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Introduktion: Migrän karaktäriseras som en kraftig återkommande huvudvärk. Vanliga symtom är 

illamående, ljud- och ljuskänslighet och eventuella symtom med aura. Det är 14,7 % av befolkningen i Europa 

som har migrän och det är fler kvinnor än män som drabbas.   

Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen av att leva med migrän och patienternas upplevelse av sin livskvalitet.   

Metod: Litteraturstudien gjordes enligt Polit & Becks (2016) nio steg. Artiklar granskades i tre urval och det 

medförde sex kvantitativa och fem kvalitativa artiklar. 

Databearbetning: Resultatet av artiklarna granskades och delades in i mindre delar. Texten sorterades utifrån 

liknande innehåll och slutligen utformades sex olika kategorier. 

Resultat: Resultatets sex olika kategorier: Att få försämrad fysisk hälsa, att få sämre sociala relationer, att 

tillämpa egenvård, att inte få tillräckligt stöd, att hitta strategier och att använda eller avstå från 

farmakologisk behandling. 

Slutsats: Individer med migrän upplever att sjukdomen påverkar vardagen och orsakar reducerad livskvalitet. 

Sjuksköterskan stöttade patienter med migrän om egenvård som bidrog till ökad livskvalitet och till minskad 

funktionsnedsättning. Resultatet visade otillräckligt stöd från hälso- och sjukvård till patienter med migrän. 
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Introduktion 

Migrän är en kraftig återkommande huvudvärk och ingår i gruppen neurologiska sjukdomar 

(Steiner et al. 2016; Stovner & Andree 2010). I Europa är det 14,7 procent av befolkningen som 

har en migrändiagnos (Stovner & Andree 2010) trots det är sjukdomen underdiagnostiserad 

(Weatherall 2015). Det är fler kvinnor än män som drabbas och det beror på kvinnors 

hormonförändringar vid menstruation, graviditet och klimakteriet (Faubion et al. 2012). Migrän 

rankas som den tredje orsaken i världen till funktionshinder i åldrarna 15-69 (Steiner et al. 

2016). Ett funktionshinder innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga på grund av sjukdom (Socialstyrelsen 2018). Kronisk migrän diagnostiseras 

när patienten har minst 15 migränanfall per månad under minst tre månader (International 

Headache Society 2018b).  

Bakgrund  

Migrän 

Den patofysiologiska orsaken till migrän är okänd beroende på sjukdomens komplexitet. Den 

dominerande teorin är att blodkärl i huvudets hårda hjärnhinna dilateras. När blodkärlen 

dilateras stimuleras nervcellerna och patienten upplever smärta. Det är oklart vad som orsakar 

kärldilateringen. Migrän är även en ärftlig sjukdom och det antas bero på defekt på en viss 

kromosom (Goadsby 2006; Charles 2018). Individer med migrän har svår smärta vid ett 

migränanfall som förvärras gradvis. Det lokaliseras oftast ensidigt och på framsidan av huvudet 

och har en pulserande karaktär. Smärtan blir oftast mer intensiv vid normal fysisk aktivitet 

(International Headache Society 2018b). Andra vanliga symtom är ljud- och ljuskänslighet, 

illamående och kräkningar, yrsel, aptitlöshet samt störningar i mag- och tarmkanalen. 

Symtomen vid ett migränanfall kan fortgå i upp till tre dygn. Trettio procent av individer med 

migrän får neurologiska symtom 30 till 60 minuter innan migränanfallet och benämns som 

migrän med aura. Det yttrar sig genom synrubbningar som ljusblixtar och synbortfall. Många 

individer upplever även sensorisk aura som innebär domningar och stickningar ensidigt om 

kroppen på hand och arm. Symtom av sensorisk aura kan även uppkomma på tunga, läppar eller 

i hela ansiktet (International Headache Society 2018a; Weatherall 2015). 

Utlösande faktorer 

Det finns olika faktorer som kan utlösa ett migränanfall, vanligaste är stress. Eftersom individer 

hanterar stress på olika sätt är det individuellt hur mycket stress individen tolererar innan ett 

migränanfall utlöses (Sauro & Becker 2009). Vissa typer av livsmedel kan utlösa ett 

migränanfall, såsom ost, choklad, kaffe, citrusfrukter och även alkohol. Att inte äta mat under 

en längre tid kan också vara en utlösande faktor (Finocchi & Sivori 2012). Även starkt ljus och 

ljud, en del dofter samt för lite eller för mycket sömn kan utlösa ett migränanfall (International 

Headache Society 2018a). Väderomslag och hormonella förändringar kan utlösa ett 

migränanfall (Finocchi & Sivori 2012). 

Farmakologisk behandling  

Farmakologisk behandling av migrän kan delas in i två grupper, akut läkemedelsanvändning 

vid migränanfallet och förebyggande läkemedelsanvändning för att minska migränanfallen 

(Weatherall 2015). Akut läkemedelsbehandling används vid migränanfallet för att lindra 

smärtan, exempel på läkemedel är NSAID-preparat, triptaner och opioider (Schulman 2010). 

Det rekommenderas att behandla migränanfall med akuta läkemedel i tidigt skede, för att 

minska smärtautbrottets intensitet (Weatherall 2015). Förebyggande läkemedel används för att 

minska antalet migränanfall, exempel på läkemedel är betablockerare, antiepileptikum och 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steiner%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27844455
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steiner%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27844455
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tricykliska antidepressiva läkemedel (Schulman 2010). Läkemedelsbehandlingen börjar i låg 

dos och ökar gradvis tills läkemedlet ger önskad effekt (Weatherall 2015). 

Livskvalitet 

Livskvalitet är ett mångdimensionellt begrepp som kan beskriva hälsa ur ett fysiskt, psykiskt 

och socialt perspektiv. En individs fysiska hälsa inkluderar förmågan till personlig skötsel, 

fysisk aktivitet och mobilitet samt allmäntillstånd. De psykiska komponenterna kan delas in i 

emotionella och kognitiva funktioner. De emotionella funktionerna innebär en individs 

välbehag, psykisk aktivering, sårbarhet för stress samt ångest och oro. De kognitiva 

funktionerna innebär en individs koncentrations-, uppmärksamhets- och minnesförmåga samt 

förmåga att kommunicera. Social hälsa innebär individens relationer i och utanför hemmet, 

sexualitet, fritidsaktiviteter samt arbetsförmåga (Kreitler & Kreitler 2006). Naess (2001) 

definierar livskvalitet utifrån fyra punkter; är aktiv, känner samhörighet, har en grundstämning 

av glädje och har självkänsla. Att vara aktiv innebär individens livslust, att vara engagerad i 

något som upplevs meningsfullt, livskontroll samt att ha fysisk förmåga och energi. Att känna 

samhörighet innebär goda relationer med andra människor och känna gemenskap. En 

grundstämning av glädje innebär livslust och harmoni samt frånvaro från rastlöshet, ångest, 

ensamhet och missnöje. Självkänsla innebär att känna sig värdefull, känna kontroll över sitt liv 

och må bra som människa. Känna tillfredande med sina insatser och tilltro sin egen förmåga. 

Naess (2001) anser att i den grad individen är aktiv, känner samhörighet, har en grundstämning 

av glädje och har självkänsla i den grad upplever individen livskvalitet.    

Omvårdnad och egenvård 

Den legitimerade sjuksköterskas största kunskapsområde är omvårdnad. Det ingår i 

sjuksköterskans yrke att öka patientens möjlighet att förbättra, bibehålla och återfå sin hälsa 

samt att uppnå en god livskvalitet. Omvårdnad innebär patientnära arbete, vetenskaplig 

kompetens och en humanistisk människosyn. Det inkluderar patientens psykosociala, fysiska, 

andliga och kulturella dimensioner och syftas till att optimera patientens grundläggande behov. 

Det är ingår även i sjuksköterskans arbete att stärka patientens egenvård (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2017). Enligt Socialstyrelsen (2017) definieras begreppet egenvård som 

åtgärder som individen utför själv i hemmet. Dorothea Orems egenvårdsteori innebär att 

individen utför egenvård för att bibehålla välmående och hälsa och därmed sin livskvalitet. 

Sjuksköterskan kan stötta patienten genom att vägleda och undervisa, erbjuda fysiskt och 

psykiskt stöd samt att förse en omgivning som möjliggör utförandet av egenvård (Masters 

2015). 

Sjuksköterskan  

Sjuksköterskan möter patienter med migrän framförallt inom primärvården (World Health 

Organization 2011; Cady et al. 2008). Sjuksköterskan kan informera patienten om sjukdomens 

patofysiologi, aktuella icke- farmakologiska behandlingsformer, faktorer som kan utlösa ett 

migränanfall samt vad som är en hälsosam livsstil (Cady et al. 2008; Mauskop 2009; Schulman 

2010). Sjuksköterskor upplever sina kunskaper bristfälliga i hur de ska stödja patienter med 

migrän (Weatherall 2015; Peters et al. 2007). Det behövs mer kunskap om icke-farmakologiska 

behandlingsformer (Peters et al. 2007). Om sjuksköterskor får mer kunskap om patienters 

upplevelser av att leva med migrän kan sjuksköterskor erbjuda bättre stöttning. Särskilt viktigt 

att få information om patienters upplevelser av sjukdomens inverkan på det sociala livet (Taylor 

2007). 
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Problemformulering 

Migrän är en kraftig återkommande huvudvärk som ger funktionsnedsättning. Det ingår i 

sjuksköterskans yrke att öka patienters möjlighet att förbättra, bibehålla och återfå sin hälsa 

samt att uppnå en god livskvalitet. Livskvalitet kan beskriva hälsa ur ett fysiskt, psykiskt och 

socialt perspektiv och är ett mångdimensionellt begrepp. God livskvalitet innebär att individen 

är aktiv, känner samhörighet, har en grundstämning av glädje och har självkänsla. Det finns 

otillräcklig forskning kring migrän riktat till sjuksköterskor vilket leder till otillräcklig 

kunskap. Kunskapsbristen leder till att sjuksköterskor inte vet hur de ska stödja patienter med 

migrän. Det behövs mer kunskap om hur det är att leva med migrän och hur sjukdomen påverkar 

det vanliga livet för att sjuksköterskor ska kunna stödja individer med migrän.   

Syfte  

Syftet var att belysa upplevelsen av att leva med migrän och patienternas upplevelse av sin 

livskvalitet.  
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Metod 

Enligt Polit & Beck (2016) innebär en litteraturstudie att information från olika vetenskapliga 

artiklar inom ett specifikt område sammanställs. Det inleds med att formulera ett syfte. Det 

behövs en strategi för hur artiklar relevanta för syftet ska hittas och hur artiklarna ska bearbetas. 

Inför en artikelsökning ska sökkriterier fastställas och sökning i olika databaser ska utföras. De 

artiklar som ska användas i resultatet ska organiseras, dokumenteras och sammanställas 

systematiskt (Polit & Beck 2016). En litteraturstudie görs enligt Polit & Becks (2016) nio steg. 

Modellen presenteras i figur 1.  

 

1. Formulering av syfte.  

2. Val av databaser och lämpliga sökord.  

3. Databearbetning utefter inklusions- och exklusionskriterier samt urval.  

4. Artiklarnas titel och abstrakt lästes samt relevans av syftet avgjordes.  

5. Läsning av valda artiklar.  

6. Artiklarna granskas och sammanfattas.  

7. Utvärdering av artiklarnas kvalitet.  

8. Analysering av information och delas in i kategorier.  

9. Sammanställning av resultatet.  

Figur 1. Polit och Becks (2016) niostegsmodell med fri översättning.  

 

Litteratursökning 

Utifrån steg 1 av Polit och Becks (2016) nio steg, formulerades ett syfte. Enligt steg 2 (Polit & 

Beck 2016) söktes vetenskapliga artiklar i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. I 

CINAHL användes sökord “Migraine”, “Life Experiences” och “Quality of Life” i form av 

Major Headings (MH). I PubMed användes Medical Subject Headings (MeSH) “Migraine 

Disorder”, “Activities of Daily Living”, “Quality of Life” samt “nurs*” som fritext med 

trunkering. Trunkering innebär att ordens alla böjelser ingår i sökningen (Polit & Beck 2016). 

I PsycINFO användes sökord i form av thesaurusord “Migraine Disorder”, “Life Experiences” 

och “Quality of Life”.  I steg 3 (Polit & Beck 2016) inkluderades artiklar skrivna på engelska, 

publicerande mellan 2009-01-01 och 2019-02-11, innefattade individer över 18 år och 

diagnostiserade med migrän. Det exkluderades review artiklar och artiklar med endast 

medicinsk inriktning såsom läkemedelsjämförelser. Sökningar gjordes med valda sökord 

enskilt och sedan i kombination med varandra. I de kombinerade sökningarna användes 

booleska operatorn AND för att få ett bredare sökresultat. I CINAHL och PsycINFO användes 

”peer reviewed” för att begränsa sökningen. Sökningarna är sammanställda i tabellerna 1, 2 och 

3.  

 

 

 

 



 

8 
 

Tabell 1: Resultat av databassökning i Cinahl [2019-02-11] 

Cinahl Sökord Antal träffar  Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Migraine (MH) 11 531 
   

S2 Life Experiences (MH) 19 786 
   

S3 Quality of Life (MH) 90 768 
   

K1 (S1) AND (S2) 7 3 3 3 

K2 (S1) AND (S3) 192 19 (3) 5  1 

 Totalt  
 

19 8 4 

( ) = varav intern dubblett                                                                                        (MH) Major Heading  

             

 

Tabell 2: Resultat av databassökning i PubMed [2019-02-11] 

PubMed Sökord  Antal träffar  Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Migraine Disorder (MeSH) 8 355 
   

S2 Activities of Daily Living (MeSH) 107 448 
   

S3 Quality of Life (MeSH) 96 586 
   

S4 Nurs*  903 405 
   

K1 (S1) AND (S2) 55 6 ((1)) 2  1  

K2 (S1) AND (S3) 282 15 ((2))  3   3    

K3 (S1) AND (S4) 68 10 2 1 

 Totalt 
 

28 7 5 

 (( )) = varav extern dubblett                                               (MeSH) Medical Subject Heading 
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Tabell 3: Resultat av databassökning i PsycINFO [2019-02-11] 

PsycINFO Sökord  Antal träffar  Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Migraine Disorder (TH) 3875 
   

S2 Life Experiences (TH) 8859 
   

S3 Quality of Life (TH) 24 723 
   

K1 (S1) AND (S2) AND (S3)  3 3 ((1)) 2 2 

 Totalt 
 

2 2 2 

 (( )) = varav extern dubblett                                                                (TH) Theasaurus 

 

Urval 1 

Enligt steg 4 (Polit & Beck 2016) gjordes Urval 1, en granskning av artiklar utifrån titel och 

abstrakt som var relevanta till syftet. Urval 1 resulterade i 19 artiklar från CINAHL, 28 artiklar 

från PubMed och 2 artiklar från PsycINFO. Det observerades tre externa dubbletter i PubMed 

och en extern dubblett i PsycINFO.  

Urval 2 

Enligt steg 5 (Polit & Beck 2016) lästes artiklarna och enligt steg 6 (Polit & Beck 2016) gjordes 

en grundlig granskning och urval 2 gjordes. I urval 2 visades hänsyn till inklusions- och 

exklusionskriterierna. Det utsorterades ett flertal artiklar där individerna inte hade en 

migrändiagnos, artiklar där individerna var yngre än 18 år samt artiklar som inte var relevanta 

för syftet. Det resulterade i 8 artiklar från CINAHL, 7 artiklar från PubMed och 2 artiklar från 

PsycINFO. 

Urval 3 

Enligt steg 7 (Polit & Beck 2016) gjordes en kritisk granskning och analysering. Det användes 

granskningsmallar för att säkerställa kvaliteten av de valda artiklarna. Granskningsmallarna var 

“Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” och”Guide to an Overall 

Critique of a Qualitative Research Report” (Polit & Beck 2016). Artiklarna granskades stegvis 

genom titel, abstrakt, introduktion, metod, resultat, diskussion samt att texten var vetenskapligt 

skriven och ifall resultatet var trovärdigt. I urval 3 exkluderades artiklar som inte ansågs 

uppfylla kriterier för en vetenskaplig artikel. Till urval 3 valdes 11 artiklar, se bilaga 1 

artikelmatris, fyra från CINAHL, fem från PubMed och två från PsycINFO. 

Databearbetning 

Enligt steg 8 (Polit & Beck 2016) analyserades och sammanställdes resultaten av 

artiklarna.  Artiklarna lästes igenom och det reflekterades över om artiklarnas resultat var 

relevanta för syftet. I artiklarnas resultatdel markerades relevanta delar med en färgpenna för 

att kunna göra en sammanfattning. Sedan översattes markerade avsnitt till svenska i ett separat 

dokument. Därefter erhöll varje artikel en egen färg för att underlätta sammanställning av 

resultatet. Resultatet av artiklarna delades och sorterades i mindre delar och kategoriseringen 
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började. Texten sorterades utifrån liknande innehåll och slutligen utformades kategorier. Enligt 

steg 9 (Polit & Beck 2016) sammanställdes resultatet i sex olika kategorier.  

Forskningsetiska överväganden 

Det gjordes etiska överväganden innan den systematiska litteraturstudien. Det valdes artiklar 

som blivit godkända av en etisk kommitté samt att det gjorts etiska reflektioner. Det 

presenterades artiklar från olika perspektiv då forskarnas egna åsikter kan ha påverkat 

forskningsresultatet. Korrekt referering i litteraturstudien har angetts med hänsyn till författarna 

från det valda vetenskapliga artiklarna. Studierna valdes med hänsyn till reliabilitet, validitet 

och tillförlitlighet. De valda artiklarna granskades utifrån en etisk granskningsmall av Polit och 

Beck (2016), “Guidelines for Critiquing the Ethical Aspects of a Study”, för att säkerställa 

etiska aspekter. De valda artiklarna i resultatet lästes med öppet sinne utan att rikta artiklarna 

med egna åsikter till sin egen fördel.  
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Resultat 

Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att leva med migrän och dess påverkan på 

livskvaliteten. Resultatet består av 11 artiklar, varav fem kvalitativa och sex kvantitativa. 

Resultatet delades in i sex kategorier (se figur 2): Att få försämrad fysisk hälsa, att få sämre 

sociala relationer, att tillämpa egenvård, att inte få tillräckligt stöd, att hitta strategier och att 

använda eller avstå från farmakologisk behandling.  

        

 

Figur 2: Kategorier som belyser upplevelsen av att leva med migrän och dess påverkan på 

livskvaliteten.  
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Att få försämrad fysisk hälsa 
Individerna med migrän upplevde sämre fysisk hälsa vilket bidrog till minskad livskvalitet 

(Morgan et al. 2015). Sjukdomen ansågs som en funktionsnedsättning och antalet migränanfall 

hade en stor betydelse i hur livskvaliteten upplevdes (Leonardi et al. 2010). Det var den 

intensiva smärtan som orsakade sämre fysisk hälsa, vilket bidrog till minskad livskvalitet 

(Ramsey 2012). Smärtan vid ett migränanfall var en individuell upplevelse och kunde beskrivas 

på många olika sätt. Individerna förklarade att det var svårt att fungera i vardagliga livet då allt 

kretsade kring den intensiva smärtan (Palacios-Cena et al. 2017; Rutberg & Öhrling 2011). 

Under migränanfallet kändes det som smärtan aldrig skulle försvinna (Ramsey 2012). Smärtan 

påverkade även hela kroppen och signalerade en känsla av att kroppen inte fungerade som den 

skulle (Rutberg & Öhrling 2011). Smärtan orsakade många gånger att individerna blev 

sängliggandes, under den stunden beskrev individerna att livet stod stilla, vilket resulterade med 

oro och ångest (Ramsey 2012; Rutberg & Öhrling 2011). Individerna förklarade 

migränhuvudvärken som tortyr och som huvudet skulle explodera. Vissa förklarade det som ett 

tåg körde igenom huvudet (Ramsey 2012).  

The pain is terrible, it’s terrible when your having an attack, 

it is horrible, you think you will…, well, you just want to fade 

away so you do not have to feel it, [you would] if it were 

possible, but you can’t (Rutberg & Öhrling 2011, s. 332). 

Individerna med migrän upplevde mer kroppslig smärta utöver migränhuvudvärken (Raggi et 

al. 2011). De uppkom kroppslig smärta i olika delar av kroppen, vanligast var i nacke och axlar. 

Det framkom även att när individerna led av kroppslig smärta var det lättare att drabbas av ett 

migränanfall (Rutberg et al. 2013).  

 

Att få sämre relationer   
Individerna med migrän upplevde sämre sociala relationer vilket bidrog till minskad livskvalitet 

(Morgan et al. 2015). De upplevde relationer med familj, vänner och kollegor ofullständiga 

(Ramsey 2012). Under migränanfallet upplevde individerna humörsvängningar och irritation 

vilket många gånger drabbade individernas sociala relationer (Palacios-Cena et al. 2017). De 

upplevde även svårigheter att kommunicera. På grund av försämrad koncentration under 

migränanfallet var det svårt att organisera tankar och välja passande ord till meningarna 

(Rutberg & Öhrling 2011).  

Privatliv 

Individerna med migrän hade svårt att planera in aktiviteter med familj och vänner då de var 

rädda att ett migränanfall skulle inträda. De var rädda att andra personer skulle drabbas då 

planerna inte fullföljdes. Därav valde många individer med migrän att inte boka upp sig på 

aktiviteter med andra (Rutberg & Öhrling 2011). Individerna upplevde även skuldkänslor efter 

ett migränanfall då de tvingats vara frånvarande. Det resulterade i att under migränanfallet dölja 

smärtan för att undvika kommande skuldkänslor (Ramsey 2012; Rutberg et al. 2013). Det 

upplevdes särskilt jobbigt att drabbas av ett migränanfall under helgen eftersom då det var 

meningen att tillbringa tid tillsammans med familj och vänner (Rutberg & Öhrling 2011).   

Arbetsliv 

Individerna upplevde att deras arbetskollegor inte hade förståelse för migränhuvudvärken och 

dess påverkan på arbetsförmågan. De ville inte att deras arbetskollegor skulle tycka att de var 

lata, omotiverade till att arbeta eller att de hittade på för att få uppmärksamhet (Ramsey 2012). 

På grund av arbetskollegornas attityder var det svårt för individerna med migrän att fatta ett 
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beslut om de skulle stanna hemma från jobbet eller kämpa sig dit i tortyr (Ramsey 2012; 

Palacios-Cena et al. 2017). Individerna med migrän upplevde även att de inte kunde prestera 

fullt ut på arbetsplatsen samt att de hade minskade förutsättningar att kunna satsa på karriären. 

De upplevde även att det var svårt att jobba heltid på grund av återkommande migränanfallen 

(Rutberg & Öhrling 2011). De var oroliga för att förlora sitt jobb vilket ledde till att de försökte 

dölja sina symtom och att de arbetade trots den intensiva smärtan (Palacios-Cena et al. 2017).  

 I always give everything 100% of all I can. And I don’t like 

not being able to do that. I guess that’s probably the root of 

the problem is when I can’t... (Ramsey 2012, s. 302). 

 

Att tillämpa egenvård  
Sjuksköterskan informerade patienter med migrän om egenvård som bidrog till ökad 

livskvalitet och till minskad funktionsnedsättning (Leroux et al.  2018; Mahmoudzahed Zarandi 

et al. 2016). Patienters utförande av egenvård minskade antalet migränanfall samt behov av 

akut läkemedelsbehandling (Leroux et al.  2018). Patienterna upplevde förbättrad vård när 

sjuksköterskan och patienten hade en kontinuerlig kontakt med informationssamtal då mycket 

vikt lades på egenvårdrådgivning. Sjuksköterskan rekommenderade fysisk aktivitet, 

exempelvis i form av promenader minst 30 minuter varje dag. Det var även viktigt att stödja 

patienten med regelbundna måltider och att ha struktur i vardagen. Sjuksköterskan gav 

information om utlösande faktorer så att patienten var medveten och eventuellt kunde undvika 

dem (Mahmoudzahed Zarandi et al. 2016). Stresshantering och avslappningsövningar bidrog 

till bättre sömnvanor och även minskad psykisk stress (Leroux et al.  2018; Mahmoudzahed 

Zarandi et al. 2016). Sjuksköterskan informerade om läkemedelsanvändning samt om 

behandlingsmål vid migrän (Leroux et al. 2018). Sjuksköterskans rådgivning kunde öka 

användning av egenvårdsåtgärder som minskade hjälplöshet i samband med smärthantering och 

resulterade sedan i minskad smärta (Blomberg et al. 2012).  

...I think there are many forms of alternative medicine that 

can work. So then It’s easier to take the view that it may be 

possible that I can find something in that area that can help 

me. There are many people who tell about things that worked 

for them (Varkey et al. 2012, s. 839). 

En del patienter hade inte intresse för utförande av egenvårdsåtgärder. Trots vetenskapen om 

interventionernas positiva inverkan på livskvaliteten så valde många att inte utföra dem. Att 

utföra rekommenderade egenvårdsåtgärder ansågs vara tidskrävande, det kostade pengar och 

kändes besvärligt (Varkey et al. 2012). Patienterna ansåg att de behövde spendera mer tid på 

och anpassa livet efter egenvårdsinterventionerna för att få en positiv effekt (Rutberg et al. 

2013; Varkey et al. 2012). 

 

Att inte få tillräckligt stöd   
Patienterna kände hjälplöshet i kontakt med vården då de inte fått tillräckligt med hjälp och det 

påverkade livskvaliteten negativt. Det upplevde även att det saknades en kontinuerlig kontakt 

med vårdpersonal och de fick otillräcklig information om icke-farmakologiska 

behandlingsmöjligheter och framför allt förebyggande åtgärder (Ramsey 2012; Varkey et al. 

2013). Patienterna upplevde att de redan hade testat rekommenderade behandlingsformer från 

vårdpersonal och att de då gav oönskat resultat. Därför kändes det meningslöst att prova 
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återigen (Palacios-Cena et al. 2017). En del av patienterna upplevde även att vårdpersonal inte 

tog dem på allvar, att de förminskande bördan av sjukdomen samt att de inte förstod hur 

smärtsamt och fruktansvärt det var att leva med migrän. Därför skämdes och undvek patienterna 

att söka hjälp hos hälso- och sjukvård (Rutberg & Öhrling 2011; Palacios-Cena et al. 2017).   

We want to be taken serious by health care providers, it’s not 

just that we were tired and whiney and don’t have anything 

better to do than complain about our ailments. It’s...it’s 

difficult to live with these headaches and when we’re seeking 

relief, you know, we just want to be heard and a lot of times I 

feel like I it just gets pushed to the side (Ramsey 2012, s. 301). 

 

Att hitta strategier  
Individernas erfarenhet av att förebygga ett migränanfall var att undvika potentiella utlösande 

faktorer. Att skapa en balans mellan att undvika och utsätta sig för utlösande faktorer verkade 

vara ett sätt att kontrollera sjukdomen (Varkey et al. 2013). Ökad livskvalitet upplevdes när de 

inte kände sig begränsade av att undvika utlösande faktorer och sysselsatte sig med aktiviteter 

i vardagen som gav positiv energi (Rutberg et al. 2013). 

Undvikande av utlösande faktorer 

Individerna ville vara medvetna om olika utlösande faktorer, trots det bidrog medvetenheten 

till undvikande av olika aktiviteter på grund av rädslan för att drabbas av ett migränanfall 

(Varkey et al. 2013; Rutberg et al. 2013; Palacios-Cena et al. 2017). En del individer upplevde 

att undvikande av utlösande faktorer hade en positiv inverkan på livet. De hade ökad kontroll 

över sjukdomen och det vardagliga livet samt en ökad trygghetskänsla (Rutberg et al. 2013). 

Andra individer upplevde att utlösande faktorer hade en negativ inverkan på livet och att de 

blev styrda av migrändiagnosen (Varkey et al. 2013; Rutberg et al. 2013). Individerna hade att 

behov av struktur i vardagen, som att ha regelbundna måltider, sömnrutiner, arbeta mindre och 

använda strategier för att undvika stress (Varkey et al. 2013).  

Utsättande för utlösande faktorer 

Vissa individer utsatte sig för utlösande faktorer för att inte låta sjukdomen påverka livet. De 

hade tidigare försökt undvika utlösande faktorer men trots det haft många migränanfall. Det 

kändes hopplöst att undvika utlösande faktorer eftersom vissa inte kunde påverkas, till exempel 

väderomslag och hormoner (Varkey et al.  2013). Individernas erfarenhet var att inte utsätta sig 

för flera utlösande faktorer samtidigt, det vill säga att inte kombinera solljus, alkohol och vissa 

typer av mat samtidigt under en stressig dag.  Det kunde leda till fler migränanfall och brist på 

energi. (Rutberg et al. 2013).   

 

You sort of have to be the one who is in control somehow. 

Like “I don’t think I can come, as it will trigger my 

headache”, so it’s better to take part for as long as you 

can and leave early (Varkey et al.  2013, s. 838). 

 

Att använda eller avstå från farmakologisk behandling   
Individerna hade varierande åsikter om akut- och förebyggande läkemedelsbehandling 

(Rutberg et al. 2013; Rutberg & Öhrling 2011). En del av individerna var positivt inställda på 

farmakologisk behandling. De ansåg att akut läkemedelsbehandling lindrade smärtan och 
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upplevde att intag av läkemedel under de första migränsymtomen kunde minska smärtans 

intensitet under migränanfallet (Ramsey 2012). Individerna kände ett behov att alltid medta 

mediciner ifall ett migränanfall skulle uppträda. Att alltid ha läkemedel nära till hands ökade 

känslan av kontroll och trygghet (Rutberg & Öhrling 2012; Palacios-Cena et al. 2017; Ramsey 

2012). En del individer var även positiva till förebyggande läkemedelsanvändning då det 

minskade mängden migränanfall (Ramsey 2012). Många upplevde även oro ifall det skulle 

glömma medicinen hemma när de är utanför hemmet (Rutberg & Öhrling 2011; Palacios-Cena 

et al. 2017; Ramsey 2012). 

The medications are the thing that provides a base 

of safety...when I have an episode I can take a pill 

and then I do not need to live in uncertainty; it 

gives me then power to rule over my life…(Rutberg 

et al. 2013,s. 4). 

En del av individerna hade fördomar och var skeptiska till farmakologisk behandling (Palacios-

Cena et al. 2017; Rutberg & Öhrling 2011). De ansåg att akut läkemedelsbehandling inte gjorde 

dem smärtfria och de var även oroliga för att bli beroende av preparaten samt eventuell 

toleransutveckling. Skepticismen resulterade i att individer vägde för- och nackdelar innan de 

intog akuta läkemedel. De övervägde ifall det fanns möjlighet att vänta innan läkemedelsintag 

och ifall det var värt att utsätta sig för läkemedlets negativa effekter (Rutberg et al. 2013; 

Rutberg & Öhrling 2011). Trots den negativa inställningen valde många individer att inta 

läkemedel för att få kontroll över smärtan (Palacios-Cena et al. 2017).  En del individer 

upplevde att förebyggande läkemedelsbehandling inte minskade antalet migränanfall. Rädslan 

för eventuella biverkningar som trötthet, yrsel och koncentrationssvårigheter upplevdes vid 

förebyggande läkemedelsbehandling (Palacios-Cena et al. 2017; Rutberg & Öhrling 2011).   
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Diskussion 

Syftet i litteraturstudien var att belysa upplevelsen av att leva med migrän och dess påverkan 

på livskvaliteten. Resultatet delades in i sex kategorier: Att få försämrad fysisk hälsa, att få 

sämre sociala relationer, att tillämpa egenvård, att inte få tillräckligt stöd, att hitta strategier 

och att använda eller avstå från farmakologisk behandling. 

Resultatdiskussion  

Det framkommer i resultatet att individer med migrän upplevde sämre fysisk hälsa som ledde 

till reducerad livskvalitet. Den intensiva smärtan var den dominerande faktorn till reducerad 

fysisk hälsa och minskad livskvalitet. Det styrks av Vladetić (2017) som i sin studie undersökte 

hur olika faktorer påverkade livskvaliteten hos individer med migrän och resultatet var att 

fysiska faktorer såsom smärta hade en negativ inverkan på livskvaliteten. Wei et al. (2016) 

bevisade att individer med kroniska neurologiska sjukdomar hade en sämre fysisk hälsa som 

påverkade livskvaliteten jämfört med individer med andra kroniska sjukdomar. Kroniska 

neurologiska sjukdomar hade fyra gånger större inverkan på den fysiska hälsan. Den 

försämrade fysiska hälsan och livskvaliteten verkade bero på den intensiva smärtan (Wei et al. 

2016). Individer med migrän upplever reducerad fysisk hälsa vilket beror på smärtan. Mer 

kunskap om smärthantering hos individer skulle kunna minska bördan som smärtan orsakar.    

Individerna med migrän ansåg sjukdomen som en funktionsnedsättning och antalet 

migränanfall hade en stor betydelse i hur livskvaliteten upplevdes. Nusselder et al. (2019) 

påvisade att kroniska neurologiska sjukdomar orsakade högre funktionsnedsättning jämfört 

med andra kroniska sjukdomar. Seng et al. (2018) undersökte relationen mellan acceptans och 

migränrelaterad funktionsnedsättning. Hög funktionsnedsättning orsakad av sjukdomen 

resulterade i lägre acceptans hos individer med migrän. De individer som accepterade 

sjukdomen upplevde mindre ångest och depression. Lillis et al. (2017) gjorde en liknande 

undersökning där resultatet visade att ett accepterande av sjukdomen ledde till mindre 

funktionsnedsättning. Acceptans av migrändiagnosen bidrog till att individer upplevde mer 

kontroll över sjukdomstillståndet och det bidrog även till en förbättrad livskvalitet (Lillis et al. 

2017). Det var förvånande att det fanns lite information om acceptans i resultatet. Det ansågs 

vara en viktig del för att kunna hantera sjukdomen och det påverkade individernas livskvalitet.  

Resultatet visar att individer med migrän upplevde försämrade sociala relationer vilket 

påverkade livskvaliteten negativt. De relationerna som påverkades mest var familj, vänner och 

kollegor. Detta har även visats sig vid annan kronisk sjukdom där relationer med arbetskollegor 

blev negativt påverkade då de upplevdes sårbara och svåra att hålla vid liv under 

sjukskrivningen. Nästan alla relationer med arbetskollegor, mer än hälften av vänner och en 

fjärdedel av familjerelationer hade fallit bort. Men individerna påstod att det även skapades nya 

relationer under sjukdomen (Espvall & Dellgran 2016).  

Det framkom i resultatet att individer med migrän var ambivalenta till farmakologisk 

behandling. Skepticism upplevdes på grund av biverkningar, rädsla att bli beroende samt 

toleransutveckling. Många individer hade dock positiva upplevelser av farmakologisk 

behandling. De ansåg att akut läkemedelsbehandling lindrade smärtan och förebyggande 

läkemedelsanvändning minskade mängden migränanfall. De negativa upplevelserna styrks av 

Sav et al. (2013) som undersökte nackdelar med läkemedelsbehandling vid migrän. Individer i 

studien upplevde att läkemedel orsakade biverkningar och kände skam över att använda 

förebyggande läkemedel. Krska et al. (2018) undersökte upplevelser av läkemedelsbehandling 

vid en kronisk sjukdom. En del av individerna i studien ansåg att läkemedel medförde många 

biverkningar, att läkemedlen var dyra samt att de inte ville lägga ner tid på att prova olika 
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läkemedel. En del av individerna som använde långtidsbehandling upplevde att sjukdomen höll 

sig stabil och att den inte förvärrades. Även McElfish et al. (2018) undersökte upplevelser av 

farmakologisk behandling hos individer med en kronisk sjukdom. Majoriteten av deltagarna i 

studien upplevde akut- och förebyggande läkemedelsbehandling som lönsam. En del upplevde 

även oönskad effekt av läkemedelsbehandling och att de många gånger inte förstod varför de 

skulle ta läkemedlet. De önskade mer information om läkemedlets verkningsmekanismer, 

dosering samt eventuella biverkningar (McElfish 2018). För att kunna stödja individer med 

migrän under förebyggande långtidsbehandling, behövs de negativa fördomarna reduceras. 

Fördomar kan minskas med hjälp av undervisning om läkemedelsbehandling samt stöttning. 

Det kan leda till ökad användning av förebyggande läkemedelsbehandling. Om sjuksköterskan 

får mer kunskap om sjukdomen, förebyggande läkemedelsbehandling samt om eventuella 

biverkningar skulle sjuksköterska ha en viktig roll vid behandling av migrän.  

Patienterna kände hjälplöshet i kontakt med vården då de upplevde att de inte fått tillräckligt 

med hjälp. Det saknades en kontinuerlig kontakt med vårdpersonal och otillräcklig rådgivning 

om alternativa icke-farmakologiska behandlingsmöjligheter. Besney et al. (2018) undersökte 

kvinnor med kroniska sjukdomar och deras ouppfyllda behov inom hälso- och sjukvård. 

Faktorer som påverkade negativt på kvinnors upplevelse av kontakt med vården var misstro för 

vårdpersonalen, brist på tillgång till vårdcentral, prioriteringssystemet inom hälso- och sjukvård 

samt splittring av hälso- och sjukvård i olika enheter (Besney et al. 2018). Det betyder att det 

inte bara är patienter med migrän som upplevt bristfällig vård, utan även patienter med andra 

kroniska sjukdomar.  

Resultatet visade att sjuksköterskor kunde utföra omvårdnadsinterventioner som hjälpte 

patienter med migrän. Det bidrog till en ökad livskvalitet och till minskad funktionsnedsättning. 

Davisson & Swansson (2018) bekräftade hur viktig sjuksköterskans roll är i behandling av 

kroniska sjukdomar och hur sjuksköterskan kan förbättra patientens livskvalitet. En 

sjuksköterska med god kunskap om sjukdomen och hur hen ska undervisa patienten resulterade 

i att patienten kunde hantera sin kroniska sjukdom bättre. Deltagarna uppskattade möjligheten 

att kunna skapa en god relation med sjuksköterskan, då sjuksköterskan ägnade sig för individens 

individuella behov och uppföljde individens situation regelbundet. För att kunna förbättra 

egenvårdskvalitet hos individen med den kroniska sjukdomen var det viktigt att sjuksköterskan 

var lättillgänglig och att individen visste att om sjuksköterskan inte kan svara direkt, kommer 

hen återkomma vid ett ledigt tillfälle. I en studie av Veenstra et al. (2015) jämfördes huruvida 

sjuksköterskor kunde förbättra behandlingen för patienter med migrän jämfört med vård som 

tillhandahålls av läkarna. Många gånger var det läkare som behandlade patienter med migrän, 

och behandlingen hade brister. Läkarna upplevde brist på tid och kunde då inte erbjuda 

patienterna en kontinuerlig kontakt. I studien fick sjuksköterskor en kort utbildning från läkarna 

i behandling av migrän och därefter skulle sjuksköterskan rådgiva icke-farmakologisk 

behandling till patienterna. Resultatet visade att sjuksköterskornas patienter hänvisades färre 

gånger till neurolog och hade mindre antal migränanfall jämfört med läkarnas patienter. 

Resultatet i en studie av Cady et al. (2008) visade att sjuksköterskor kan stödja individer med 

migrän om egenvård. Individer med migrän behöver kontakt med läkare för diagnostik och 

medicinering men rådgivning och uppföljning skulle kunna ske hos sjuksköterskan (Cady et al. 

2008). Trots att det finns bevis på att sjuksköterskor kan stödja patienten med icke-

farmakologiska behandlingsformer så utnyttjas det inte i dagens migränbehandling. Mer 

utbildning om migrän skulle kunna hjälpa sjuksköterskor att stötta patienterna bättre. Kanske 

skulle det läras ut mer kunskap om migrän i grundutbildningen för allmänsjuksköterskor. 

Individer med migrän upplevde att det saknades kontinuitet i kontakt med vården. Patienter 

inom cancervård har en regelbunden, kontinuerlig och direkt kontakt med sjuksköterskan. 
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Patienten och familjen kan kontakta sjuksköterskan närhelst och sjuksköterskan är en 

koordinator för behandlingstillfällen, undersökningar, läkartider och uppföljning (Rieger & 

Yarbro 2003). Joo & Liu (2018) har forskat kring ett specifikt arbetssätt, Case management, 

som i vanliga fall används vid allvarliga psykiatriska sjukdomar. Case management innebär att 

patienter har en regelbunden kontakt med en koordinator som är ansvarig för utredning, 

planering, uppföljning och genomförande av nödvändiga insatser (Socialstyrelsen 2011). I 

studien tillämpades arbetssättet bland patienter med en kronisk sjukdom. Resultatet visade att 

arbetssättet förbättrade patienternas tillgång till hälso-och sjukvårdstjänster, möjliggjorde ett 

bättre socialt stöd, ledde till en förbättrad kommunikation mellan vårdtagare och vårdgivare 

samt ökad kontinuerlig kontakt med hälso- och sjukvård (Joo & Liu 2018). Eftersom patienter 

med migrän upplever bristfällig vård skulle en kontaktsjuksköterska bidra till en regelbunden 

och direkt kontakt med hälso- och sjukvården. Det är stor skillnad på allmänsjuksköterskans 

arbetsuppgifter i cancervård jämfört med behandling av migrän. Upplägget att ha en 

kontaktsjuksköterska under behandlingstiden skulle kunna användas vid behandling av migrän. 

Även att utnyttja arbetssättet, Case management, skulle bidra till en bättre kontinuitet med 

hälso- och sjukvård.  

Metoddiskussion  

Till en början gjordes databassökningar i PubMed och CINAHL. Sedan användes även 

PsycINFO för att erhålla fler artiklar relevanta för syftet. De valda sökorden håller en god 

validitet då resultatet blev presenterat från olika perspektiv och stämmer överens med syftet. 

Sökorden användes först enskilt och därefter i olika kombinationer med varandra.   I CINAHL 

och PsycINFO användes; “Migraine”, “Life Experiences” och “Quality of Life”. I PubMed 

användes “Migraine Disorder” och “Quality of Life”.  I PubMed användes även “Activities of 

Daily Living” som sökord då “Life Experiences” inte fanns som MeSH- term. Eftersom 

PubMed har artiklar med medicinsk inriktning användes även nurs* i fritext som trunkering för 

att kunna få fram artiklar inom omvårdnad. I CINAHL och PsycINFO användes ”peer 

reviewed” för att begränsa sökningarna, det innebär att databaserna sorterar bort artiklar som 

inte är vetenskapligt granskade.  

Den lättbegripliga metodbeskrivningen presenterar de nio stegen (Polit & Beck 2016) som följs, 

stärker litteraturstudiens trovärdighet. Förförståelse har enligt vår mening inte påverkat 

resultatet och ambitionen var att ha en objektiv och neutral inställning. Artiklarnas innehåll var 

en bra grund med ett brett resultat som förklarade komplexiteten av upplevelsen av att leva med 

migrän och dess påverkan på livskvaliteten. Resultatet bestod av sju kvantitativa och fem 

kvalitativa artiklar. Enligt Polit & Beck (2016) involverar kvantitativa studier fler deltagare och 

fenomenets förekomst beskrivs i en generell omfattning. Kvalitativa studier ger information på 

ett beskrivande vis vilket är relevant till syftet. Att kombinera kvantitativa och kvalitativa 

artiklar är lämpligt för att beskriva hur det är att leva med migrän.  

Artiklarna i resultatet var publicerade mellan åren 2009–2019 för att säkerställa trovärdigheten 

med den nyaste forskningen. Artiklar var skrivna på engelska och andra språk var exkluderade 

för att undvika översättningsfel, tolkningsfel samt säkerställa trovärdigheten i resultatet. Det 

användes vid vissa tillfällen ett översättningsprogram för att översätta vissa ord och författarna 

diskuterade med varandra under översättningsarbetet för att minska risken för felaktig 

information i texten. Det användes citat på originalspråk i resultatet för att undvika tolkningsfel 

och för att förstärka trovärdigheten.  

Artiklarna i resultatet var från olika länder (se bilaga 1 artikelmatris) och därför har 

litteraturstudien ett internationellt perspektiv. Det kan ses som en styrka då överförbarheten 

säkerställs, men också en svaghet då artiklar från enskilda länder kanske inte beskriver hela 
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verkligheten från olika världsdelar. Det lades inte märke till någon större skillnad i upplevelsen 

av att leva med migrän och dess påverkan på livskvaliteten i olika artiklar, vilket förstärker 

resultatets tillförlitlighet. Att ha med tre kvalitativa studier från Sverige tyder på att resultatet 

är även användbart i Sverige och kan tillämpas inom svensk hälso- och sjukvård.   

Slutsats 

Resultatet visade att individer med migrän hade en försämrad fysisk hälsa som berodde på 

smärtan och det ledde till en minskad livskvalitet. Individerna upplevde sämrade sociala 

relationer vilket bidrog till minskad livskvalitet. Relationer med familj, vänner och 

arbetskollegor blev försämrade samt prestationen på arbetet. Att skapa en balans mellan att 

undvika och utsätta sig för utlösande faktorer ökade livskvaliteten. Det uppkom både positiva 

och negativa upplevelser av farmakologisk behandling. Det upplevdes otillräckligt stöd från 

hälso- och sjukvård till patienter med migrän. Resultatet bekräftade också att sjuksköterskan 

har en viktig betydelse i förbättring av livskvalitet hos individer med migrän. 

Omvårdnadsinterventioner kunde minska antalet migränanfall och användning av akuta 

läkemedel. 

Klinisk betydelse 

Individer med migrän upplever att sjukdomen påverkar vardagen och orsakar en reducerad 

livskvalitet. Idag är det oftast läkaren som har kontakt med patienter med migrän. Eftersom 

ekonomin är begränsad inom hälso- och sjukvård skulle sjuksköterskan kunna involveras mer 

i behandlingen för att minska behovet av läkarkontakt och sjuksköterskan skulle kunna erbjuda 

en mer kontinuerlig vård. Problemet är att sjuksköterskor upplever sina kunskaper bristfälliga i 

hur de ska stödja patienter med migrän. Därför kan litteraturstudien användas för att utbilda 

sjuksköterskor. Därav kan sjuksköterskor få mer kunskap som kan bidra till att sjuksköterskan 

får bättre förståelse för hur det är att leva med migrän och på så sätt kunna stödja patienten med 

egenvårdsåtgärder. 

Förslag till fortsatt forskning 

I litteraturstudien uppkom det att patienter upplever otillräckligt stöd i kontakt med hälso- och 

sjukvård. Patienterna saknade en kontinuerlig kontakt, otillräcklig information om icke-

farmakologiska åtgärder och upplevde att de inte blev tagna på allvar. Därför behövs mer 

forskning om hälso- och sjukvårdens brister i kontakt med patienter med migrän för att kunna 

identifiera problem och eventuellt kunna åtgärda problemen. Forskningen kan resultera i 

medvetenhet om varför problemen uppstår och därefter åtgärdas. Det behövs även mer 

forskning om hur acceptans av migränsjukdomen påverkar upplevelsen av att leva med migrän. 
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Bilaga 1:  Artikelmatris 

Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Blomberg, J., Wood, 

M., Black, B., Surette, 

D., Zachrahoff, L. & 

Chiauzzi, E.  

2012 

USA 

Att utforska om en 

omvårdnadsintervention 

kan förbättra 

livskvalitet hos 

individer med 

diagnostiserad migrän.   
 

Kvantitativ studie. Longitudinell, 

randomiserad studie.   

Urval: 189 individer. 

Undersökningsgruppen med en 

intervention (95 individer) och 

kontrollgrupp (94 individer) utan 

en intervention. 

Bortfall: 4 individer. 

Datainsamling: Olika typer av 

frågeformulär.  

Dataanalys: Deskriptiv statistik 

och t-test.  

Om en individ 

engagerar sig genom 

att använda en 

omvårdnadsåtgärd 

förbättras 

livskvaliteten t.ex. 

minskad psykisk 

stress och smärta samt 

bättre 

copingstrategier. 

Leonardi, M.,  Raggi, 

A., Busone, G. & 

D´Amico, D.  

2010 

Italien 

Att beskriva sambandet 

mellan livskvaliteten 

och 

funktionsnedsättning 

vid migrän. 

Kvantitativ studie, konsekutivt 

urval. En observationsstudie.  

Urval: 102 patienter.  

Bortfall: Redovisas ej.   

Datainsamling: Observationer 

och frågeformulär.  

Dataanalys: Icke-parametrisk 

Sperman`s rank korrelationsanalys 

Patienter med migrän 

upplever en försämrad 

livskvalitet och 

sjukdomens 

svårighetsgrad 

påverkar nivån av 

funktionsnedsättning. 

Leroux, E., Beaudet, 

L., Boudreau, G., 

Eghesadi, M., 

Marchand, L., Pim, L. 

& Chagnon, M. 

2018 

Kanada 

Att utforska om 

utförandet av 

egenvårdsinterventioner 

under en längre period 

påverkar livskvaliteten 

hos patienter med 

migrän.  

Kvantitativ metod. Prospektiv 

icke-randomiserad studie.  

Urval: 200 patienter. En 

undersökningsgrupp och en 

kontrollgrupp.   

Bortfall: 38 patienter.  

Datainsamling: Frågeformulär 

och dagböcker. 

Dataanalys: Chi-squared test och 

student t-test.  

Livsstilsändringar 

kombinerat med 

telefonstöd bidrar till 

mer egenvård och 

minskad 

funktionsnedsättning 

hos patienter med 

migrän.  



 

 
 

Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Mahmoudzadeh 

Zaraandi, F., Raisifar, 

A & Ebadi, A.  

2016 

Iran 

Att redogöra effekten 

av Orem´s 

Egenvårdsteori i 

relation till livskvalitet 

hos patienter med 

migrän.  

Kvantitativ studie. Randomiserad 

klinisk studie. Beskrivande 

statistik har använts.  

Urval: 88 patienter.  

Bortfall: 5 patienter. 

Datainsamling: Demokrafiska 

frågeformulär och 

självskattningsskalor. 

Dataanalys: Chi-square test, 

Mann-Whitney U-test, Wilcoxon 

test 

Resultatet visar en 

signifikant förbättring 

av livskvalitet efter 

användning av 

Orem´s 

egenvårdsintervention 

jämfört med 

kontrollgruppen.  

Morgan, I., Eguia, F. 

Gelaye, B., Peterlin, 

B., Tadesse, M., 

Lemma, S., Berhane, 

Y. & Williams, M.  

2015 

Etiopien  

Utforska individers med 

migrän livskvalitet och 

sömnens påverkan.  

Kvantitativ studie. 

Tvärsnittsstudie.  

Urval: 1060 individer.  

Bortfall: Redovisas ej.  

Datainsamling: Frågeformulär.  

Dataanalys: Chi-square test, 

Fisher’s test, Student t-test och t-

test.  

Individer med migrän 

har en lägre 

sömnkvalite och sover 

mindre. Resultatet 

visade även att 

individer med migrän 

har en minskad 

livskvalitet.    

Palacios-Cena, D., 

Neira-Martin, B., 

Silva- Hernandez, L., 

Mayo-Canalejp, D., 

Florencio, L.L., 

Fernandez-de-Las-

Penas, C., Garcia-

Moreno, H., Carcia- 

Azorin, D. & 

Cuadrado, M.L.  

2017 

Spanien 

Att utforska åsikter och 

erfarenheter hos 

kvinnor med kronisk 

migrän. 

Kvalitativ studie. 

Urval: 20 individer.  

Bortfall: Redovisas ej. 

Datainsamling: Semi- och icke-

strukturerade intervjuer samt 

observation. 

Dataanalys: Temaanalys.  
 

Resultatet visar fem 

huvudteman: skam 

relaterad till osynlig 

sjukdom, balans 

mellan 

behandlingsbehov, 

rädsla och skepticism, 

att söka läkarens stöd, 

att begränsa sin 

vardag med 

självkontroll samt 

förståelse och tvivel 

hos anhöriga och 

familj.  



 

 
 

Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Raggi, A., Leonardi, 

M., Giovannetti, G., 

Curone, M., Bussone, 

G. & D'Amico, D. 

2011 

Italien 
 

Att utforska livskvalitet 

och 

funktionsnedsättning 

hos kvinnor med 

migrän.  

Kvantitativ longitudinell studie.  

Urval: 87 patienter.  

Bortfall: 73 patienter.  

Datainsamling: Frågeformulär.  

Dataanalys: One-sample t-test. 

Resultatet visade 

lägre livskvalitet och 

högre nivå av 

funktionsnedsättning 

hos patienterna med 

migrän.  

Ramsey, A. R.  

2012 

USA 

Att utforska migräns 

betydelse i livet från 

kvinnornas perspektiv.  

Kvalitativ studie. 

Urval: 12 individer.  

Bortfall: 2 individer.  

Datainsamling: Intervju.  

Dataanalys: Temaanalys. 
 

Resultatet visar att 

leva med migrän 

innebär att omforma 

sitt liv, att känna sig 

sårbar, försöker leva 

liv trots den svåra 

smärtan, att göra det 

mesta under den 

smärtfria tiden samt 

alltid vara beredd på 

nästa anfall.  

Rutberg, S. & Öhrling, 

K. 

2011 

Sverige  

Att utforska 

upplevelsen av att leva 

med migrän hos 

kvinnor.  

Kvalitativ studie.  

Urval: 10 individer.  

Bortfall: Redovisas ej.  

Datainsamling: Intervju. 

Dataanalys: Temaanalys.  

Resultatet visar tre 

huvudteman. 

Upplevelsen av en 

migränattack, oron 

och osäkerheten att 

drabbas av ett 

migränanfall samt att 

leva med en “osynlig” 

sjukdom.  
 

Rutberg, S., Öhrling, 

K. & Kostenius, C. 

2013 

Sverige  

 

j   

Att utforska 

upplevelsen av att leva 

med migrän och hur 

individer kan hantera 

sjukdomen för att må så 

bra som möjligt.  

Kvalitativ studie.  

Urval: 19 individer. 

Bortfall: Redovisas ej.  

Datainsamling: Intervju. 

Dataanalys: Temaanalys.  

Resultatet visar att 

individer med 

diagnostiserad migrän 

upplever ökad 

livskvalitet genom att 

ha en grundtrygghet 

och att se det goda i 

livet trots en 

migrändiagnos.  
 



 

 
 

Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Varkey, E., Linde, M. 

& Henoch, I.  

2013 

Sverige 
 

Att belysa 

migränprevention från 

ett patientperspektiv.  
 

Kvalitativ studie. 

Urval: 21 patienter.  

Bortfall: Redovisas ej. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Dataanalys: Innehållsanalys.  

Resultatet visar att 

acceptans, 

undvikande av 

utlösande faktorer, 

stöd och mer kunskap 

om sjukdomen leder 

till mer kontroll över 

sjukdomen.  
 

 

 

  

 


