005). Enligt resultatet i Belam et al. (2005) är
kunskapen hos sjukvårdspersonalen begränsad, vilket också bekräftas i WHO (2011),
men även att inställningen till migrän är nonchalant. Det fanns personer som uttryckte
viljan att veta mer om sin migrän och på så sätt bli mer bekväm och trygg i sin
sjukdom (Belam et al., 2005; Peters et al., 2004, 2005; Rutberg & Öhrling, 2012;
Varkey et al., 2013). Detta är i led med en individanpassad vård, vilket beskrivs inom
sjuksköterskans kärnkompetens personcentrerad vård (McCance & McCormack,
2013) samt krävs enligt Patientlagen (SFS 2014:821). Detta tas också upp i resultatet i
Moloney et al. (2006), där upplevelsen av otillräckliga eller icke-anpassade
behandlingsscheman för de migrändrabbade beskrivs.
Enligt resultatet i Belam et al. (2005) är kunskapen hos sjukvårdspersonal, däribland
sjuksköterskor, relativt låg eller begränsad, vilket också bekräftas av WHO (2011).
Inställningen till migrän från andra var nonchalerande mot de migrändrabbade
(Moloney et al., 2006). Likgiltigheten kan tänkas komma från kunskapsbristen hos
vården och allmänheten. Detta gör att kunskapshöjande åtgärder kan vara aktuella för
exempelvis sjuksköterskor och annan personal i vården som kommer i kontakt med
personer med migrän.
Vårdens kunskapsbrist leder till att de migrändrabbade personerna inte alltid tas på
allvar (Ramsey, 2012). Resultatet visade på att de drabbade själva inte sökte vård på
grund av okunskap (Peters et al., 2004, 2005), och detta resulterade i att många
migränattacker inte kunde lindras. Kunskapsbristen från både patient och personal
minskar de migrändrabbade personernas förutsättningar till god och säker vård, detta
beskrivs inom sjuksköterskans kärnkompetensområde informatik (Liljequist &
Törnvall, 2013). Detta ledde till att de drabbade personerna inte fick tillgång till
preparat som fungerar samt är effektiva, vilket resulterade i att många hindrade sig
från att söka hjälp i tidigt skede, när dessa personer hade kunnat söka i tid. Detta kan
resultera att de inte blir erbjudna förebyggande åtgärder som exempelvis kunskap om
migrän, samt hur de bäst kan lindra sina symtom. Det fanns dock tillfällen när
drabbade personer berättade för vården om nya preparat som vården inte kände till,
men där patienterna själva sökt fram information på egen hand och var villiga att testa
nya preparat eller behandlingar mot sin migrän (Peters et al., 2004).
Resultatet i Belam et al. (2005), Ramsey (2012) och Ruiz de Velasco et al. (2003)
belyste hur vårdpersonal inte sällan har dålig eller ingen specifik kunskap om migrän,
vilket skapar en situation där de drabbade upplever otillfredsställelse. Detta i
kombination med att ett flertal drabbade gav uttryck för en alternativ orsak till deras
migränsmärta vilket de associerade med en annan åkomma, exempelvis cancer
(Meyer, 2002; Ruiz de Velasco et al., 2003). Om personal inom sjukvården skulle få
ökad kunskap om migrän skulle de drabbade ha möjlighet att uppleva en större tillit
till sjukvården och känna att de får ett bra omhändertagande. Och från detta har då
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sjukvårdspersonal bättre förutsättningar till undervisning till en migrändrabbad patient
vilket därmed kan resultera i patienters ökade förmåga till bättre sjukdomsinsikt.

Konklusion och implikation
Under den systematiska sökningen framkom nio kvalitativa artiklar som svarade mot
studiens syfte. Flertalet artikelförfattare ansåg att mer kvalitativ forskning behövdes
på området, vilket även denna studie kommit fram till. Detta då mer forskning på
området skulle ge en ökad möjlighet till en bättre förståelse för hur migrän påverkar
individer i flera olika aspekter under det dagliga livet, vilket från studien framkommit
att en brist på kunskap om migrän inom sjukvården i stort förekommer.
Resultatartiklarnas totala antal deltagare hade en mycket större fördelning av
kvinnliga personer som led av migrän, där knappt 10% av de deltagande var män. I
denna studie gjordes aldrig någon skillnad på mäns eller kvinnors upplevelser av
migrän eller deras förhållningssätt till migrän, eftersom någon förmodan av
existerande skillnader mellan könen aldrig varit aktuellt. Motivering till detta var att
skillnader också kan finnas inom de specifika könen och att studien som gjorts haft
som mål att endast belysa individuella upplevelser och förhållningssätt hos
migrändrabbade personer. Det hade dock varit av betydelse att en studie där bara män
ingår kan vara ett bra komplement till den forskningen som finns idag, för att se om
deras upplevelser eller förhållningssätt skiljer sig signifikant från den som kvinnor
beskriver.
Som det framkom i föreliggande studie, där kunskapsnivån om migrän i samhället,
vården samt hos de drabbade var relativt låg, kan en broschyr på allmänna
vårdmottagningar vara ett bra och enkelt sätt att öka samt sprida kunskapen hos
allmänheten och för de drabbade. De strategier, förhållningssätt och upplevelser som
beskrivs i artiklarna är väldigt samstämmig och ger en god, beskrivande inblick hur
personer som drabbas av ett migränanfall upplever och hanterar det. Eftersom migrän
är vanligt bland befolkningen kan denna förståelse vara av betydelse för
sjuksköterskor, men även övrig personal inom vården där de någon gång kommer att
komma i kontakt med personer som är drabbade av migrän. Att då ha denna förståelse
gör att man, på ett bättre sätt, ökar förutsättningarna till bättre omvårdnad för de
migrändrabbade personerna. Även ett kunskapslyft för vårdpersonal kan öka känslan
av trygghet för både personalen men även de migrändrabbade som kommer i kontakt
med vården.
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BILAGA C

Tabell 3: Artikelöversikt
Artikel 1

Referens

Belam, J., Harris, G., Kernick, D., Kline, F., Lindley, K., McWatt, J., & ... Reinhold, D. (2005). A
qualitative study of migraine involving patient researchers. British Journal of General Practice,
(511). 87.

Land
Databas

Storbritannien
PubMed

Syfte

Huvudsyftet var att skapa ett studiepartnerskap mellan migrändrabbade patienter och hälso - och
sjukvårdspersonal för att förbättra kunskap om behandlingar för patientgruppen. Delsyftet var att
utforska hur det är att lida med migrän från patienters perspektiv för att förbättra sjukvårdens
utförande av hälso- och sjukvård för patientgruppen.

Metod:
Design

Kvalitativ metod.
“Consensual qualitative research” och grounded theory.

Urval

”Patientforskare”: rekryteringen gjordes från en lokal, närliggande huvudvärksmottagning,
tidningsannons, hörsägen samt en organisation för migränpatienter.
Patienter: från samma lokala, närliggande huvudvärksmottagning och var diagnostiserade med
migrän.
Målmedvetet urval som hade som mål att få en bred representation utifrån ålder, kön och graden
av migränpåverkan. Rekryteringen upphörde efter att inga fler kategorier kunna komma från ur
analysen av två konsekutiva intervjuer.

Datainsamling

Intervjuer. Intervjufrågorna till intervjuerna var initialt baserade på tidigare forskning på
huvudvärk, dessa modifierades under datainsamlingsprocessen. Intervjuerna blev ljudinspelade
men ej transkriberade.

Dataanalys

Två kombinerande ansatser utgicks vid dataanalysen: Grounded t heory samt något forskarna
kallar ”consensual qualitative research” som är en tolkande analys grundad i fenomenologi och
hermeneutik. Syftet till kombinationen var att öka studiens trovärdighet.

Bortfall

Inget angivet.

Slutsats

Ett övergripande tema framkom som visade på migräns påverkan på patienternas dagliga liv och
hur detta senare var associerat med tre olika beteendemönster hos de drabbade:
förståelseskapande, tolerans (för deras migrän) och att ”försöka göra något åt det [migrän]”.

Vetenskaplig
Kvalitet

Grad I 81%

BILAGA C

Artikel 2

Referens

Meyer, G. (2002). The art of watching out: vigilance in women who have migraine headaches.
Qualitative Health Research, 12(9), 1220–1234.

Land
Databas

USA
PubMed

Syfte

Att utforska, beskriva och analysera vaksamhet hos kvinnor som hade migrän i syfte att utveckla
en teori för fenomenet vaksamhet.

Metod:
Design

Kvalitativ metod.
Grounded theory: constant comparative method

Urval

22 personer deltog i studien enligt ett ändamålsenligt samt ett teoretiskt urval. Inklusionskriterier
var kvinnor över 18 år, vara diagnostiserad med migrän, kunna prata samt skriva på engelska samt
kunna ge skriftligt samtycke (till studien).
Det ändamålsenliga urvalet gjordes genom att initialt fråga kvinno r i författarens bekantskap om
dem kunde tänka sig att delta i studien. Nio personer rekryterades på detta sätt.
Det teoretiska urvalet gjordes allt eftersom det teoretiska ramverket utvecklades, där syftet var att
bättre få möjlighet att utveckla fram kategorierna. Där var kriterier som hur länge kvinnorna haft
sin migrän, migräns frekvens och allvarlighetsgrad, hur mycket deras migrän påverkade
kvinnornas dagliga liv samt graden av delaktighet kvinnorna hade i deras respektive
migränbehandling.

Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer. Initialt utformades sex frågor inför intervjuerna. Allt eftersom
intervjuer gjordes ändrades och lades det till frågor för att

Dataanalys

Ansatsen Grounded theory användes på de transkriberade, ljudinspelade intervjuerna. Enligt
grounded theory gjordes datainsamling and dataanalys parallellt , som sammanfattningsvis kallas
för ”constant comparative method
Mjukvaran ”The Ethnograph v5.0” användes för kodning, framtagning och sortering av data. En
initial kodning gjordes först för hand för att sedan göras på ett djupare plan med mjukvaran.

Bortfall

Inget angivet.

Slutsats

Det övergripande problemet för kvinnorna var det sociala problemet som uppstod på grund av
deras migrän, där de var tvungna att ”fungera” i det dagliga livet med smärtorna och plågorna från
sin migrän. De beskrev lidande som illamående, kräkningar samt vis uella störningar. Ett sätt som
kvinnorna kunde hantera sin migrän var en känsla av vaksamhet, där det centrala och övergripande
temat var ”konsten att se upp”.
Andra strategier för hantering av migrän var att lära sig från sina erfarenheter samt från andra
människor.

Vetenskaplig
Kvalitet

Grad II 79%

BILAGA C

Artikel 3

Referens

Moloney, M., Strickland, O., DeRossett, S., Melby, M., & Dietrich, A. (2006). The experiences of
midlife women with migraines. Journal Of Nursing Scholarship, 38(3), 278–285.
doi:10.1111/ j.1547-5069.2006.00114.x

Land
Databas

USA
PubMed

Syfte

Beskriva medelålderskvinnors erfarenheter med migrän

Metod:
Design

Kvalitativ metod.
Hermeneutisk design

Urval

53 kvinnor i åldrarna 44–55 år var rekryterade till två studier i rad, 10 i den första och 43 i den
andra. Kvinnorna fick alla genomgå screening for migrän vilket bekräftade att alla deltagare led av
migrän. Kvinnor som ej pratade flytande engelska samt de som hade genomgått h ysterektomi
exkluderades.

Datainsamling

Öppna intervjuer, fokusgrupper och diskussionsforum (online). Både kvalitativa samt kvantitativa
data samlades in med liknande instrument. Första studien inkluderade kvalitativa intervjuer,
fokusgrupper, kvantitativa pappersenkäter samt sexmånaders kvalitativa dagböcker. Andra studien
var internetbaserad och innehöll både intervjuer med personlig kontakt samt via telefon, liknande
kvantitativa enkäter som första studien samt online diskussionsforum som agerade som virtuella
fokusgrupper.
Inför båda studierna genomfördes vardera öppna intervjuer innan datainsamlingen gjordes.
Intervjuerna på 30 till 60 minuter blev ljudinspelade.
Kvalitativa data samlades in tills mättnad inträffade.

Dataanalys

Data analyserades kvalitativt i analysmjukvara med en hermeneutisk ansats. Datainsamling och
dataanalys genomfördes parallellt och cykliskt. De slutliga teman och mönster analyserades fram
mestadels genom studiedeltagarnas sagda delar.

Bortfall

Inte angivet.

Slutsats

Mönster var identifierade vilket visar på migräns ändrande mönster: förutsägelse, prevention och
egenkontroll för de deltagande. Men även hur värken från migrän tvingade de drabbade att lida sig
igenom migränanfallet och den desperation som de kände när de exempelvis inte hade medicin
tillgängligt. Även beskrivet finns tendensen av koncentrationssvårigheter, vara begränsade i hur
mentalt krävande uppgifter kunde genomföras samt känslan av att vara allmänt oproduktiv.
Slutligen nämns också känslan av otillräckliga eller icke-anpassade behandlings scheman för de
migrändrabbade.

Vetenskaplig
Kvalitet

Grad II 77%

BILAGA C

Artikel 4

Referens

Peters, M., Abu-Saad, H. H., Vydelingum, V., Dowson, A., & Murphy, M. (2004). Migraine and
chronic daily headache management: a qualitative study of patients’ perceptions. Scandinavian
Journal Of Caring Sciences, 18(3), 294–303. doi:10.1111/ j.1471-6712.2004.00279.x

Land
Databas

Storbritannien
PubMed

Syfte

Att få insikt i hur patienter upplever deras behandling av migrän och kronisk huvudvärk

Metod:
Design

Kvalitativ metod.
Grounded theory.

Urval

Bekvämlighets urval som baserades på ett teoretiskt urval i staden Guildford i Storbritannien.
Deltagande personer inkluderades som var 18–65 år samt led av migrän (diagnostiserad i enlighet
med International Headache Society).
Personerna rekryterades till studien via en kombination av författarnas bekanta, posters som sattes
upp i två lokala stormarknader samt brev till 20 medlemmar i föreningen ”Migraine
Action Association”. Från detta blev 39 patienter kontaktade och 15 av dessa valdes ut. De 15
utvalda till intervju valdes ut allt efter intervjuerna fortgick. Detta baserades på patienternas åldrar,
kön, allvarlighetsgraden av deras huvudvärk, huvudvärksrelaterade begränsningar samt
konsultationsstatus, men även från tidigare intervjuer i studien.
Efter bortfallet inräknat (två stycken) blev 13 personers intervjuer inkluderade i studiens
dataanalys.

Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer. 14 semistrukturerade, individuella intervjuer på upp till två timmar
(tills datamättnad uppstått) som sedan ljudinspelades , där den första inte räknades in i
dataanalysen

Dataanalys

Med en grounded theory metodologi, kodades och analyserades data kvalitativt med hjälp av
analysmjukvaran ”QSR NUD*IST5”. För att minska bias och stärka studiens trovärdighet
användes triangulering genom att författarna gjorde dataanalysen individuellt och jämfördes, utan
att hitta signifikanta olikheter.

Bortfall

Två deltagare, där en av dessa två deltagares intervju användes som en pilotintervju, föll bort.

Slutsats

Det framkom ett antal behandlingsstrategier som personerna använde sig av för att kunna hantera
sin migrän: sjukvården, medicin, alternativmedicin, socialt stöd samt livsstilsförändringar och
egenvård.

Vetenskaplig
Kvalitet

Grad I 90%

BILAGA C

Artikel 5

Referens

Peters, M., Abu-Saad, H., Vydelingum, V., Dowson, A., & Murphy, M. (2005). The patients'
perceptions of migraine and chronic daily headache: a qualitative study. Journal Of Headache &
Pain, 6(1), 40–47

Land
Databas

Storbritannien
Cinahl

Syfte

Att få insikt i patienters upplevelser av deras behandling av migrän och kronisk huvudvärk

Metod:
Design

Kvalitativ metod.
Grounded theory.

Urval

Bekvämlighets urval som baserades på ett teoretiskt urval i grevskapet Surrey i Storbritannien.
Inklusionskriterieriet var att patienterna ska ha varit diagnostiserade med migrän enligt
International Headache Society. Urvalet var strategiskt gjort genom att försöka ha deltagare med
olika karaktäristika utifrån kön, socio-demografi, ålder, huvudvärksrelaterade begräsningar och
konsultationsstatus, detta för att kunna visa på generaliseringar.
Huvudvärksrelaterade begräsningar fastställdes genom ett standardiserat formulär ”Migraine
Disability Assessment (MIDAS)” och konsultationsstatus fastställdes enligt Lipton and Stewart.

Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer. 14 semistrukturerade, individuella intervjuer på upp till två timmar
(tills datamättnad uppstått) som sedan ljudinspelades , där den första inte räknades in i
dataanalysen. Intervjuerna var gjorda enligt en flexibel intervjuguide som var baserad på aktuell
litteratur om migrän. Intervjuguiden tog också till vara på tidigare uppkomna problem och koncept
som ett steg i ökad verifikation.

Dataanalys

Med en grounded theory metodologi kodades och analyserades data kvalitativt, med hjälp av
analysmjukvaran ”QSR NUD*IST5”. Kodning gjordes utifrån en kodningsguide, vilket var
skapad av två av studiens författare. Detta för att minska bias och stärka studiens trovärdighet. Det
gjordes även triangulering genom att författarna gjorde dataanalysen individuellt och jämfördes,
utan att hitta signifikanta olikheter.

Bortfall

En deltagare (första) som föll bort eftersom dennes intervju användes som pilotintervju.

Slutsats

Tre teman kom fram som beskrev huvudvärk, dess inverkan i det dagliga livet samt huvudvärkens
hälsorelaterade problem. Huvudvärken som beskrevs blev även indelad i underteman som vardera
beskrev värkens och relaterade symtom, skillnaden mellan olika huvudvärk samt huvudvärken
som barriärer och ledsagare i vården. Det beskrevs också hur patienternas upplevelser var
dynamiska och ändrades i tid och rum. Men även att patienterna uttrycker en vilja till att lära sig
om sin migrän och egenvård i sammanhanget.
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Land
Databas

USA
PubMed

Syfte

Att förstå betydelsen (levda erfarenheten) att leva med migrän och dess övergripande struktur för
kvinnor.

Metod:
Design

Kvalitativ metod.
Livsvärldsfenomenologi.

Urval

Kvinnor över 18 år, som endast led av migrän och som pratade engelska blev rekryterade till
studien via e-mail till ett universitet i USA. Över 100 stycken var villiga att delta och författarna
valde ut de 12 första som hade bifogat ett telefonnummer.

Datainsamling

Story theory, en form av narrativa intervjuer. Efter åtta 45–60 minuters, ljudinspelade intervjuer
kände författarna datamättnad och utförde inga fler intervjuer.

Dataanalys

Dataanalys med ett teoretiskt, livsvärldsfenomenologiskt ramverk enligt Van Manen.

Bortfall

Två. Dessa valde att inte delta i studien efter att de fått mer information om studien.

Slutsats

Sju teman framkom från studien, där dessa utgick från den levda erfarenheten av migrän hos
deltagarna. Dessa var: (1) återgivandet av den signifikanta erfarenheten som format deras liv; (2)
uppleva sig själv som sårbar, med ouppfyllda förväntningar, relationer och ånger; (3) vara
överväldigad av obeveklig, tortyrliknande smärta förstorad av intrång från yttre världen; (4)
kämpa sig fram, hålla ihop sig själv och göra vad som måste göras trots tortyrliknande smärta; (5)
underkastning till det övertygelsen att fokusera på sig själv för att genomlida tortyrliknande
smärta; (6) få ut det mesta av den smärtfria tiden för att fortsätta leva livet och navigera genom
huvudvärkserfarenhetens efterverkan; samt (7) vara på sin vakt, emot ett oförutsägbart anfall men
samtidigt hoppfull att kunna överlista nästkommande anfall.
Sammanfattningsvis framkom det att deltagarna beskrev smärtan från deras respektive migrän,
men även hur deras respektive migrän påverkade livet innan, under samt efter migränanfallet.
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Land
Databas

Spanien
PubMed

Syfte

Att identifiera de aspekter av migrän som har störst påverkan på livskvaliteten hos de
migrändrabbade patienterna samt vilka delar av det dagliga livet som migrän drabbas mest.

Metod:
Design

Kvalitativ metod.
Deskriptiv.

Urval

50 deltog i studien, varav 33 var migränpatienter med sjukvårdsledd, fem var självmedicinerade
migränpatienter, fem var anhöriga till migränpatienter och sju var hälso - och sjukvårdspersonal.
Personerna var alla rekryterade efter skriftligt godkännande.
Inga specifika urvalskriterier var nämnda i studien utan rekryteringsbredden var tänkt att ge en
mångfacetterad bild som speglade studiens syfte.

Datainsamling

Fokusgrupper och intervjuer. Sex fokusgrupper och nio individuella intervjuer ljudinspelades.
Fokusgrupperna var ledda av två psykologer med specifik kompetens i att leda fokusgrupper där
ena psykologen antog rollen att leda samtalet och den andra psykologen antog rollen att anteckna
informationen (ord, kontext, känslor, intensitet, osäkerheten i svaren etcetera) som framkom under
mötet. Gruppmötet hölls sjukhuset där författarna jobbade och sessionerna tog 90 minuter.
Intervjuerna pågick i 30 minuter.

Dataanalys

Deskriptiv innehållsanalys enligt ett utformat ramverk av Richard A. Krueger. Kodning och
tematisering gjordes per fokusgrupp samt intervju. Därefter jämfördes och drogs liknelser och
skillnader mellan fokusgrupperna och intervjuerna. Slutligen läses allt analyserat material av
författarna för att nå konsensus.

Bortfall

Två stycken från fokusgrupperna samt fyra stycken av de som självmedicinerade sig föll bort.
Patienterna från fokusgrupperna hade inte möjlighet att delta vid mötenas respektive tidpunkter.
Patienterna som självmedicinerade sig uppgav inte några anledningar till avhoppet.

Slutsats

Det uppkom flera övergripande mönster. Patienternas upplevelser var att deras migrän hade
negativ påverkan på deras livskvalitet under det dagliga livet, så som fysisk, emotionell och
sociala konsekvenser av deras migrän. Av dessa var familjerelat ioner samt psykiska besvär de
största negativa faktorerna från deras migrän.
Inga skillnader i de migrändrabbade patienternas livskvalitet kunde ses mellan fokusgrupperna
och intervjuerna.
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Land
Databas

Sverige.
Cinahl.

Syfte

Utforska betydelsen med att leva med migrän.

Metod:
Design

Kvalitativ metod.
Fenomenologisk hermeneutik.

Urval

11 kvinnor och en man. Alla var med i Svenska migrän/huvudvärks? Förbundet, Skulle vara minst
18 år, vara diagnostiserad med migrän och tala svenska

Datainsamling

Djupintervjuer, som varade ca 150 minuter. Deltagarna fick även rita en blid som skulle beskriva
deras upplevelse under ett migränanfall.

Dataanalys

Holistisk läsning för att transkribera data författarna fått, till betydelsen av att leva med migrän.
Berättelserna blev omlästa och omtranskriberade flertalet gånger för att se om det blev skillnad i
resultatet.

Bortfall

Två personer, en som flyttat till södra Sverige och en som ännu inte var diagnostiserad med
migrän.

Slutsats

Att ha migrän påverkade arbete, familj, sociala tillvaron och relationer. Även om det ibland var
näst intill omöjligt att arbeta eller utföra andra sysslor under ett anfall var det många som gick till
arbetet ändå, detta då det ofta fanns ett stort misstroende från omgivningen. Många försökte dölja
sin migrän från sin omgivning då personen ofta möttes av oförståelse samt intolerans.
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Land
Databas

Sverige.
Cinahl.

Syfte

Belysa förebyggande åtgärder till migrän ur ett patientperspektiv.

Metod:
Design

Kvalitativ metod.
Induktiv intervjustudie med fenomenologisk design.

Urval

Personer mellan 18–65 år, ha migrän med eller utan aura enligt kriterierna från International
Headache Society: ha två eller fler anfall i månaden och symtomen ska ha debuterat för mer än ett
år sedan. Totalt 21 stycken deltagare, 15 Kvinnor och sex män. Personer som inte förstod svenska
exkluderades från studien.

Datainsamling

Intervjuer. Individuella intervjuer som varade mellan 15–56 minuter.

Dataanalys

Kvalitativ innehållsanalys.

Bortfall

Inget bortfall.

Slutsats

Många hade svårt att acceptera att de hade migrän och på så vis förnekade des s symtom, de
upplevde att de inte blev tagna på allvar på grund av okunskap från omgivningen. Många
upplevde en försämrad livskvalité då de undvek många så kallade ”triggers” för att inte få ett
anfall. Att ju mer man är involverad i sin sjukdom/diagnos ju bättre strategier hade man för att
förbättra sin livskvalité och minska anfallsfrekvensen.

Vetenskaplig
Kvalitet

Grad I 94%.
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