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Sammanfattning 
Migrän är en återkommande, anfallsvis huvudvärk som 
räknas till en av de 20 mest handikappande 
sjukdomarna i världen. Det är sjuksköterskans ansvar 
att främja hälsan hos patienter med migrän genom att 
upplysa om sjukdomen och informera om vilka icke-
farmakologiska metoder som kan verka mot migrän. 
Syftet med studien var att beskriva icke-farmakologiska 
metoder vid migränanfall hos vuxna. Litteraturstudiens 
resultat baserades på 13 vetenskapliga artiklar som 
genererade tre olika teman: akupunktur, kunskap kring 
utlösande faktorer samt livsstilsförändringar. Resultatet 
visade att akupunktur, kunskap och utbildning kring 
utlösande faktorer samt livsstilsförändringar är bra 
behandlingsalternativ i det hälsofrämjande arbetet vid 
migrän, då metoderna visade på signifikant minskning 
av migränanfall. För att bevisa om metoderna är 



tillförlitliga behövs ytterligare forskning angående icke-
farmakologiska metoder vid migrän. Utformning av 
riktlinjer gällande migrän och adekvata 
behandlingsmetoder ute i vårdverksamheten vore 
betydelsefullt. Utökad utbildning om migrän i 
sjuksköterskeutbildningarna är av stor vikt. 
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Abstract 

Migraine is a recurrent headache that occurs in periods 
of sudden attacks and is regarded as one of the 20 most 
disabling disorders in the world. It is the responsibility 
of the nurse to promote the health of patients with 
migraine by educating about migraine and by providing 
vital information about non-pharmacological methods 
that has beneficial effects on migraine. The aim of this 
literature study was to describe non-pharmacological 
methods on adult migraine patients. The result of this 
literature study was based on 13 scientific articles that 
generated three themes: acupuncture, knowledge about 
trigger factors and lifestyle changes. The result showed 
that acupuncture, knowledge about migraine triggers 
and lifestyle changes are favourable alternative 
treatments in migraine health promotion as they 
demonstrated significant reduction of migraine attacks. 
To attest its validity further research regarding the use 
of non-pharmacological methods on migraine is 
necessary. Specific guidelines regarding migraine and 



 

 

adequate available treatment methods in healthcare 
settings would be of great importance. We encourage 
additional education on migraine and non-
pharmacological, preventive methods to be integrated in 
nursing schools. 
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Inledning 
Världshälsoorganisationen (WHO) listar migrän som en av de 20 mest handikappande 
sjukdomarna i världen (WHO, 2001). I Sverige lider 16,7 % av kvinnorna och 9,5 % 
av männen av migrän (Dahlöf, Linde & Schenkmanis, 2005). Migrän uppskattas kosta 
Europa mer än 18 miljoner € årligen, där 4 miljoner € står för vårdkostnader och 14 
miljoner € står för samhällskostnader (Olesen, Gustavsson, Svensson, Wittchen & 
Jönsson, 2011). I Sverige beräknas varje migränanfall kosta 850 kronor och den totala 
kostnaden för migrän i Sverige beräknas till 300 miljoner kronor per år (Dahlöf et al., 
2005). Många regeringar försöker begränsa vårdkostnaderna, men ser inte till 
samhällskostnaderna. Insikten saknas att de direkta kostnaderna för att behandla 
huvudvärk är små i jämförelse med de stora kostnadsbesparingar som kan göras 
genom att till exempel minska förlorade arbetsdagar (WHO, 2012). 

Rutberg och Öhrling (2012) menar att ett migränanfall är mer än att bara ha 
huvudvärk, det innebär även symptom som gör det omöjligt att fungera i vardagen. 
Behandling av migrän måste involvera mer än att bara behandla symtomen, fokus ska 
ligga på att försöka förhindra ett migränanfall (ibid.). Många patienter med migrän 
har inte blivit tagna på allvar av sjukvården och inte fått ordentlig information om sin 
sjukdom (Rutberg, Kostenius & Öhrling, 2013). Enligt Linde och Dahlöf (2004) anser 
var tredje patient med migrän i Sverige att den givna informationen om olika 
behandlingsalternativ för migrän är bristfällig eller mycket bristfällig. Mer än hälften 
av personerna i studien är intresserade av behandlingsalternativ för migrän som de 
inte redan har provat (ibid.). Att utbilda sjuksköterskor om migrän och prevention av 
migränanfall har visat sig skapa en effektiv och god vård för patienter med migrän 
(Cady, Farmer, Beach & Tarrasch, 2008).  
 

Bakgrund 
 
Definition av migrän 
Migrän definieras som ett tillstånd av återkommande, anfallsvis huvudvärk, oftast i 
ena halvan av huvudet (men kan skifta sida mellan anfall) som ökar i intensitet 
(Nationalencyklopedin, 2013). Sjukdomen engagerar hjärnans blodkärl och nerver 
och medför anfall med symtom som illamående, svår bultande smärta och ljud- och 
ljuskänslighet (Ericson & Ericson, 2012). Symtomen pågår från fyra timmar upp till 
tre dygn (Dahlöf et al., 2005). En del personer upplever en aurafas innan huvudvärken 
börjar med symtom som synpåverkan, tunnelseende, känselrubbningar, talsvårigheter 
och hörselstörningar (Ericson & Ericson, 2012). Enligt Dahlöf et al. (2005) är det 
vanligt att individen känner sig mycket trött i upp till ett par dygn efter attacken. 
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Svårighetsgrad och sjukdomsbild kan variera från lindriga anfall med mild intensitet 
till ett tillstånd med svåra och tätt återkommande anfall (Ericson & Ericson, 2012). 
Det finns en del symtom som skiljer vanlig spänningshuvudvärk från migrän. För att 
räknas som migrän krävs det åtminstone fem attacker i månaden som obehandlat 
varar mellan 4-72 timmar. Huvudvärken som uppstår ska även ha två av följande 
symtom: ensidighet, måttlig eller svår intensitet, pulserande karaktär och eller 
försämring av fysisk aktivitet. Följande symtom ska också uppkomma: illamående 
eller kräkning samt ljus och ljudkänslighet (Dahlöf et al., 2005). 
 
Orsaker 
Enligt Dahlöf et al. (2005) är orsaken till migrän och vad som händer i hjärnan vid ett 
migränanfall inte helt klarlagt. Det som är känt idag är att migränanfallet startar i 
centrala nervsystemet och därefter påverkar hjärnan och hjärnhinnans blodkärl så att 
smärtkänslighet uppstår. Smärtkänsligheten beror på en plötslig inflammation (ibid.). 
Enligt Moloney och Johnson (2011) uppkommer inflammationen genom att det sker 
en utsöndring av signalsubstanser. Därefter dilateras/kontraherar blodkärlen, vilket i 
samband med smärtkänsligheten resulterar i huvudvärk (ibid.). Det har även visat sig 
att signalsubstanser påverkar yttringarna av migrän, men på vilket sätt är inte klarlagt 
än (Dahlöf et al., 2005).  

Migrän kan vara ärftligt och om båda föräldrarna lider av migrän är sannolikheten att 
barnen ärver det 70 procent. Har bara ena föräldern migrän är risken att barnen får 
sjukdomen 45 procent (Ericson & Ericson, 2012). Förutom ärftlighet kan migrän 
orsakas av många olika utlösande faktorer, som kan delas in i inre och yttre (Zagami 
& Bahra, 2006). De vanligaste utlösande faktorerna är stress, sömnbrist, hormonella 
faktorer, starka dofter, passiv rökning, reflekterande solljus samt kost och specifika 
råvaror. Väderomslag är också en utlösande faktor och orsakar mer än hälften av alla 
migränanfall (Hauge, Kirchmann & Olesen, 2010). Det kan röra sig om enstaka eller 
kombinationer av olika faktorer som utlöser ett anfall (Zagami & Bahra, 2006). Enligt 
Kelman (2007) kan migränanfallsfrekvensen variera beroende på individens 
exponeringsgrad av faktorer och vanligtvis uppträder symtomen inom 48 timmar efter 
den första exponeringen (ibid.). Under vissa perioder kan patienter med migrän vara 
mer mottagliga för de utlösande faktorerna, även vid lätt exponering. Detta sker då 
individens motståndskraft ändras, vilket innebär att migräntröskeln ibland blir högre 
eller lägre (Dahlöf, Linde & Linton-Dahlöf, 2003). 

Innebörden av att leva med migrän 
Att leva med migrän innebär för individen en del perioder med svår huvudvärk, 
illamående, ljus- och ljudkänslighet samt en del symtomfria perioder (Dahlöf et al., 
2003). I en studie av Rutberg och Öhrling (2012) med syfte att undersöka innebörden 
av att leva med migrän ur patientperspektiv, framkommer det att ett migränanfall 
påverkar hela kroppen och ger individen en känsla av att kroppen inte fungerar som 
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den ska. Deltagarna i studien förklarar att själva huvudvärken känns förlamande och 
svår att stå ut med trots att intensiteten varierar (ibid.). Illamående och kräkningar kan 
förstärka individens känsla av att vara sjuk (Almås, Stubberud & Grønseth, 2011). 
Dahlöf et al. (2005) beskriver att påverkan av ljus och ljud inför, under och efter varje 
migränanfall gör det omöjligt för individen att fungera i vissa miljöer. Att inte kunna 
fungera på ett normalt sätt i vissa sammanhang leder till dålig självkänsla, som 
orsakar både rädsla och ångest (ibid.). Enligt Rutberg & Öhrling (2012) skapar 
upplevelsen av att tungan domnar och känslan av att inte kunna organisera sina tankar 
en rädsla för att inte kunna prestera sitt bästa på jobbet. Dessa symptom leder till en 
känsla av sårbarhet hos individen (ibid.). Att besväras av migränanfall regelbundet är 
som att vara ofrivilligt isolerad från livet, eftersom individerna under ett migränanfall 
ofta behöver tillbringa flera timmar isolerade från ljud och ljus (Dahlöf et al., 2003). 

 

Farmakologiska och icke-farmakologiska metoder 
Läkemedelsverket (2006) beskriver att farmakologisk behandling vid migrän oftast 
fokuserar på smärtlindring, särskilt om migränanfallen förekommer mer sällan. Sker 
migränanfallen oftare än tre gånger per månad, är utdragna eller speciellt intensiva, 
brukar läkare rekommendera att börja med preventiv farmakologisk behandling. 
Läkemedlens effekt syftar till att minska antalet migränanfall och migränens intensitet 
(ibid.). Behandlingen bör anpassas till många olika faktorer: patientens önskemål, 
läkemedelsbiverkningar, antal dagar med svår migrän per månad, användning av 
smärtstillande medel och läkemedlets effekt (Rizzoli, 2014). 
 
I en studie av Rutberg och Öhrling (2012) beskriver deltagarna rädslan över att 
använda för mycket läkemedel och rädslan över att bli beroende vid läkemedelsintag i 
samband med migrän. Svåra biverkningar som yrsel, trötthet och 
koncentrationssvårigheter förklaras också vara ett problem vid intag av läkemedlen 
(ibid.). Istället för farmakologiska behandlingar finns också icke-farmakologiska 
metoder (Scott, 2011). Syftet med icke-farmakologiska metoder är att lindra anfallen 
och minska antal anfall. Många metoder är dock inte tillräckligt accepterade för att 
ingå i dagens sjukvård. Akupunktur anses ha kommit längst när det gäller acceptans 
och används i sjukvården idag (Dahlöf et al., 2005). Icke-farmakologiska metoder kan 
användas komplementärt eller alternativt till den skolmedicinska behandlingen 
(Bergh, 2009). Exempel på icke-farmakologiska metoder är akupunktur, massage, 
sjukgymnastik, värme samt kylbehandling, kognitiv beteendeterapi (KBT), transkutan 
nervstimulering (TENS) samt meditation/yoga (Werner & Leden, 2010). Till icke-
farmakologiska metoder räknas även det som sjuksköterskan bidrar med i mötet med 
patienten (Dahlöf et al., 2005). Val av dessa metoder kan bero på patientens preferens, 
diagnos och graden av sjuklighet (Scott, 2011). Fastän vissa icke-farmakologiska 
metoder inte är allmänt accepterade i sjukvården, använder många patienter sig av 
dessa ändå. Därför måste sjukvården vara väl informerad om de olika metoderna och 
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har förståelse för patienter som har intresse av eller redan använder icke-
farmakologiska metoder (Ware, 2011). 

Hälsofrämjande omvårdnad 
Enligt WHO (1986) bygger hälsofrämjande på en humanistisk syn på människan, med 
inriktning på att förstå personens livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande 
istället för att fokusera på problem och diagnoser (ibid.). Hälsofrämjande omvårdnad 
är en process där sjuksköterskan hjälper patienten med verktyg för att öka kontrollen 
och förbättra sin hälsa. Hälsofrämjande är oftast kopplat till förebyggande insatser 
som syftar till att påverka livsstilsfaktorer hos patienter (Brobeck, 2014). Ansvaret för 
en beteendeförändring ligger hos patienten, men sjuksköterskan har en stor roll i att 
möjliggöra förändringen och finnas tillhands för att ge stöd och undervisning (Allen, 
2014; Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan ska kunna identifiera och aktivt 
förebygga hälsorisker och motivera till livsstilsförändringar (Socialstyrelsen, 2005). I 
mötet med patienten kan sjuksköterskans förhållningssätt antingen förstärka eller 
förhindra patientens förmåga att öka kontrollen samt förbättra sin hälsa (Hedelin, 
Jormfeldt & Svedberg, 2009). Enligt Brobeck (2014) bör sjuksköterskan visa 
lyhördhet och respekt för att få patienten delaktig i livsstilsförändringar med syfte att 
förbättra hälsan. Hälsofrämjande omvårdnad är ett långsiktigt arbete och 
sjuksköterskan måste låta patientens förändringsprocess ta sin tid. För att 
hälsofrämjande omvårdnad ska fungera måste ett samarbete ske mellan vårdens olika 
professioner och tid måste avsättas för att hinna med den hälsofrämjande vården i 
mötet med patienten (ibid.).  

Den undervisning och information som ges ska anpassas till individen och vara lätt att 
tillämpa för patienten i sitt vardagsliv (SFS 1982:763). Sjuksköterskan måste ha 
förståelse för att patientens personlighet, ekonomi, normer och tillgänglig tid påverkar 
patientens motivation till att skapa god hälsa (Allen, 2014). Sjuksköterskan bör inte 
döma patienten, utan se till patientens möjligheter och styrkor och genom dialog ge 
patienten möjlighet att själv bestämma sin motivationsgrad (Brobeck, 2014). Dialog 
är en process som syftar till att ge patienten makt att delta aktivt och påverka hälsan i 
positiv riktning (Buchanan, 2006). Under dialogen är det viktigt att sjuksköterskan 
ställer frågor som kan uppmana patienten att tänka i nya och positiva tankebanor. En 
väl fungerande dialog ska skapa tillit för båda sidor och är ett viktigt 
förhållningssätt för hälsofrämjande omvårdnad. Delaktighet uppnås när 
sjuksköterskan blir en aktiv vägledare i processen och när patienten får vara 
involverad och aktiv i beslutsprocessen och i planeringen av sin hälsa och livsstil 
(Eldh, 2006).  
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Problemformulering 
Migrän är en vanlig sjukdom som drabbar både kvinnor och män. Dagens behandling 
av migrän fokuserar mycket på symtomlindring och mindre på förebyggande vård. 
Studier har påvisat att migrän är en vanlig sjukdom som leder till höga vård- samt 
samhällskostnader. Att jobba hälsofrämjande har bevisats minska kostnaderna samt 
lidande hos patienten och därför är det av betydelse att studera icke-farmakologiska 
metoder vid migränanfall. 
 

Syfte 
Syftet var att beskriva icke-farmakologiska metoder vid migränanfall hos vuxna. 
 

Metod 
Uppsatsen är gjord som en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013). En 
strukturerad och dokumenterad sökning av vetenskapliga artiklar genomfördes. En 
noggrann läsning gjordes av artiklarna för att skapa en helhetsbild och därefter 
granskades artiklarna efter Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. En 
sammanställning av artiklarna gjordes för att nå en djupare förståelse av det valda 
ämnet. 
 

Datainsamling 
Datainsamlingen inleddes med en litteratursökning i aktuella databaser för 
omvårdnad: Cinahl, Pubmed, Medline, Psycinfo och Swemed+ för att få en överblick 
över valt ämne (Henricson, 2012). Efter den inledande datainsamlingen formulerades 
problemformulering och syfte. Utefter syfte och problemformulering valdes relevanta 
sökord. Kunskapen från den inledande litteratursökningen användes för att ta fram 
specifika sökord. Databaserna Cinahl, Pubmed, Medline och Psycinfo valdes, då de 
hade mest relevanta artiklar inom ämnet. Sökord som användes var: acupuncture, 
behavioral management, health promotion, lifestyle, migraine, nurs*, prevention, 
prevention and control, treatment outcomes och trigger* (Tabell 1). Sökorden non-
pharmalogical, non-pharmaceutical, complementary treatment och alternative 
treatment söktes i de olika databaserna men gav inga relevanta träffar i databaserna 
och har därför valts att inte redovisas. De sökord som användes söktes antingen som 
fritext eller ämnesord (Henricson, 2012). Sökorden kombinerades med varandra 
genom booleska operatorer AND, OR, och NOT (ibid.), där AND gav relevanta 
träffar. För att täcka in olika varianter av vissa begrepp användes trunkering (*) 
(Forsberg & Wengström, 2013). Sökorden som trunkering användes på var nurs och 
trigger (Tabell 1). Sökningar som inte gav relevanta resultat för syftet valdes att inte 
redovisas. 
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Inklusionskriterier som användes var följande: artiklar skrivna på engelska, artiklar 
som handlade om vuxna personer samt artiklar publicerade mellan 2009 till 2014. 
Artiklar som enbart handlade om förebyggande farmakologiska behandlingsmetoder, 
akuta behandlingar, deltagare utan migrändiagnos samt som uteslutande inriktade sig 
mot barn exkluderades i urvalet. En artikel inkluderades fast den hade med unga 
vuxna i studien. Inklusionen förklarades med att åldern var från 16 år, vilket inte 
ansågs som en stor avvikelse från vuxen ålder och att artikeln svarade bra till 
litteraturstudiens syfte. En annan artikel inkluderades fastän den hade med deltagare 
utan migrändiagnos. Inklusionen förklarades med att artikeln svarade bra till 
litteraturstudiens syfte och artikeln ansågs bidra med god information om migrän 
fastän den innehöll deltagare utan migrändiagnos. 
 
Litteratursökningen resulterade i 922 artiklar, där alla titlar valdes att läsas. Artiklar 
som valts ut och sedan dök upp i en ny sökning har markerats med en asterix (*) i 
sökhistoriken (Tabell 2). Totalt lästes 91 abstrakt, där abstrakten som inte svarade på 
studiens syfte exkluderades. 19 artiklar gick vidare till granskning och lästes i fulltext 
varav en artikel fick beställas då den inte fanns tillgänglig som fulltext. Granskning av 
artiklarna gjordes enligt Carlsson och Eimans (2003) mall för kvantitativa och 
kvalitativa artiklar, där den vetenskapliga graden graderas i en skala från I-III. Grad I 
motsvarar hög vetenskaplig kvalitet, grad II motsvarar medelhög vetenskaplig kvalitet 
och grad III motsvarar låg vetenskaplig kvalitet. Enligt Henricson (2012) bör endast 
resultatartiklar med grad I eller grad II inkluderas i en litteraturstudie. Artiklarna som 
fick grad I ansågs vara mest relevanta för studien och det ledde till att fem stycken 
artiklar med grad II och grad III exkluderades (Carlsson & Eiman, 2003) och en 
artikel exkluderades för att den inkluderade barn fastän det stod i abstraktet att den 
inte gjorde det. Efter granskning återstod 13 resultatartiklar, varav två kvalitativa, tio 
kvantitativa och en med både kvalitativ och kvantitativ metod (Tabell 3). Alla artiklar 
som valdes till litteraturstudien hade vetenskaplig grad I. Resultatartiklarna kommer 
från ett flertal olika länder: Australien (1), Taiwan (1), Kina (2), Iran (2), Pakistan (1), 
Turkiet (2), USA (1) och Sverige (3). 
 

Databearbetning 
De 13 utvalda resultatartiklarna lästes både individuellt och gemensamt i grupp. 
Resultatartiklarna redovisas i Tabell 3, som innehåller artiklarnas syfte, metod, urval, 
bortfall samt slutsats (Forsberg & Wengström, 2013). Resultatet i artiklarna lästes 
noggrant och analyserades utefter syftet med litteraturstudien, för att urskilja 
eventuella likheter och olikheter. Det här gjordes genom att understryka viktiga 
meningar i artiklarna med överstrykningspenna. Efter ytterligare genomläsning av 
artiklarna, som genomfördes både individuellt och i grupp, genererades fyra olika 
teman nämligen: akupunktur, kunskap kring utlösande faktorer, fysisk aktivitet samt 
livsstilsförändringar. Därefter analyserades grupperna av samtliga författare och efter 
diskussion i gruppen framkom att fysisk aktivitet och livsstilsförändringar kunde 
sammanföras eftersom aktivitet kan räknas som en livsstilsförändring. Till slut, efter 
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konsensus i gruppen, genererades tre olika teman (ibid.). Temagrupperna valdes ut 
noggrant med tanke på litteraturstudiens syfte, som var att beskriva icke-
farmakologiska metoder vid migränanfall hos vuxna. De tre temagrupperna som 
handlade om förebyggande metoder och som framkom från resultatartiklarna var: 
akupunktur, kunskap kring utlösande faktorer samt livsstilsförändringar. 
 

Etiska överväganden 
Enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460) bör forskning utföras med hänsyn till den 
grundläggande respekten för människors värde, mänskliga rättigheter och människors 
grundläggande frihet. Det innebär också att forskning som syftar till att påverka 
deltagarna fysiskt och psykiskt bör etikprövas och att känsliga uppgifter om deltagare 
skyddas från obehöriga samt försäkra att de används till forskningsändamål. 
Människors välfärd bör alltid prioriteras framför samhället och vetenskapen (ibid). 
Forsberg och Wengström (2013) betonar att en bra litteraturstudie bör ha ett gott 
etiskt värde. Detta bör vara ett krav i alla vetenskapliga studier. Det uppnås genom att 
bara inkludera artiklar som har godkänts av en etisk kommitté, där korrekta etiska 
övervägande har gjorts, som också har granskats vetenskapligt och att forsknings-
etiska principer följdes. Om alla dessa kriterier uppfylls ökar studiens vetenskapliga 
värde (ibid.). Den etiska aspekten i denna litteraturstudie tillgodosågs genom att 
säkerställa att alla kriterier som nämndes ovan uppfylldes. Denna litteraturstudie 
innehåller tolv artiklar som var godkända av en etisk kommitté i landet där 
forskningen gjordes. En av artiklarna som utfördes i Sverige var inte godkänd av 
någon etisk kommitté men den har fått tillstånd av cheferna i fråga. Studien gjordes 
enligt svenska lagar och reglerna för forskningsetik uppfylldes. Studien gjordes helt 
anonymt och konfidentiellt för att skydda deltagarna (Rutberg & Öhrling, 2009). 
Dessutom har den blivit godkänd för publicering i en vetenskaplig tidskrift. Av dessa 
anledningar har författarna av denna litteraturstudie övervägt att använda artikeln i 
fråga. 

Resultat 
 
Akupunktur 
Akupunktur som ett förebyggande alternativ eller supplementbehandling mot migrän 
visade positiva och värdefulla resultat i olika studier när det gäller minskning av 
migränanfall (Yang, Chang, Liu, Li, Hsieh, Hwang & Chang, 2011; Li et al., 2012; 
Wang et al., 2011; Foroughipour, Golchian, Kahlor, Akhlagani, Farzadfard & Azizi, 
2013; Rutberg & Öhrling, 2009). En jämförande studie mellan tre olika 
akupunkturtekniker samt placeboakupunktur gjordes av Li et al. (2012) för att 
fastställa vilken akupunkturteknik som är mest effektiv. Det visade sig att antal dagar 
med migränanfall under behandlingsperioden hade minskat i samtliga 
akupunkturgrupper, men minskningen var inte mycket större i de tre 
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akupunkturgrupperna än i placebogruppen. Under uppföljningsperioden syntes 
däremot en signifikant minskning av dagar med migrän i de tre akupunkturgrupperna 
jämfört med placebogruppen (ibid.). Enligt Li et al. (2012), Wang et al. (2011) och 
Foroughipour et al. (2013) handlade förebyggande terapeutisk effekt hos akupunktur 
inte bara om insättning av nålarna, utan icke specifika faktorer kunde också bidra till 
effekten, såsom förväntningar, interaktioner mellan patienten och akupunktören, samt 
användning av elektrisk stimulans. Icke-specifika faktorer kunde alltså påverka 
akupunkturens effekt (ibid.). 
 
Två jämförande studier mellan akupunktur och förebyggande läkemedel genomfördes 
för att påvisa akupunkturens förebyggande effekt (Yang et al., 2011; Wang et al., 
2011). I första studien jämfördes akupunktur med ett migränprofylaktiskt läkemedel. 
Det syntes en betydligt större minskning av antal dagar med migränanfall hos 
deltagarna som fick akupunktur (Yang et al., 2011). Dessutom visade resultatet på en 
signifikant förbättring när det gäller psykologisk ångest och den allmänna livshälsan. 
Enligt Yang et al. (2011) kunde akupunktur vara en fungerande, effektiv och säker 
alternativmetod vid förebyggande av migrän. Positiva resultat syntes också i andra 
studien där verum-akupunktur (typ av akupunktur där nålarna sätts in i 
akupunkturpunkter på huvudet) testades gentemot ett migränprofylaktiskt läkemedel 
med placeboakupunktur (Wang et al., 2011). Det framkom att verum-akupunktur gav 
en signifikant minskning av antal migrändagar jämfört med läkemedlet med 
placeboakupunktur. Dessutom upptäckte forskarna att några av deltagarna i verum-
akupunkturgruppen upplevde att migränanfallens intensitet och varaktighet hade 
ändrats i uppföljningsperioden. Vissa deltagare upplevde förstadier till migränsymtom 
utan att det utvecklades vidare till migrän (ibid.).  
 
Akupunktur som komplementär behandlingsmetod undersöktes i en studie med två 
interventionsgrupper (Foroughipour et al., 2013). Grupp ett fick akupunktur 
tillsammans med läkemedelsprofylax, och grupp två fick placeboakupunktur 
tillsammans med samma läkemedelsprofylax som i grupp ett. Effekten visade en 
minskning av antal migränanfall i båda grupperna, men reduceringen var större i 
gruppen som fick akupunktur med läkemedelsprofylax. Fastän akupunktur har gett 
bra resultat som migränprofylax märktes en gradvis minskning av dess effekt under 
den tredje och fjärde månaden efter behandlingen, det vill säga antalet migränanfall 
ökade under denna period i både akupunktur- och placeboakupunkturgrupperna. 
Denna ökning var dock mindre jämfört med migränfrekvensen före behandling 
(ibid.). I en annan studie visade det sig att den förebyggande effekten hos verum- 
akupunktur fortfarande syntes den tredje månaden efter behandlingen (Wang et al., 
2011). 
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Patienter med migrän som genomgick akupunkturbehandling tillfrågades om deras 
subjektiva upplevelser beträffande verkan av akupunktur i en studie av Rutberg et al. 
(2009). Deltagarna upplevde inte bara en minskning av migränfrekvensen utan också 
smärtlindring, minskning av migränanfallens varaktighet, minskning av 
läkemedelsbruk, minskning av andra symptom samt en känsla av allmänt lugn och 
avslappning. Deltagarna i studien beskrev också att deras motståndskraft mot 
utlösande faktorer blev starkare med akupunktur (ibid.). En mindre positiv effekt av 
akupunktur observerades dock i samtliga studier i form av biverkningar (Yang et al., 
2011; Wang et al., 2011; Li et al., 2012; Foroughipour et al., 2013; Rutberg & 
Öhrling, 2009). Deltagarna rapporterade lokal smärta, ömhet, lokal parestesi samt 
även lokal blödning efter akupunkturbehandlingen, men dessa biverkningar var milda 
och få. I slutet av studien av Li et al. (2012) noterades det att deltagarna som fick 
biverkningar återhämtade sig helt. 

Kunskap kring utlösande faktorer 
Studier visade att kunskap samt utbildning kring utlösande faktorer var avgörande för 
minskning av antal migränanfall (Mollaoglu, 2012; Rutberg, Öhrling & Kostenius, 
2013; Smith, Nicholson & Banks, 2010; Martin, Reece, Callan, Macleod, Kaur, 
Gregg & Goadsby, 2014). Det var särskilt viktigt när deltagarna saknade kunskap om 
vilka utlösande faktorer som fanns och som kunde ligga bakom migränattacker 
(Mollaoglu, 2012). Deltagarna i studien sökte ständigt efter ny information gällande 
utlösande faktorer från olika sociala medier samtidigt som de delade tidigare upplevda 
erfarenheter i samtalsgrupper, i syftet att öka sin kunskap (Rutberg et al., 2013). Efter 
utbildning kring utlösande faktorer som utfördes av sjukvårdspersonal halverades 
migränanfallen. Den här minskningen fortsatte att minska efter uppföljning av tre, sex 
respektive tolv månader (Smith et al., 2010). Fler antal migränanfall rapporterades av 
deltagare med hög oro, innan de fick ökad kunskap i form av utbildning kring 
utlösande faktorer (Martin et al., 2014).  
 
Deltagarna i studien av Rutberg et al. (2013) beskrev att känslan av att leva med 
migrän var som att färdas längs en väg med hinder som bestod av olika utlösande 
faktorer. Det som gjorde att deltagarna kände trygghet var att antingen försöka 
undvika dessa faktorer eller försöka reducera dem i största möjliga mån (ibid.). 
Känslan av att kunna hantera åtminstone en utlösande faktor, efter att ha fått 
utbildning, gjorde att deltagarna i studien fick mer kraft och energi att kämpa vidare 
för att hitta flera sätt att hantera och i största möjliga mån undvika utlösande faktorer 
för migränanfall (Rutberg et al., 2013; Smith et al., 2010). 
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Minskat antal migränanfall sågs även bland deltagare med bra självhantering av 
utlösande faktorer, som visade sig bero på reducering av stress och oro över besvären 
(Smith, Nicholson & Banks, 2010; Rutberg et al., 2013). Utbildning om hantering 
kring utlösande faktorer visade på bättre resultat vad gäller minskning av 
migränanfall, i jämförelse med utbildning med fokus på undvikande av utlösande 
faktorer (Martin et al., 2014). Deltagarna med bra självhantering var även nöjda med 
sjukvården eftersom de kände sig hörda och tagna på allvar (Smith et al., 2010). 
Användning av tidigare erfarenheter, upplevelser samt utbildning om utlösande 
faktorer visade sig öka deltagarnas känsla av att ha kontroll över migränen, vilket i sin 
tur ledde till minskat antal migränanfall (Rutberg et al., 2013; Smith et al., 2010) Att 
undvika utlösande faktorer ansågs vara en bra och nödvändig strategi för att undvika 
migränanfall (Rutberg et al., 2013). 
 
Livsstilsförändringar 
Personer med migrän hade en annan livsstil än personer utan migrän när det gäller 
diet, matvanor, sömnvanor, vila och träning (Nazari, Safavi & Mahmudi, 2010). 
Vårdpersonal uppmanades att jobba hälsofrämjande och att fokusera på patientens 
välmående (Rutberg et al., 2013) genom utbildning om livsstilsförändringar som 
kunde reducera migränen (Nazari et al., 2010). Det fanns olika varianter på 
förändringar och genom kartläggning av patientens livsstil kunde en individuell vård 
skapas för att fokusera på de livsstilsförändringar som patienten behövde genomgå 
(ibid.). 
 
Enligt Alpay, Ertas, Orhan, Üstay, Lieners och Baykan (2009) var patientens diet 
viktig när det gäller att minska migränanfall. De ansåg att mat inte var anledningen till 
migrän, men att vissa råvaror kunde öka migränfrekvensen. Enligt Nazari et al. (2010) 
åt personer med migrän inte sina måltider på regelbundna tider och de åt inte lika 
många måltider per dag jämfört med friska personer. Att inte äta regelbundet och 
mindre än tre måltider per dag kunde innebära en ökning av migränfrekvensen (ibid.). 
I studien av Alpay et al. (2009) togs blodprov för att finna vilken typ av mat som 
ökade migränanfallsfrekvensen hos de enskilda personerna. Blodprovet visade om 
personen hade specifika IgG antikroppar mot speciella råvaror. Utifrån IgG 
antikropparna fick deltagarna anpassade dieter som antingen exkluderade eller 
inkluderade råvaror. Deltagarna som fick en diet där råvarorna exkluderades visade på 
signifikant minskning av antal migränanfall (ibid.).  
 
Träning var också viktigt när det gäller prevention av migränanfall (Varkey, Cider, 
Carlsson & Linde, 2011). I en studie av Rutberg et al. (2013) beskrev personer med 
migrän att de använde träning som en metod för att minska migränanfall. Genom att 
träna kunde deltagarna öka sin stresstolerans, minska spänningarna i nacken och 
skuldrorna och skapa en starkare kropp som bättre motstod anfallen (ibid.). I en studie 
av Nazari et al. (2010) hittades inga signifikanta skillnader i den totala träningen 
mellan personer utan migrän och personer med migrän. Det fanns dock en skillnad 
mellan träningsnivån i de olika grupperna. Personer med migrän hade en tendens till 
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att antingen träna lätta eller tunga träningsnivåer, medan personer utan migrän tränade 
på medel nivå (ibid.). Träning på medel nivå kan vara till exempel aerobics och 
spinning, där uppvärmning och avslappning ingår (Nazari et al., 2010; Varkey et al., 
2011). I studien av Varkey et al. (2011) fick deltagarna träna på medel nivå två eller 
fler gånger i veckan för att se om träning kunde minska migränanfall. Vid 
träningstillfällena låg mycket fokus på uppvärmning och att inte träna tungt, för att 
minska risken för att utlösa ett migränanfall. Migränanfallsfrekvensen minskade 
signifikant av träningen och träningen gav lika bra resultat som migränprofylaktiskt 
läkemedel när det gäller minskning av migränanfall. Läkemedlet gav dock tre gånger 
mer biverkningar jämfört med träningen (ibid.).  
 
Sömn och avslappning var viktiga faktorer när det gällde migrän och antal 
migrändagar. Personer med migrän sov ofta färre än sex timmar per natt och hade inte 
lika regelbunden sömn jämfört med friska personer. Det här ledde till en känsla av att 
inte vara utvilad efter sömn (Nazari et al., 2010). I en studie gjord av Varkey et al. 
(2011) fick deltagarna lära sig andningsövningar och stresshantering i ett 
avslappnande syfte. I en annan studie av Bhombal, Usman och Ghufran (2014) fick 
hälften av deltagarna lära sig djupaningsövningar och avslappning, vilket sedan 
jämfördes med de andra deltagarna som inte fick någon utbildning (ibid.). I båda 
studierna visade sig avslappning skapa en signifikant minskning av migränanfall 
(Varkey et al., 2011; Bombal et al., 2014). Enligt Nazari et al. (2010) var det inte 
kartlagt om det var den dåliga sömnen som framkallade migränanfall eller om det var 
migränanfallen som framkallade den dåliga sömnen, men det var viktigt med 
avslappning och goda sömnvanor för att motverka migränanfall. Enligt Rutberg et al. 
(2013) ledde avslappning också till bättre hantering av migränanfallen. 
 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 
Datainsamlingen påbörjades med en inledande fritextsökning för att skapa en 
överblick över valt område. Därefter gjordes en litteratursökning i databaserna Cinahl, 
Pubmed, Medline och Psycinfo, för att finna relevanta vetenskapliga artiklar efter valt 
syfte och problemformulering. Det är en styrka att många databaser har genomsökts, 
då det ger en bredare litteratursökning. Det är också en styrka att databaserna som 
användes är omvårdnadsinriktade. Flertalet artiklar som valdes dök upp på flera 
databaser, men i varje databas fanns det unika relevanta artiklar. Sökord valdes efter 
litteraturstudiens syfte och om det var möjligt söktes de som ämnesord. Ämnesord 
kan ses som en styrka då det avgränsar sökningen och ger ett mer specifikt resultat 
(Forsberg & Wengström, 2013). Mer specifika sökord valdes efter den inledande 
litteratursökningen, vilket kan ses som en svaghet då sökningarna kan ha blivit 
nyanserade. Det här kan ha minskat pålitligheten i studien då resultatet kan ha blivit 
påverkat. Det kan dock även ses som en styrka då sökningarna kan ha blivit mer 
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specifika för syftet. De sökord som inte fanns som ämnesord söktes som fritext. 
Trunkering (*) användes på orden nurs och trigger för att utöka sökningen. Om 
sökorden hade utvecklats och kombinerats på andra sätt hade kanske fler artiklar 
kunnat finnas.  
 
Artiklarna valdes att begränsas till fem år vilket kan ses som en styrka då forskningen 
i artiklarna är aktuell. Det kan även ses som en svaghet då viktiga artiklar som är äldre 
än fem år kan ha missats. Sökningarna valdes att inte begränsas till fulltext, vilket kan 
ses som en styrka då relevanta artiklar inte exkluderades. Samtliga artikeltitlar lästes, 
men enbart de som svarade till litteraturstudiens syfte gick vidare. Det här kan ses 
som en svaghet då titlarna ibland kan vara missvisande och därför kan viktiga artiklar 
uteslutits på grund av fel titel. Detaljerad beskrivning av datainsamlingen i 
litteraturstudien har lett till ökad bekräftelsebarhet (Henricson, 2012).  Barn valdes att 
exkluderas i litteraturstudien då vissa icke-farmakologiska metoder inte är vanliga att 
utföra på barn. resultatartikel valdes att inkluderas fastän den innehöll deltagare från 
16 år, vilket kan ses som en svaghet då resultatet i den aktuella artikeln kan ha blivit 
annorlunda på grund av unga deltagare. Artikeln valdes att inkluderas då åldern 16 år 
inte ansågs som en stor avvikelse från vuxen ålder. En annan artikel valdes att 
inkluderas fastän den innehöll deltagare utan migrändiagnos, vilket kan ses som en 
svaghet då annan huvudvärk än migrän inte är aktuell för litteraturstudiens syfte. 
Artikeln valdes att inkluderas då den innehöll god information om icke-
farmakologiska metoder som svarade bra till litteraturstudiens syfte. 
 
Resultatartiklarna består främst av kvantitativa artiklar (10 stycken) vilket kan ses 
som en styrka då kvantitativa artiklar gör det möjligt att studera och jämföra olika 
metoder och deras effekter (Henricson, 2012), vilket svarar bra på litteraturstudiens 
syfte. Utöver de kvantitativa artiklarna består resultatartiklarna av kvalitativa artiklar 
(2 stycken) och en artikel med både kvalitativ och kvantitativ metod. De här artiklarna 
medförde ett större djup till litteraturstudiens resultat då patienternas upplevelser och 
känslor inkluderades (Friberg, 2012). Resultatartiklarna kommer från ett flertal olika 
länder: Australien (1), Taiwan (1), Kina (2), Iran (2), Pakistan (1), Turkiet (2), USA 
(1) och Sverige (3). Det kan ses som en svaghet att resultatartiklarna är från så många 
olika länder i världen, då det kan anses skilja sig i levnadsstandarden jämfört med 
Sverige. Det kan även ses som en styrka då det ger en större bredd och bredare 
perspektiv till studien. Det är även en styrka att 3 stycken artiklar är från Sverige, då 
litteraturstudien är skriven i Sverige och det ger en god överförbarhet på svensk 
sjukvård. Eftersom det inte fanns någon begränsning på ursprungsland medförde det 
inklusionskriteriet att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Det här kan ses som 
en svaghet då viktiga artiklar på skandinaviska kan ha exkluderats.  
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Databearbetningen av resultatartiklarna utfördes först enskilt för att alla i gruppen 
skulle kunna skapa sina egna uppfattningar om artiklarna. Därefter diskuterades 
artiklarna i grupp där åsikter och uppfattningar om artiklarna utbyttes, vilket ledde till 
en djupare förståelse av artiklarna. Det här anses som en styrka. Ingen etablerad 
modell användes vid kategoriseringen av artiklarna, vilket är en svaghet då 
överförbarheten försvåras (Forsberg & Wengström, 2013). Med en etablerad modell 
hade databearbetningen kunnat bli mer tydlig och på så sätt lättare att genomföra igen. 
Resultatartiklarnas vetenskapliga kvalitet mättes genom Carlsson och Eimans (2003) 
mall. Värderingarna gjordes enskilt vilket kan ses som en svaghet då åsikter och 
tankar inte har kunnat diskuteras. Det här kan ha lett till minskad trovärdighet av 
studien (Henricson, 2012). Författarna av studien ansågs ha tillräckligt med kunskap 
för att kunna utföra mätningarna enskilt, utan att det skulle påverka resultatet av 
värderingen.  
 
Alla resultatartiklar som valdes till studien graderades till grad I vilket är en stor 
styrka i litteraturstudien, eftersom grad I är den högsta vetenskapliga graden. Det här 
ger en trovärdighet till litteraturstudiens resultat (Henricson, 2012). En svaghet med 
en del resultatartiklar är det låga deltagarantalet, vilket inte ger ett säkert och 
överförbart resultat. I alla kvantitativa artiklar har en signifikant skillnad kunnat 
bevisas, vilket anses som en styrka. 
 
Av de 13 resultatartiklarna var 12 etiskt godkända, vilket också ses som en styrka. I 
en artikel står det att deltagarna har fått ge sitt godkännande och att studien har följt 
den svenska lagen för forskningsetik, men det står inte om den har blivit etiskt 
godkänd. Det här kan ses som en svaghet då den eventuellt inte har blivit granskad av 
en etisk kommitté. Artikeln uppfyller dock alla krav för etisk godkännande och 
eftersom den har blivit publicerad i en vetenskaplig tidningsskrift kan det förutsättas 
att artikeln blivit etiskt godkänd. 
 

Resultatdiskussion 
 

Akupunktur 

Alla resultatartiklar som handlade om akupunktur var eniga i sina resultat om att 
akupunktur är effektivt när det gäller minskning av migränfrekvens och visade sig ha 
andra positiva effekter även om det förekom biverkningar i viss mån (Yang et al., 
2011; Li et al., 2012; Wang et al., 2011; Foroughipour et al., 2013; Rutberg & 
Öhrling, 2009). Detta resultat bekräftas av en tidigare studie av Linde, Allais, 
Brinkhaus, Manheimer, Vickers & White (2009) som menar att akupunktur är lika 
effektivt och förmodligen ännu effektivare än läkemedel som behandlingsmetod mot 
migrän. Linde et al. (2009) poängterar även att akupunktur är en säker 
behandlingsmetod eftersom den visat sig ha färre biverkningar än läkemedel och 
därför måste betraktas som ett alternativ för patienter som vill pröva detta. Av dessa 
anledningar, och för att det kan ses som ekonomiskt gynnsamt, bör 
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akupunkturbehandling därför övervägas som alternativ till konventionell 
migränbehandling (ibid.). I studien av Wonderling, Vickers, Grieve & McCarney 
(2004) visar det sig att regelbunden akupunkturbehandling minskar migränens 
varaktighet, intensitet och att akupunkturens effekt varar längre. Även om 
akupunkturbehandlingen medför en höjning av kostnaderna, är det på sikt ett 
kostnadseffektivt alternativ (ibid.). Akupunktur bör betraktas som en primär preventiv 
behandling snarare än en akut behandlingsmetod när det gäller migrän (Carlsson, 
2010a). 
 
Enligt WHO (2002) kan akupunktörens färdighet och erfarenhet påverka den 
terapeutiska effekten, vilket bekräftas i resultat och en tidigare studie av Langevine et 
al. (2010). Langevine et al. (2010) menar att akupunkturbehandling består av tre olika 
komponenter: icke specifika komponenter som tid, förväntningar, interaktion mellan 
patient och akupunktör och trovärdighet. Det består även av specifika komponenter 
som diagnos, utbildning, anamnes, palpation och nål-relaterade komponenter som 
lokalisering, nåldjup, stimulans och nålstorlek, vilket går i samklang med 
resultatartiklar (Li et al., 2012, Wang et al., 2011; Foroughipour et al., 2013) Detta 
förklarar också varför det inte syntes några signifikanta skillnader i minskning av 
antal dagar med migrän mellan akupunkturgrupperna och placebogruppen under 
behandlingsperioden i studien av Li et al. (2012). Li et al. (2012) menade att icke-
specifika faktorer som interaktionen mellan patienten och akupunktören samt 
förväntningar kunde ha påverkat akupunkturens effekt i studien. Enligt Carlsson 
(2010b) kan det dröja upp till två månader efter akupunkturbehandlingens slut innan 
effekten märks. Detta förklarar den fördröjning av akupunkturens fulla effekt som 
uppstod under uppföljningsperioden i studien av Li et al. (2012). Även om det fanns 
en fördröjning i den positiva effekten hos akupunktur visade det ändå att akupunktur 
var effektivt när det gällde minskning av migränfrekvensen. Det är därför denna 
behandling bör tas i beaktande av patienter och vårdpersonal som en av de alternativa 
och komplementära behandlingsmetoder som finns att tillgå. 
 
Redan 1984 godkände Socialstyrelsen akupunktur för bruk i svensk sjukvård mot 
kronisk smärta, vilket har bidragit till att förändra attityden mot akupunktur bland 
vårdpersonal och patienter i Sverige (Carlsson, 2010b). Det beslutades även att 
akupunktur får utövas av legitimerad sjukvårdspersonal som har genomgått adekvat 
akupunkturutbildning, vilket innebär att sjuksköterskor får möjlighet att självständigt 
utföra akupunktur (ibid.). Det är vanligt att sjuksköterskor möter patienter med 
migrän som är intresserade av att använda sig av akupunktur som supplementär 
behandlingsmetod. I sådana fall ska det ske en rådgivande och hälsofrämjande dialog 
mellan sjuksköterska och patient angående fördelar samt nackdelar med akupunktur 
baserat på uppdaterad och evidensbaserad kunskap om ämnet. Det kräver en öppen 
och stödjande inställning som kan göra att patienten känner sig trygg och stöttad, och 
därmed uppmuntras till att själv delta aktivt i sin migränbehandling (Ware, 2011; 
Dahlberg & Wiklund, 2003). Detta kan ses som en möjlighet att förbättra 
vårdkvaliteten (Ware, 2011). 
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Kunskap kring utlösande faktorer 

En stor del av de personer som drabbas av migrän känner till vad som utlöser deras 
migränanfall samtidigt som andra inte är medvetna om det (Foster, 2009). Enligt 
Mollaoglu (2012) hade deltagarna ingen kunskap om vilka utlösande faktorer som 
kunde ligga bakom migränattacker och därför poängterade de vikten av ökad kunskap 
kring möjliga orsaker till migrän. Detta stärks av tidigare forskning i vilken patientens 
undervisning om utlösande faktorer var en viktig del i behandlingen av migrän 
(Frazel, 2004). Alla utlösande faktorer samverkar oftast med varandra och påverkar 
hjärnans celler även om de inte leder till ett anfall (Foster, 2009). En utlösande faktor 
kan föreligga flera timmar eller flera dagar före ett anfall, och först när ytterligare en 
faktor tillkommer utlöses ett migränanfall (ibid). Livet för deltagarna i resultatartikeln 
av Rutberg et al. (2013) handlade om att antigen försöka få bort, att undvika eller att 
lära sig hantera de utlösande faktorer som inte gick att påverka.  
 
Oavsett om det rörde sig om eliminering, undvikande eller självhantering så krävdes 
det först kunskap om de olika utlösande faktorerna. Kunskap om problemet, trygghet 
samt tillit till sin egen förmåga men även till sjukvården har enligt Söderkvist (2007) 
visat sig vara viktiga faktorer som ska stimulera patienterna att aktivt medverka och 
hantera de beslut som fattas gällande sina besvär. Att ha kunskap om något innebär att 
ha tillräckligt med information för att på ett effektivt sätt ta itu med ett problem samt 
öka förståelsen och sökandet efter en lösning (Dewey, 1999). Vid migrän handlar 
kunskapen om att som patient få reda på de potentiella utlösande faktorer som kan 
utlösa ett migränanfall, antigen genom egen reflektion eller genom dialog med 
sjuksköterska som genom sin kunskap kan sätta igång reflektionsprocessen hos 
patienten. Enligt Brobeck (2014) behöver sjuksköterskan själv ha kunskap samt 
kompetens om ämnet om hon ska kunna hjälpa patienten med att bli medveten om sin 
sjukdom. I dagens samhälle är nästan all information om olika områden lättillgänglig i 
olika sociala medier samt nätverk, vilket gör att flera personer söker information och 
får ökad kunskap redan innan de kommer i kontakt med sjukvården (Vårdförbundet, 
2003). Det här leder till att högre krav ställs på sjuksköterskans kompetens (ibid.). Det 
här styrks av resultatartiklarna Rutberg et al. (2013) och Smith et al. (2010) där 
deltagarna ständigt sökte efter ny information från olika sociala medier gällande 
utlösande faktorer. Samtidigt delade de tidigare upplevda erfarenheter i 
samtalsgrupper och genom undervisning som utfördes av sjukvården, i syftet att öka 
kunskap gällande förebyggandet av kommande migränattacker (ibid.).  
 
I resultatet framkom det att undervisning gällande identifiering kring utlösande 
faktorer i samband med självhantering av migrän ledde till minskning av migränanfall 
(Smith et al., 2010; Martin et al., 2014 ). Tidigare forskning har visat att genom att 
sjuksköterskan undervisar patienten att själv hantera sin migrän kan en optimerad 
migränvård uppnås (Frazer, 2004). Enligt Socialstyrelsen (2005) innebär 
hälsofrämjande omvårdnad att sjuksköterskan ska informera, undervisa, ge stöd och 
vägleda patienterna för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. 
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Genom att arbeta hälsofrämjande stärks och uppmuntras patienten till att bli delaktig i 
sin egen vård (Brobeck, 2014).  
 
Omvårdnad med inriktning i självhantering kan ses som en stödjande samt 
hälsofrämjande process där fokus ligger på samarbetet mellan patient och 
sjuksköterska i syfte att ge patienten möjligheter att ta kontroll över sitt eget liv 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2012; Brobeck, 2014 ). Genom att handleda denna 
process och uppmuntra patienten till att söka kunskap och reflektera över sina egna 
resurser, begränsningar och möjligheter får patienten större förtroende för sin egen 
förmåga att hantera sina besvär (Eide & Eide, 2009). Detta stämmer överens med 
Smith et al. (2010) studie där resultatet visade på en signifikant skillnad på minskning 
av migränattacker i samband med undervisning kring utlösande faktorer och 
självhantering, då patienternas förtroende för sina egna resurser ökade. Deltagarna i 
studien rapporterade även minskad stress och oro tack vare utbildningen. 
Utbildningen kring utlösande faktorer samt självhantering är kostnadseffektivt då 
utbildning samt information är delar som ingår i sjuksköterskans kompetenser 
(Socialstyrelsen, 2005).  
 
I resultatartiklarna kring utlösande faktorer framkom det att genom att undvika 
migränutlösande faktorer kan en eventuell minskning av migränattacker uppnås vilket 
potentiellt kan förbättra patienternas livskvalitet (Mollaoglu, 2012). Detta resultat 
stärks då resultatet i en annan resultatartikel visade att undvikandet av vissa utlösande 
faktorer som går att påverka ledde till minskat antal migränanfall (Smith et al., 2010). 
Vid en jämförelse mellan att undvika och lära sig att hantera utlösande faktorer, 
visade det sig däremot att självhanteringen hade betydligt bättre effekt på minskning 
av migränattacker (ibid.). I tidigare forskning beskrivs migrän av deltagarna som en 
förlamande sjukdom som framkallar en känsla av otillräcklighet eftersom den 
påverkar hela individen både fysiskt och psykiskt (Rutberg & Öhrling, 2012). I 
resultatet framkom att genom att acceptera utlösande faktorer som en naturlig del av 
vardagen kan bättre hantering av migrän uppnås (Rutberg et al., 2013). Bättre 
hantering av migrän leder i sin tur till minskad stress och ökad självtillit, vilket skapar 
preventiv effekt samt minskning av migränanfall (ibid.). Genom att sjuksköterskan 
tillhandahåller stöd och undervisning skapas också en hälsofrämjande omvårdnad 
(Allen, 2014). 
 

Livsstilsförändringar 

Det framkom i resultatet att livsstilsförändringar som träning, sömnvanor, matvanor 
och avslappning kan minska migränanfall hos personer med migrändiagnos (Alpay et 
al., 2010; Nazari et al., 2010; Bhombal et al., 2014; Varkey et al., 2011). I tidigare 
forskning har det föreslagits att patienten ska skriva migrändagbok för att kartlägga 
levnadsvanor som kan förvärra migrän (Nappi, Jensen, Nappi, Sances, Torelli & 
Olesen, 2006; Frazel, 2004). Migrändagbok är en enkel metod för att kartlägga 
matvanor, träningsvanor och stress och därefter skapa en “migränvänlig” livsstil som 
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leder till mindre anfall (Foster, 2009). Forskning har även visat att en strukturerad 
migrändagbok är ett bra verktyg för att förbättra kommunikationen om migrän mellan 
patient och vårdpersonal (Nappi et al., 2006). Forskning har visat att effektiv 
kommunikation och samarbete mellan sjuksköterska och patient är en förutsättning 
för framgångsrik hantering av migrän (Frazel, 2004). Patienten bör informeras om att 
målet med behandlingen eller livsstilsförändringen inte är att bota, utan att minska 
symtomen. Ett gott samarbete mellan sjuksköterska och patient skapar bättre 
förutsättningar för att skapa en väl fungerande individuell behandlingsplan med flera 
uppföljningsbesök (ibid.). 
 
I resultatartikeln av Varkey et al. (2011) beskrivs att regelbunden träning och motion 
kan minska migränanfall. Samtidigt anses fysisk aktivitet som en utlösande faktor för 
migränanfall (Mollaoglu, 2012). Det här förklaras i tidigare forskning av Bush & 
Gaul (2008) med att både för lite och för mycket träning fungerar som utlösande 
faktorer. Därför är det viktigt att träningen inte är på för låg eller för hög nivå hos 
personer med migrän (ibid.). Det här bekräftas av resultatartikeln Nazari et al. (2010) 
som fann att personer med migrän har en tendens att antingen träna på för låg eller för 
hög nivå, medan personer utan migrän tränar på medel nivå (Mollaoglu, 2012). Det 
kan förklara varför en stor andel personer med migrän anser att fysisk aktivitet är en 
utlösande faktor för migrän. I resultatartikeln av Nazari et al. (2010) framkom det att 
det var viktigt att informera patienten om hur träning kan minska migränanfall och 
skapa goda förutsättningar för patienten att genomföra en livsstilsförändring (ibid.). 
För många personer med migrän kan regelbunden fysisk aktivitet anses vara svårt att 
upprätthålla då migränanfall ofta kommer i vägen. Därför är det viktigt att informera 
patienten om att vanliga promenader fungerar lika bra som annan träning, det 
viktigaste är att patienten utför någon form av fysisk aktivitet (Foster, 2009). 
 
Tidigare forskning har visat att vissa sorters livsmedel kan trigga igång ett 
migränanfall hos många personer med migrän (Hauge et al., 2010). I resultatet 
framkom det att genom att skapa en individuell och personlig dietrestriktion kan 
patientens migränanfall minska i antal (Alpay et al., 2010). Hälso- och sjukvårdens 
uppgift blir att undersöka om patientens migränanfall triggas av olika livsmedel eller 
olika kombinationer av livsmedel via metoder som till exempel blodprov (Alpay et 
al., 2010) eller migrändagbok (Nappi et al., 2006) i syfte att åstadkomma nödvändiga 
livsstilsförändringar. I resultatet framkom det att antal migränanfall är kopplat till 
regelbundna matvanor och antal måltider per dag (Nazari et al., 2010). I tidigare 
forskning har ett samband mellan hunger och migränanfall påvisats (Millichap & Yee, 
2003). I resultatet framkom även att avslappning är ett bra komplement till andra 
behandlingar för migrän och är en säker metod utan biverkningar (Bhombal et al., 
2014). Enligt Foster (2009) ska avslappning utföras som en daglig rutin för att få bäst 
effekt. Enligt resultatet leder avslappning till färre migränanfall (Bhombal et al., 
2014) och möjliggör bättre hantering av anfallen (Rutberg et al., 2013). Avslappning 
kan också påverka sömnen positivt, vilket i sin tur kan leda till färre anfall (Nazari et 
al., 2010). Att sömn har en stor påverkan på migränanfall bekräftas i tidigare 
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forskning av Nappi et al. (2006) som även beskriver att både för lite eller för mycket 
sömn kan framkalla ett anfall. Därför är det bra att patienten lär sig avslappning och 
att vara noga med sina sömnvanor (ibid.). 
 
Sjuksköterskan ska genom sin förmåga kunna identifiera och aktivt förebygga 
hälsorisker och vid behov motivera till livsstilsförändringar (Socialstyrelsen, 2005). 
Om detta sätts i ett perspektiv för omvårdnad vid migrän innebär det att 
sjuksköterskan, genom information om livsstilsförändringar, har ett ansvar att 
identifiera vad som påverkar och aktivt förebygga migränanfall. Det här styrks av 
Brobeck (2014) som beskriver att hälsofrämjande omvårdnad oftast är kopplad till 
prevention och förebyggande insatser, vilket syftar till att påverka livsstilsfaktorer hos 
patienter. För att lättare främja motivationen till beteendeförändring kan 
sjuksköterskan använda sig av motiverande samtal (MI) (Socialstyrelsen, 2014; 
Brobeck, 2014). Enligt Socialstyrelsen (2014) handlar MI om att skapa en förändring 
i beteende och livsstil genom att främja patientens drivkraft att ändra sina 
levnadsvanor. Genom att kartlägga hur en viss livsstil kan påverka det vardagliga livet 
och värderingar kan en förståelse om livsstilsförändring skapas hos patienten, om det 
stämmer överens med patientens önskemål (ibid.). Enligt Eldh (2006) bör hälso- och 
sjukvårdspersonal ta initiativ till dialog med patienten och använda sig av patientens 
kunskap om sin situation, sina symptom och upplevelsen av sin sjukdom för att skapa 
en god hälsofrämjande omvårdnad. Tidigare forskning har visat att både 
sjuksköterskor och patienter är positiva till MI och att metoden skapar en jämlikhet 
mellan parterna eftersom sjuksköterskan inte använder sig av “pekpinnar” i mötet 
med patienten (Brobeck, 2014). Om sjuksköterskan jobbar hälsofrämjande genom att 
försöka förebygga att patienten får migränanfall, kan sjuksköterskan minska mycket 
lidande hos patienten. 

 

Konklusion/Implikation 
Resultatet visade att det finns vetenskapligt stöd för att vissa icke-farmakologiska 
metoder har positiv effekt vid minskning av migränanfall. I litteraturstudien framkom 
det att akupunktur är effektiv när det gäller minskning av migränfrekvens och att den 
även har andra positiva effekter. Kunskap och acceptans av utlösande faktorer kan 
hjälpa patienter uppnå bättre migränhantering som i sin tur kan minska migränanfall. 
Förändringar i livsstil som sömnvanor, matvanor, avslappning och träning har också 
visat sig ha en hälsofrämjande och förebyggande påverkan mot migränanfall. 
Metoderna är kostnadseffektiva och har få biverkningar. Sjuksköterskan har ett stort 
ansvar vid information och utbildning om migrän och adekvata icke-farmakologiska 
metoder. Ytterligare forskning behövs om icke-farmakologiska metoder vid migrän 
för att påvisa om metoderna är pålitliga eller inte. Forskningen behövs också för att 
skapa en större acceptans av icke-farmakologiska metoder i den svenska vården. Det 
skulle vara bra med riktlinjer om migrän och adekvata behandlingsmetoder ute i 
vårdverksamheten för att förbättra det hälsofrämjande arbetet vid migrän. Det här 
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skulle även skapa en ökad trygghet hos vårdpersonalen i omvårdnaden av patienter 
med migrän. Mer utbildning om migrän i sjuksköterskeutbildningarna är av stor vikt. 
Eftersom migrän är en vanligt förekommande sjukdom kommer sjuksköterskor träffa 
på patienter som lider av det och därför är det av stor vikt att kunskap finns om 
sjukdomen och om hur det hälsofrämjande arbetet kan förebygga patientens migrän. 
Lyckas sjuksköterskan minska patientens migränanfall minskar inte bara lidandet hos 
patienten, utan det blir lägre migränrelaterade samhällskostnader. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

Sökord Databasnamn 

Chinal  
Subject Heading 

Databasnamn 

Pubmed 
MeSH-term 

Databasnamn 

Medline 
MeSH- term 

 

Databasnamn 

Psycinfo 
Thesaurus 

Migrän Migraine Migraine disorders, 
Migraine (fritext) 

Migraine disorders, 
Migraine (fritext) 

Migraine headache  

Akupunktur Acupuncture  Acupuncture, 
Acupuncture 
(fritext)  

Acupuncture Acupuncture 

Prevention Prevention (fritext) Prevention and 
control,  
Prevention (fritext) 

Prevention (fritext) Prevention (fritext) 

Hälsofrämjande Health promotion  Health promotion Health promotion Health promotion 
(fritext) 

Sjuksköterska Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) 

Utlösande faktorer Trigger* (fritext) Trigger* (fritext) Trigger* (fritext) Trigger* (fritext) 

Självhantering Behavioural 
management 
(fritext) 

Behavioural 
management 
(fritext) 

Behavioural 
management 
(fritext) 

Behavioural 
management (fritext) 

Behandlingsresultat Treatment 
outcome 

Treatment outcome Treatment outcome  Treatment outcomes, 
Treatment outcomes 
(fritext) 

Livsstil Lifestyle  Lifestyle (fritext) Lifestyle (fritext) Lifestyle  
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Tabell 2: Sökhistorik 
 

Datum Databas Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

141023  Cinahl 

(MM “migraine”) AND (MM 
"Acupuncture")  
Limits: 5 years, english, adults 15  7 3 3 

141023  Pubmed 

Migraine disorders [Mesh] 
AND acupuncture [Mesh] 
Limits: 5 years, english, adults   1 1 1 1 

141023 Pubmed 

Migraine disorders [Mesh] 
AND acupunture 
Limits: 5 years, english, adults 20(3)* 3 1 1 

141023 Pubmed 

Migraine disorders [Mesh] 
AND Prevention and control 
[Mesh]  
Limits: 5 years, english, adults 157(4)* 15 4 2 

141023 Psycinfo 

Migraine headaches AND 
health promotion 
Limits: 5 years, english, adults 15(1)* 3 1 1 

141023 Pubmed 

Migraine disorders [Mesh] 
AND trigger* 
Limits: 5 years, english, adults 94(2)* 10 1 1 

141023 Pubmed 

Migraine disorders [Mesh] 
AND prevention  
Limits: 5 years, english, adults 191(6)* 17 3 0 

141023 Psycinfo 

Migraine headache AND 
treatment outcomes 
Limits: 5 years, english, adults, 
female and male 189(4)* 12 2 2 
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141023 Pubmed 

Migraine disorders [Mesh] 
AND lifestyle 
Limits: 5 years, english, adults 26(2)* 5 1 1 

141023 Medline 

Migraine AND behavioural 
managment 
Limits: 5 years, english 155(1)* 9 1 1 

141017 Cinahl (MM “Migraine”) AND nurs* 59 9 1 0 

  

Summa: 922 91 19 13 

 
( )* Dubletter av artiklar 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens Alpay, K., Ertas, M., Orhan, E. K., Ustay, D. K., Lieners, C., & Baykan, B. 
(2010). Diet restriction in migraine, based on IgG against foods: A clinical 
double-blind, randomised, cross-over trial. Cephalalgia, 30(7), 829–837. doi: 
10.1177/0333102410361404 

Land 
Databas 

Turkiet 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att undersöka effekten av dietrestriktion baserad på IgG 
antikroppar mot livsmedel på migränanfall.  

Metod: 
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvantitativ metod 
Design: Randomiserad kontrollerad studie. 
Urval: 35 patienter med migrändiagnos utan aura rekryterades via en 
huvudvärksklinik.  
Datainsamling: Studien bestod av tre perioder: innan diet, första 
dietperioden och andra dietperioden. Blodprov togs för att finna IgG 
antikroppar mot livsmedel. Under första perioden fick halva gruppen en diet 
som exkluderade livsmedel som de hade IgG antikroppar mot och andra 
halvan fick en diet som inkluderade livsmedel som de hade IgG antikroppar 
mot. Under andra perioden skiftades dieterna så att första gruppen fick 
inkludera livsmedel som de hade IgG antikroppar mot och andra gruppen fick 
exkludera livsmedel som de hade IgG antikroppar mot. Under alla perioder 
fick deltagarna fylla i huvudvärksdagböcker.  
Dataanalys: Dagböckerna jämfördes med varandra för att se om det fanns en 
signifikant skillnad. 
Bortfall: 5 stycken 

Slutsats Studien visade att dietrestriktion baserad på IgG antikroppar är en effektiv 
strategi för att minska antal migränanfall.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I (89 %) 
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Artikel 2 

Referens Bhombal, S. T., Usman, A., & Ghufran, M. (2014). Effectiveness of 
behavioural management on migraine in adult patients visiting family practice 
clinics: a randomized controlled trial. Journal of Pakistan Medical 
Association, 64(8), 900-906. Hämtad från 
http://jpma.org.pk/PdfDownload/6883.pdf 

Land 
Databas 

Pakistan 
Medline 

Syfte Syftet var att bedöma effektiviteten av beteendehantering vid behandling av 
migrän hos vuxna 

Metod: 
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvantitativ metod. 
Design: Randomiserad kontrollerad studie. 
Urval: 110 patienter med migrändiagnos rekryterades från fem 
öppenvårdskliniker i Pakistan mellan augusti 2011- augusti 2012. 
Datainsamling: Deltagarna delades slumpmässigt in i två grupper, där den 
ena gruppen fick strukturerad beteendehantering och farmakologisk 
behandling och den andra gruppen fick enbart farmakologisk behandling. 
Deltagarna fick fylla i varsin enkät med frågor om symtomfrekvens, 
intensitet, varaktighet av migrän och effekt på livskvalitet.  
Dataanalys: Enkäterna analyserades med statistisk analys för att finna 
skillnad i frekvens av migränanfall och smärta.  
Bortfall: 20 stycken 

Slutsats Studien visade att beteendehantering i kombination med läkemedel hade en 
gynnsam effekt på migrän gällande frekvens, svårighetsgrad samt 
livskvalitet. Det rekommenderas att beteendehantering bör användas vid 
behandling av patienter med migrän.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I (80 %) 
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Artikel 3 

Referens Foroughipour, M., Golchian, A. R., Akhlagi, S., Farzadfard, M. T., & Azizi, 
H. (2013). A sham-controlled trial of acupuncture as an adjunct in migraine 
prophylaxis. Acupuncture in Medicine, 32(1), 12-16. doi: 10.1136/acupmed-
2013-010362 

Land 
Databas 

Iran 
Cinahl 

Syfte Syftet var att utvärdera effekterna av akupunktur som komplement till 
konventionell preventiv behandling av migrän. 

Metod: 
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvantitativ metod 
Design: Randomiserad kontrollerad studie 
Urval: 100 patienter med migrän hänvisades till en neurologisk klinik i Iran. 
Alla patienter som rekryterades hade migrän där frekvensen inte hade minskat 
med minst 50 % efter tre månaders läkemedelsbehandling. 
Datainsamling: Deltagarna delades in slumpmässigt i två grupper: 
akupunkturgruppen och placebo-akupunkturgruppen. Varje grupp fick 12 
komplementära akupunkturbehandlingar som varade 30 minuter. 
Behandlingen gjordes tre gånger per vecka. Deltagarna fick föra 
migrändagbok, från slutet av behandlingsperioden och tre månader framåt. 
Deltagarna utfrågades per telefon om deras migränfrekvens, i slutet av vecka 
2, 3 och 4. 
Dataanalys: Antalet migränanfall jämfördes mellan de två grupperna, från 
förstaperioden och i slutet av varje månad under fyra månaders tid efter 
behandlingsperioden. 
Bortfall: Ej angivet  

Slutsats Studien visade en signifikant minskning av migränanfall i akupunkturgruppen. 
Effekten varade under två månader, därefter ökade migränanfallen igen men 
det var fortfarande mindre än under första perioden. Författarna hävdade att 
akupunktur kan användas av patienter med migrän som komplement till 
konventionell förebyggande migränbehandling.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I (91 %) 
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Artikel 4 

Referens Li, Y., Zheng, H., Witt, C. M., Roll, S., Yu, S. G., Yan, J., … Liang, F. R. 
(2012). Acupuncture for migraine prophylaxis: A randomized controlled trial. 
Canadian Medical Association Journal, 184(4), 401-410. doi: 
10,1503/cmaj.110551 

Land 
Databas 

Kina 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att bestämma effektiviteten när det gäller specifik 
akupunkturbehandling jämfört med ospecifik akupunkturbehandling samt 
jämfört med en kontrollgrupp.   

Metod: 
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvantitativ metod. 
Design: Randomiserad kontrollerad studie. 
Urval: Rekryteringen skedde via nio sjukhus i Kina, genom Tv-reklam och 
tidningsannonser. 476 deltagare rekryterades mellan april 2008 till augusti 
2009.  
Datainsamling: Deltagarna delades in slumpmässigt i fyra grupper där två 
grupper fick specifik behandling, en grupp fick icke-specifik och en grupp 
var kontrollgrupp. Deltagarna fick 20 behandlingar på 4 veckor. Deltagarna 
fick anteckna i dagbok innan behandlingsperioden startade och under 
behandlingsperioden. Efter 4 veckor med behandling gjordes en uppföljning 
vecka 5-8 och 13-16.  
Dataanalys: Antal dagar patienter hade migrän och dagboksanteckningarna 
jämfördes mellan de olika grupperna.  
Bortfall: 37 stycken 

Slutsats Antal dagar med migrän under behandlingsperioden minskade i de tre 
akupunkturgrupperna men minskningen var inte mycket större än i 
placebogruppen. Under uppföljningsperioden (v.13-16) syntes däremot en 
större skillnad mellan de tre akupunkturgrupperna jämfört med 
placebogruppen. Forskarna kommer fram till att vilken typ av akupunktur har 
liten relevans för resultatet.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I (91 %) 
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Artikel 5 

Referens Martin, P. R., Reece, J., Callan, M., Macleod, C., Kaur, A., Gregg, K., & 
Goadsby, P. J. (2014). Behavioral management of the triggers of recurrent 
headache: A randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 
61(2014), 1-11. doi:10.1016/j.brat.2014.07.002 

Land 
Databas 

Australien  
Psycinfo 

Syfte Syftet med studien var att jämföra undvikande av utlösande faktorer jämfört 
med att hantering av utlösande faktorer till migrän. 

Metod: 
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvantitativ metod 
Design: Randomiseras kontrollerad studie. 
Urval: 127 personer med migrän och/eller spänningshuvudvärk rekryterades 
genom annonser i olika medier och via rekommendationer från olika 
läkarmottagningar i Australien. Rekryteringen pågick mellan februari 2010 - 
augusti 2011. 
Datainsamling: Deltagarna delades in slumpmässigt i fyra grupper: en 
kontrollgrupp, en undvikande av utlösande faktorer, en undvikande av 
utlösande faktorer tillsammans med KBT och en grupp som lärde sig hantera 
sina utlösande faktorer. Studien började med 4 veckor innan behandling följt 
av 8 veckor med behandling som följdes upp efter 4 respektive 12 månader. 
Deltagarna fick skriva en migrändagbok och fylla i frågeformulär. 
Dataanalys: Migrän- och huvudvärksintensitet jämfördes för att finna en 
signifikant skillnad. Även formulären jämfördes för att finna skillnad. 
Bortfall: 31 stycken 

Slutsats Studien visade att hantering av utlösande faktorer fungerade bättre än att 
undvika faktorerna. Vid hantering av utlösande faktorer minskade anfallen 
med 50 % eller mer, samt läkemedelsbruket minskade med 50 % eller mer.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I (91 %) 
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Artikel 6 

Referens Mollaoglu, M. (2012). Trigger factors in migraine patients. Journal of Health 
Psychology, 18(7), 984-994. doi:10.1177/1359105312446773 

Land 
Databas 

Turkiet 
Pubmed 

Syfte Syftet var att undersöka potentiella utlösande faktorer för patienter med 
migrän. 

Metod: 
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvantitativ metod 
Design: Retrospektiv studie 
Urval: Deltagarna rekryterades via en öppenvårdsklinik för neurologi i 
Turkiet. Alla deltagare som sökt för migrän mellan oktober 2009 – juni 2009 
på kliniken rekryterades, totalt 146 patienter. 
Datainsamling: Deltagarna fick fylla i två formulär. Den första, PIF, 
handlade om livsstilsfrågor som tillexempel ålder och fysisk aktivitet samt 
huvudvärksdata som tillexempel antal dagar och varaktighet. Det andra 
formuläret, LTFM, handlade om vilka deltagarnas utlösande faktorer var 
och deras allmänna kunskap om utlösande faktorer. 
Dataanalys: Formulären analyserades med beskrivande statistik. 
Bortfall: 20 stycken 

Slutsats Studien visade att sömn och stress är signifikanta utlösande faktorer för 
patienter med migrän med aura och miljörelaterade faktorer var utlösande 
för patienter med migrän utan aura. Utlösande faktorer är vanligt hos 
personer med migrän och undvikande av faktorerna kan resultera i en bättre 
kontroll över sjukdomen. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I (96 %) 
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Artikel 7 
Referens Nazari, F., Safavi, M., & Mahmudi, M. (2010). Migraine and Its Relation with 

Lifestyle in Women. Pain Practice, 10(3), 228-234. doi: 10,1111/j.1533- 
2500.2009.00343 

Land 
Databas 

Iran 
Pubmed  

Syfte Syftet med studien var att undersöka samband mellan migrän och livsstil hos 
kvinnor i Iran. 

Metod: 
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvantitativ och kvalitativ metod 
Design: Fall- kontroll studie 
Urval: 170 deltagare som valdes slumpmässigt från olika vårdcentraler. 
Datainsamling: Deltagarna delades i två grupper där den ena grupp hade en 
migrän diagnos och den andra hade inte det. Deltagarna fick fylla varsin 
enkät med frågor gällande personlig information, migrän anamnes, 
livsstilsfaktorer samt medicinering. Efter att informerat samtycke 
erhölls intervjuades deltagarna. 
Dataanalys: Olika mätningsskalor användes och de olika svaren 
poängsattes, där positiva svar gav höga poäng samtidigt som negativa svar 
gav låga poäng. Statistisk analys gjordes för att finna signifikanta skillnader. 
Bortfall: Ej angivet. 

Slutsats Studien visade att det finns signifikanta skillnader mellan friska kvinnor och 
kvinnor med migrän på områdena livsstil, kost, matvanor, sömn samt 
farmakologisk användning. Därför bör hälso- och sjukvården ge pedagogisk 
utbildning för patienter med migrän i syftet om att förändra deras livsstil.   

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I (87 %) 
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Artikel 8 

Referens Rutberg, S., & Öhrling, K. (2009). Experiences of acupuncture among women 
with migraine. Advances in Physiotherapy, 11, 130-136. doi: 
10.1080/14038190802242053 

Land 
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva upplevelsen av akupunkturbehandling hos kvinnor 
med migrän 

Metod: 
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvalitativ metod 
Design: Ostrukturerade intervjuer.  
Urval: 10 kvinnor från norra Sverige med migrändiagnos. 
Datainsamling: Deltagarna fick genomgå akupunkturbehandling och 
därefter intervjuades de om upplevelsen av behandlingen gentemot deras 
migrän. 
Dataanalys: Intervjuerna analyserades och delades upp i två kategorier: 
upplevelsen under behandling samt efter behandling. 
Bortfall: Ej angivet 

Slutsats Studien visade att akupunktur minskade migränanfall och medförde att 
deltagarna kände att de hade kontroll över sin migrän. Deltagarna kände sig 
säkra med effekten som akupunktur gav. Författarna kommer fram till att 
akupunktur kan ses som en behandling till migrän. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I (90 %) 
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Artikel 9 

Referens Rutberg, S., Öhrling, K., & Kostenius, C. (2013). Travelling along a road with 
obstacles: Experiences of managing life to feel well while living with 
migraine. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-
being, 8, 1-9. doi:10.3402/qhw.v8i0.19900 

Land 
Databas 

Sverige 
Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att utforska erfarenheter kring att hantera sin 
livssituation trots migrän. 

Metod: 
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvalitativ metod 
Design: Hermeneutisk fenomenologisk design. 
Urval: 19 personer rekryterades genom svenska migränförbundet och genom 
sjukgymnaster i primärvården i norra Sverige.  
Datainsamling: Djupintervjuer utfördes och spelades in. Deltagarna fick 
berätta om sina upplevelser om hantering av sina liv och åtgärder de vidtar 
för att må bra. Intervjuerna varade mellan 35-135 minuter och 
transkriberades. 
Dataanalys: Holistisk läsning genomfördes av intervjuerna och sökning av 
meningar i sammanhängande fraser, temaanalys och tolkningsanalys 
genomfördes för att uppnå förståelse.  
Bortfall: Ej angivet. 

Slutsats Studien visade att personer med migrän använder förebyggande strategier för 
att stoppa och lindra migränanfall. Migränbehandling bör inriktas på att öka 
patientens välbefinnande så att migräntröskeln höjs och lidandet minskar.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I (89 %) 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 10 

Referens Smith, T., Nicholson, A., & Banks, J. (2010). Migraine education improves 
quality of life in a primary care setting. Hedache, 50, 600-612. doi: 
10.1111/j.1526-4610.2010.01618.x 

Land 
Databas 

USA 
Psycinfo 

Syfte Syftet var att utvärdera effekten av MMMP som ger information om migrän 
och hanteringen av migrän hos vårdgivare och personer med migrän.   

Metod: 
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvantitativ metod 
Design: Experimentell studie. 
Urval: Rekryteringen började med att rekrytera 34 vårdgivare från olika 
vårdcentraler. Därefter rekryterades 284 patienter med migrändiagnos från de 
olika vårdcentralerna. 260 av dem var kvinnor och resten män. 
Datainsamling: Först fick rådgivarna utbildning om migrän och hur de ska 
möta patienter med migrän. Därefter fick deltagarna träffa sin vårdgivare och 
fick information enligt MMMP som är ett informationsprogram om migrän. 
Deltagare fick fylla i formulär om antal dagar med huvudvärk, livskvalitet, 
oro kring huvudvärk, egenkontroll av huvudvärk, tillfredställelse med vården 
och besök på akuten. Formulären fylldes i efter informationen getts och även 
3, 6 och 12 månader efter. 
Dataanalys: De olika formulären jämfördes med varandra för att se om det 
fanns en signifikant skillnad. 
Bortfall: 56 stycken 

Slutsats Studien visade att patienterna som deltog rapporterade mindre huvudvärk, 
bättre livskvalitet, mindre bekymmer med sin migrän, ökad självhantering, 
större tillfredställelse med vården och minskad oro under de 12 månader som 
studien varade. Goda resultat uppnåddes med utbildning. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I (89 %) 

 
 

  



BILAGA C  

 

Artikel 11 

Referens Varkey, E., Cider, Å., Carlsson, J., & Linde, M. (2011). Exercise as migraine 
prophylaxis: A randomized study using relaxation and topiramate as controls. 
Cephalalgia, 13(14), 1428-1438. doi: 10.1177/03331024114119681 

Land 
Databas 

Sverige 
Pubmed 

Syfte Syftet var att undersöka effekterna av träning för prevention av migrän 

Metod: 
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvantitativ metod. 
Design: Randomiserad kontrollerad studie. 
Urval: Urvalet bestod av 91 personer med migrändiagnos som rekryterades 
mellan 2006-2009 via annonser i tidningar och via huvudvärksklinik.   
Datainsamling: Deltagarna delades slumpmässigt in i tre grupper, en 
träningsgrupp, en avslappningsgrupp och en migränprofylaktisk läkemedels 
grupp. Studien började med en period utan behandling. Behandlingsperioden 
varade i 3 månader och mätningar av migränstatus, livskvalitet, fysisk aktiv 
nivå samt upptag av oxygen gjordes löpande. Därefter hade de uppföljning 3 
och 6 månader efter avslutad behandling.  
Dataanalys: Resultaten jämfördes med innan behandlingens början och 
därefter jämfördes de olika gruppernas resultat med varandra. 
Bortfall: 19 stycken. 

Slutsats Studien visade att träning ger lika bra resultat som avslappning och 
migränprofylaktiskt läkemedel när det gäller minskning av antal dagar med 
migrän. Därför kan träning ses som ett icke-farmakologiskt 
behandlingsalternativ för migrän. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I (91 %) 

  

  



BILAGA C  

 

Artikel 12 
Referens Wang, L. P., Zhang, X. Z., Guo, J., Liu, H. L., Zhang, Y., Liu, C. Z., … Li, S. 

S. (2011). Efficacy of acupuncture for migraine prophylaxis: A single-blinded, 
double-dummy, randomized controlled trial. Journal of the International 
Association for the Study of Pain, 152(8), 1864-1871. doi: 
10.1016/j.pain.2011.04.000 

Land 
Databas 

Kina 
Pubmed 

Syfte Syftet var att utvärdera effektiviteten av akupunktur för prevention av 
migränanfall.  

Metod: 
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvantitativ metod. 
Design: Randomiserad kontrollerad studie. 
Urval: Rekrytering gjordes på akupunkturavledningar på fem sjukhus i 
Beijing. 140 personer med migrän utan aura rekryterades från juni 2007 - 
februari 2009. Deltagarna delades slumpmässigt in i två grupper, där den ena 
fick akupunktur och placebomedicinering och den andra fick 
placeboakupunktur och läkemedlet Flunarizin. 
Datainsamling: Studien pågick under 20 veckor (4 veckor innan behandling 
startar, 4 veckor behandlingsperiod och 12 veckor med uppföljning). 
Deltagarna fick fylla i en migrändagbok under de 20 veckorna. 
Dataanalys: Antal migrändagar jämfördes från innan behandlingarna 
startade med efter behandlingarna och även mellan grupperna.  
Bortfall: 20 stycken 

Slutsats Forskning visar att akupunkturgruppen hade färre dagar med migränanfall 
jämfört med kontrollgruppen. Studien visade att akupunktur var mer effektivt 
än migränprofylaktiskt läkemedel när det gäller minskning av migränanfall.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I (89 %) 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 13 

Referens Yang, C. P., Chang, M. H., Liu P. H., Li, T. H., Hsieh, C. L., Hwang, K. L., & 
Chang, H. H. (2011). Acupunture versus topiramate in chronic migraine 
prophylaxis: A randomized clinical trial. Cephalalgia, 31(15), 1510-1521. doi: 
10.1177/0333102411420585 

Land 
Databas 

Taiwan 
Pubmed 

Syfte Syftet var att undersöka effekten och toleransen av akupunktur jämfört med 
Topiramatbehandling vid kronisk migrän. 

Metod: 
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvantitativ metod 
Design: Experimentell studie 
Urval: Urvalet pågick mellan augusti 2008 till oktober 2010 och bestod av 
62 vuxna som blev rekryterade via en mottagning då de led av kronisk 
migrän.  
Datainsamling: Deltagarna fick genomgå mätningar i början och i slutet av 
studien. De fick även skriva totalt fyra huvudvärksdagböcker. Den första 
skrev de innan behandlingarna började och resterande tre under 
behandlingstiden.  
Dataanalys: De jämförde mätningarna och dagböckerna från innan 
behandlingen började med mätningarna och dagböckerna från när 
behandlingen höll på, för att se om det fanns en signifikant skillnad. 
Bortfall: 26 stycken 

Slutsats Studien visar att behandlingen med akupunktur är överlägsen gentemot 
behandling med migränprofylaktiskt läkemedel för patienter med kronisk 
migrän. Behandlingen med akupunktur ledde till minskning av dagar med 
svår huvudvärk per månad, dagar med huvudvärk per månad och 
funktionshindring. Författarna menar att akupunktur borde användas som 
förebyggande behandling vid migrän. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I (89 %) 
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