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Vi vill med denna broschyr att du som patient ska veta att vi finns – vi 
som vet och litar på det du säger! Vi som på riktigt förstår hur jobbigt, 
smärtsamt och funktionsnedsättande det kan vara att ha svår 
migrän. Vi vet också att du kanske inte blir trodd utav din omgivning, 
på din arbetsplats, kanske inte heller av dina närmaste.  
Vi tar dig och din sjukdom på allvar. 
Vi vill också att du förstår att du har en neurologisk sjukdom 
och att du tar den på allvar. Man dör inte av den men det 
är viktigt att du tillåter dig att låta oss som har kunskap 
inom huvudvärkssjukdomar behandla dig så du kan få ett 
bättre och mindre smärtsamt liv.
I den här broschyren har vi blandat fakta med lite 
goda råd.  
 
Mer finns att läsa på www.alltommigran.se

Vi presenterar författarna



Migrän – är den ärftlig? 
Ja, tyvärr.
Det är vanligt att man har en nära släkting som har haft migrän, cirka 70 % uppger detta. 
Har du en förälder med migrän är chansen 55 % att du slipper få den och har du två föräldrar 
med sjukdomen har du 30 % chans att klara dig undan.  
Som oftast startar migrän i tonåren. Innan tonåren är fördelningen mellan pojkar och flickor 
lika men i vuxen ålder är den vanligast hos kvinnor (65 %)  
Vi tror hormonerna kan ha en påverkan att fördelningen förändras.

Är det verkligen en folksjukdom? 
Jo, så är det!

Nära 15 % av den vuxna befolkningen i Sverige har migrän.  
Skulle du få migränliknande symtom efter 50 års ålder behöver du söka vårdgivare 

 då det efter denna ålder är ovanligt att få migrän för första gången.

Migrän
Migrän går inte att bota. Men det går att dämpa.  
Här är fakta och tips på vad du kan göra.

Håll ut!



Hur definieras och yttrar sig migrän? 

En känsla av att migrän är på gång.  
Typiska tecken på det är neuropsykologiska 
symptom såsom koncentrationssvårigheter, 
irritabilitet, eller hunger. Det är också här 
många börjar bli besvärade av yttre intryck 
såsom ljus, ljud och lukter. Ungefär var 
fjärde personer med migrän har mycket 
specifika neurologiska symtom som varar 
en halvtimme eller längre. 

Smärtkurva

Vanligast är en synstörning som kan upplevas 
som zigzag-mönster eller blinkande ljus 
som rör sig över synfälten och efterlämnar 
blinda fläckar. Somliga förlorar förmågan 
att känna igen ansikten. Den näst vanligaste 
formen av aura innebär pirrande känselfenomen 
och domning i ena handens fingrar som 
långsamt sprider sig upp i armen och ena 
ansiktshalvan. Mindre vanliga former av 
aura är talsvårigheter (afasi), förlamning, 
eller hjärnstamssymtom med förlust av 
balans, hörsel, koordination och i värsta 
fall medvetslöshet. Somliga har aura utan 
huvudvärk.  

Huvudvärk som i det typiska fallet pulserar 
och ökar i intensitet upp till svår eller 
outhärdlig intensitet. Den uppträder ofta, 
men inte alltid, på ena sidan av huvudet. 
Smärtan ökar av fysisk aktivitet som att gå 
i trappor och många ligger ned utslagna. 
Nu märks vanligtvis även illamående och 
kräkningar som uppträder när huvudvärken 
är som värst.

När smärtan slutligen avklingar kvarstår 
ofta de neuropsykologiska symptomen och 
överkänsligheten.

1.   Prodromalfas 2.          Aura 3.     Huvudvärk 4.   Postdromalfas

Majoriteten drabbas inte av denna fas

Migrän är en neurologisk huvudvärkssjukdom som kännetecknas av 
symptom från hjärnan. De flesta som har migrän upplever separata 
anfall. Detta kallas episodisk migrän. 

Den genomsnittliga anfallsfrekvensen är en eller två gånger i 
månaden. Anfallen varar olika länge – alltifrån några timmar hos 
barn upp till dagar eller veckor hos vuxna. Genomsnittet är ett 
knappt dygn. Om anfallet pågår i mer är tre dygn, kallas det 
status migränosus.



Akut medicinering
De flesta personer som har migrän behöver och vill kunna använda akut behandling för att 
bryta attacker av episodisk migrän eller för att korta ned topparna vid kronisk migrän.  
Valet står då mellan olika läkemedel. 
Det vanligaste är att i första hand pröva receptfria värktabletter såsom paracetamol eller 
antiinflammatoriska smärtstillande substanser med eller utan koffein.  
Många tycker att detta är bra nog.  
 
Vid dålig effekt eller biverkningar av vanliga värktabletter är det lämpligt att pröva så kallade 
triptaner som är skräddarsydda för akut migränbehandling. I små förpackningar är några 
receptfria, men kostnaden är betydligt högre än för värktabletter, och vid regelbunden 
användning är det därför lämpligt att be sin läkare om recept.  
 
De olika triptanerna är ganska lika varandra. Den uppenbara skillnaden är hur de intas.  
Till exempel är effekten snabbare och tryggare för nässpray och spruta jämfört med tabletter. 
Akuta läkemedel får inte användas oftare än nio dagar i månaden eftersom det kan leda till 
mer huvudvärk. Narkotikaklassade substanser skall undvikas helt.

Förebyggande medicinering 
Vid frekvent migrän (tre dagar i månaden eller oftare) eller otillfredsställande akutbehandling 
kan förebyggande läkemedel användas. Förutom att minska antalet dagar med migrän kan 
de också dämpa svårighetsgraden. I första hand prövas tabletter som utvecklats mot andra 
sjukdomar såsom högt blodtryck, depression, eller epilepsi.  
 
Inget läkemedel fungerar för alla, men var och en har ungefär 50% chans att ge en tydlig 
förbättring. En fördel med förebyggande läkemedel i tablettform är att vissa kan ges på vårdcentralen. 
Utmaningen är att de ofta har biverkningar. Därför är det viktigt att trappa upp dosen 
långsamt och att minska igen om biverkningarna blir plågsamma.  
 
Det är viktigt att fylla i en huvudvärkskalender för att kunna jämföra situationen innan och 
under behandlingen. Efter inställning av en acceptabel dos bör läkemedlet prövas i 3 månader. 
Om det fungerar används det så länge det behövs.  
 
En del personer kan sluta efter ett halvår men andra behöver fortsätta i många år.  
Vid osäkerhet kan medicinen trappas ut för att se om den gjorde någon nytta.  
Det är vanligt att pröva flera läkemedel eftersom de har olika verkningsmekanismer. 

Läkemedel i sprut och infusionsform 
Hos patienter med kronisk migrän eller mycket svår episodisk migrän kan det vara av värde 

med läkemedel som ges i form av injektion eller infusion. 
 

Idag finns flera olika läkemedel som ges på detta vis och vissa av dem kan tas av dig hemma 
medan andra behöver du få av legitimerad sjukvårdspersonal då de är mer avancerade.

 
Det har funnits sådana etablerade läkemedel sedan många år tillbaka. Men 2019 fick Sverige 

tillgång till en grupp av specifika förebyggande läkemedel. De kallas för CGRP-hämmare. 
 

Mattias Linde



Migrän och skola/arbete
Den mest uppenbara bördan av migrän är lidandet som orsakas av dess symptom, och då är 
det vanligen själva smärtan som upplevs som värst.  
En annan aspekt av lidandet är funktionsnedsättningen. Ungdomar med migrän förlorar 1-6 
dagars aktivitet (skola, hem och sociala aktiviteter) varje månad på grund av migrän.  
 
Hos unga och medelålders kvinnor ger migrän den samlat största sjukdomsbördan av alla 
medicinska tillstånd i samhället. 
Två tredjedelar av svenskar med migrän rapporterar att sjukdomen har en negativ påverkan 
på familjesituationen och fritiden.

-Hur förbereder jag min arbetsplats på nästa anfall på bästa sätt?
-Kan jag slippa få frågor som: ”Har du ätit ordentligt? Har du stressat?”  
Kan jag få hjälp som fungerar istället? Det brukar så sällan vara meningsfullt att föra  
diskussioner om sitt matintag under ett anfall, eller vad tycker du?
-Temperaturväxlingar. Kan det påverka mig? Vad kan jag göra åt det? 
-Hur placerar jag mig på en konferens/möte? Kan det hjälpa mig?

Detta och mer kan du få tips på vår hemsida alltommigran.se 

Vad kan du göra? Informera dina kollegor!

...kan leda till skuldkänslor
Många som har migrän kan dessutom inte arbeta eller studera. Desto fler går till arbets-
platsen eller skolan med migrän trots att deras kapacitet är nedsatt.  
Detta kan leda till skuldkänslor och brist på arbetstillfredsställelse.  
 
Enligt en färsk svensk studie leder det till enorma samhällsekonomiska förluster: 130 000 
kronor per år för en person med hög anfallsfrekvens och 230 000 kronor per år för en person 
med kronisk migrän.  
 
Du är alltså inte ensam om att uppleva detta. 
Vi vet, det är en klen tröst.

Praktiska levnadsaspekter - en studie
Att leva med frekvent eller kronisk migrän är svårt. I en studie vid Sahlgrenska akademin 
fann forskarna två typer av beteende: att undvika saker i livet eftersom de befaras kunna 
utlösa migrän och att lägga till migränhämmande strategier. 
Studiedeltagarnas tankar dominerades av att identifiera och undvika möjliga migräntriggers. 
Detta kunde innebära undvikande av saker som de tyckte om. Att väga för- mot nackdelar 
var svårt, eftersom de inte kunde vara säkra på att ett noggrant undvikande i livet hade 
hjälpt eller varit meningslöst. Detta ledde ofta till frustration och ännu sämre livskvalitet. 
Motsatsen, att inte acceptera att migränen skulle få påverka livsstilen överhuvudtaget, 
noterades också. Bland de som utsatte sig för uppenbart utlösande faktorer, fanns det 
en attityd att inte vilja bli kontrollerad av sin migrän. Men resultatet blev ju då att de var 
funktionsnedsatta av frekventa anfall.
 
Deltagarna var måna om att eventuella behandlingar skulle anpassas till deras egna behov 
och önskemål. Många patienter var ovilliga att ta mediciner på grund av oro för biverkningar 
eller för att de kände en motvilja mot att behöva ta tabletter dagligen. Vad gällde andra 
förebyggande behandlingar än läkemedel, beskrevs nackdelar som att de var tidskrävande, 
jobbiga, obehagliga eller dyra. Några hade beslutat sig för att acceptera de negativa aspekterna 
av förebyggande behandling för att minska migränanfallens frekvens och svårighetsgrad. 
Somliga tog akutläkemedel vid minsta känning eftersom de ville ha lindring på kort sikt 
men till priset av daglig huvudvärk.
Deltagarna var alltså belägna någonstans mellan två ytterligheter: att göra allt för att bli 
bättre vilket kunde leda till negativa konsekvenser eller att leva precis som vem som helst 
vilket ofta ledde till en högre migränfrekvens.  
 
Bägge ytterligheterna innebär att livet kontrolleras av migrän. 
 
Lösningen för att återta kontroll över migränen är att finna en balans någonstans mittemellan 
dessa två poler genom acceptans av att migrän är en sjukdom och att det är nödvändigt att 
låta effektiva åtgärder mot den påverka livet till viss del.  
 
I detta arbete kan det vara av stort värde med stöd av intresserad sjukvårdspersonal.



Vi vet att avslappning fungerar  
...men bara om de utförs.

Och utförs regelbundet. Det tar minst 3 månader att förändra ett beteende så förvänta 
dig inte att din träning när det gäller avslappning kommer ske med automatik. Du behöver 

planera in den i ditt liv, precis som om du ska gå på ett gympass.  
Och precis som med farmakologiska behandlingar.  

(Det räcker inte att få en medicin – man måste ta den också). Och på rätt sätt. 

Kognitiv beteendeterapi
KBT eller samtalsgrupper kan vara ett bra sätt att hitta acceptans och ett förhållningssätt 

till sin sjukdom. Det gör inte din migrän bättre i sig men upplevelsen av smärtan kan  
minskas vilket kan vara mycket värt. Känner du panik när migränen kommer ökar din  

kortisolnivå (stresshormon) i kroppen vilket kan förvärra ditt tillstånd.  
Därför är det bra att du får hjälp att hitta ett sätt att hantera dina anfall.  

Den strategin behöver man arbeta med när man mår bra, inte mitt under ett anfall.

”Avslappningsövningar?  
Det har jag minsann provat!  

Och det hjälpte inte ett dyft”

Hitta vad som passar dig

Vilken metod du använder dig av är däremot inte lika viktigt,  
hjärnan bryr sig inte så mycket om vad metoden heter, bara den får gå ner i varv.  

Den föredrar också avslappning som utförs kort och ofta, gärna ett par gånger om dagen i 
jämförelse med 1 timma en gång i månaden. Om någon påstår att de kan bota migrän med 

hjälp av avslappningsteknik (eller annat) ska du nog däremot avstå. Det är nämligen inte sant! 
Det går inte att bota migrän, du kan bli mer eller mindre symtomfri, inget annat.

Hambo-Jambo, Yoga eller avslappning med 
musik och en röst?

I flera stora befolkningsbaserade studier har det visats att personer med migrän rör sig 
mindre och har sämre kondition jämfört med personer utan migrän och att detta är mer 
uttalat ju högre migränanfallsfrekvensen är. Det förklaras naturligtvis delvis av att det kan 
vara svårt att ens resa sig ur sängen under pågående migränanfall. Dessutom berättar var 
fjärde person med migrän att hård träning kan utlösa anfall. Troligtvis beror det på frisättning 
av inflammatoriska äggviteämnen och mjölksyra. 
Men i den vetenskapliga litteraturen finns det sedan några år en ökande mängd bevis för 
att fysisk träning faktiskt kan användas som förebyggande behandling. Den minskar såväl 
anfallens frekvens, svårighetsgrad, och längd, och den förbättrar efter ett tag livskvaliteten.  
Mekanismerna är okända, men det antas att träningen ökar frisättningen av kroppens egna 
smärthämmande molekyler. 

Bäst bevisad effekt mot frekvent migrän har regelbunden pulshöjande konditionsträning 
såsom cykling, raska promenader eller crosstraining. Träningen bör bedrivas på migränfria 
dagar tre gånger i veckan under minst 30 min (utöver uppvärmning och nedvarvning) på en 
måttlig till högintensiv nivå. Uppvärmningen skall ske på en låg intensitetsnivå under minst 
15 minuter. Vid problem med att träningen utlöser migränanfall rekommenderas att börja 
på en lägre nivå och successivt öka intensitet och tidsåtgång samt att i den mån det går 
undvika andra triggerfaktorer i samband med träningen.  
 
För personer med kronisk migrän kan det naturligtvis vara omöjligt att träna utan effektiv 
förebyggande medicinering. Barn och ungdomar som inte har migrän själva men som har 
familjemedlemmar med migrän bör också uppmuntras att träna.  
Stora studier i såväl Norge som Sverige har nämligen visat att ungdomar med dålig fysisk 
kondition löper en ökad risk att utveckla migrän senare i livet och att träning en till två 
gånger i veckan minskar denna risk.

Icke-farmakologiska behandlingar



Livspusslet blir mer komplicerat...
Sluta att sluta med allt och sluta att börja med allt! Så brukar jag säga till 
patienten som har begränsat sitt liv att hon/han knappt längre har något liv 
kvar, i alla fall inget härligt liv.
 
Det finns ett par enkla råd att följa, som också är hållbara: 

• Ät på ett sätt som ger dig ett så stabilt blodsocker som möjligt.
• Rör på dig, minst 30 minuter där du ökar din puls, minst 3 gånger/vecka.
• Sov regelbundet.
 
  

...och försök hitta stabilitet i ditt liv
Det är naturligtvis också viktigt att det finns en balans mellan ditt arbetsliv, familjeliv 

och ditt sociala liv och att du upplever ditt liv som meningsfullt. Men livet är inte 
alltid så enkelt och vi får i perioder brottas med olika bekymmer, sorger och problem 

vi inte alltid kan styra över. Då är det bra om du bottnar i en stabilitet, en trygghet 
som du kan bygga upp genom strategier och genom att ta kommandot över ditt liv, 

trots din sjukdom.  

Monicha Norén



Fyll i den. Det är för din skull.
Har du någonsin fått veta varför det kan vara viktigt att fylla i en sådan?  

Att det är för din skull. Att det är för att se hur du verkligen svarar på behandlingen. För om 
du inte gör det så behöver din vårdgivare gå vidare med nästa steg på behandlingstrappan. 

Det räcker inte att vi tänker ”patienter uppger att tillståndet är lite bättre”.  
VAD är det som är bättre? 

Färre anfall? 
Lindrigare anfall? 

Mindre intag av akutmediciner? 
Eller att 1-åringen sovit en hel natt för första gången och därmed har sömnen varit lite 

bättre vilket gjorde att du inte vaknade med migrän? 

Monicha Mattias

 
– så himla tråkigt!  

Jag orkar bara inte!!

Huvudvärksdagbok?

Som sagt: Fyll i den. FYLL I DEN! 

...och vi behöver veta ALLA detaljer
Vi vill verkligen veta detaljerna, alla detaljer! Så vi kan hjälpa dig hela vägen.  

Med alla delar. Det kan vi lättare med en rätt ifylld huvudvärksdagbok.  
Kan vi tillsammans hjälpas åt med den så är vi ett steg närmare ett lite bättre liv för dig  :-)



Att leva med migrän 
Här är några berättelser från 

personer som har migrän.
Vi vill passa på att tacka dem för att de delar med sig av 
sina upplevelser.

Var tionde person med migrän återhämtar sig inte 
mellan anfallen, och 1-2% i hela befolkningen har så 
kallad kronisk migrän, dvs huvudvärk minst 15 dagar i 
månaden, varav minst åtta med typiska migränsymptom.

Vad är kronisk migrän?

April
               1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30

S M T O T F L

Lars Edvinsson



UNDERRUBRIK
Nonet, corenda errunt. Luptatu ribusanduci aut poria ad que exerum rerepta velessi 
que autet eos volloria esti quo odicitem sus aut aut landis autet essinct otaspello 
volenturem id expliquiat.
m ut que vel ipsus audis magnatur, secab imust, 

Förnamn, 42

Tre rader långt citat
Tre rader långt citat
Tre rader långt citat

Leva med migrän

Allt jag ville var att bara få 
vara en ”normal” tjej som 
går i skolan som alla andra.

Ellinor, 26

Leva med migrän

JAG HAR TYP TAPPAT MIN BARNDOM 
I början visste jag inte ens att det var migrän jag hade. Jag kände mig som en 
dålig människa för att jag inte orkade med mina vänner och familj.  
Man orkar inte vara den där glada människan som man egentligen vet att man är. 
Dessutom verkligen hemskt att känna sig som en börda. 
 
SKOLAN AVBRÖTS 
Jag fick hoppa av gymnasiet och missade typ allt. 
Allt jag ville var att bara få vara en ”normal” tjej som går i skolan som alla andra. 
 
IDAG ÄR JAG MYCKET BÄTTRE 
Det tog så lång tid innan jag fick rätt diagnos - migrän - och om jag idag kan 
informera någon så de vet vad de har så skulle jag bli oehört glad.  
Då går det att göra något åt det.
Idag är det bättre för mig. 
 TÄNK PÅ ATT 

Det är vanligt att känna skuld. Vilket egentligen är märkligt.
Jag vet få andra sjukdomar som ger så mycket skuld som just migrän! 
Förståelsen i samhället är låg, insikten och kunskapen likaså. 
Ansvaret får vi nog alla ta. Alltifrån de politiska beslut som tagits 
– eller rättare sagt inte tagits – till att de flesta instanser blundat 
för denna sjukdom. Allt medan livet för våra barn och ungdomar 
raseras i sjukdomens dunkel. 

Monicha



UNDERRUBRIK
Nonet, corenda errunt. Luptatu ribusanduci aut poria ad que exerum rerepta velessi 
que autet eos volloria esti quo odicitem sus aut aut landis autet essinct otaspello 
volenturem id expliquiat.
m ut que vel ipsus audis magnatur, secab imust, 

Förnamn, 42

Tre rader långt citat
Tre rader långt citat
Tre rader långt citat

Leva med migrän

170 anfall om året var  
ett helvete

Joakim, 58

Leva med migrän

VILL INTE ATT DET SKA SYNAS 
Man vill ju att migränen inte ska påverka andra. Så jag försöker bita ihop. Inte visa 
något. Förut, i min matlåda till jobbet, hade jag kylklampar som jag vilade mot 
kinden och pannan för att försöka få ned värken. 

 
MIGRÄN OCH HORTONS (KLUSTERHUVUDVÄRK) 
Jag kan känna skillnad på dem direkt. 
Hortons verkar bara på ena sidan av huvudet mendans migrän är i hela huvudet. 
Värken i Hortons är också mer intensiv till skillnad mot migränen som är mer  
molande. Oavsett. Det gör väldigt ont. Usch.  
 
 
SKÖNT ATT MÅ BÄTTRE 
Som mest hade jag ca 170 anfall om året. Det var ett helvete.  
Nu är det som himlen. Den här månaden har jag till exempel haft endast två 
anfall. Väldigt stor skillnad. 
 

TÄNK PÅ ATT 
1/3 av alla som har migrän är män. Alltså betydligt färre män än 
kvinnor. Däremot är det fler män än kvinnor som har Hortons eller 
Klusterhuvudvärk som det också heter. Men för de som har det är 
det 100 %! Viktigt vi aldrig glömmer det. Ovanligt eller inte.

Monicha
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Leva med migrän

UNDERRUBRIK
Nonet, corenda errunt. Luptatu ribusanduci aut poria ad que exerum rerepta velessi 

que autet eos volloria esti quo odicitem sus aut aut landis autet essinct otaspello 
volenturem id expliquiat.

Fugiae peliquaero blabor alit, ium, optis sapis molorem eumqui conectu ab imust,  
 

UNDERRUBRIK 
nime veriberovit est, inciur mintem. Pedit quiatur, simpor sit vende pe volenis voloria 

quisimolor aceprat emoluptas moloruptae. Les alia sincte in core voles vitatiorecto 
debitam que experer chillore quis sima aut diatem del et andusae ctiberu pissequa-
ecto eos dolorporis dernatem id milla quo ipsa voluptaquae. Ut et magnatiis quatas 

sus ilicatur molupta dis consequis

DEN VÄRSTA TIDEN VAR I 30-ÅRSÅLDERN 
Jag fick migrän i 20-årsåldern men det blev värre i 30-årsåldern. 
Då hade jag upp till fem anfall i veckan. Jag hade svårt att skaffa varaktiga relationer, 
mycket för att jag kanske inte var öppen om min migrän. 
Jag hade lättare att vara öppen om min migrän på jobbet än privat.  
Aktivitet med vänner ställdes in och jag tror jag har förlorat många vänner på det 
sättet.  
 
TOG DET TUNGA BESLUTET ATT INTE SKAFFA FAMILJ 
Jag tänkte ”Vem ska ta hand om mitt barn när jag är sängliggandes”. 
Jag var väldigt rädd att misslyckas. 
 
 
IDAG ÄR JAG BÄTTRE 
Anfallen är dessutom inte lika kraftiga. Största skillnaden är att jag framförallt 
har ork att göra saker. 
 
Idag skulle jag kunna tänka mig att gå in i en relation. 

Monika, 42

Det jag ångrar mest är att 
jag valde bort att skaffa  
familj när jag var som 
mest sjuk.

Leva med migrän

TÄNK PÅ ATT 
Vi tar de beslut i livet vi bedömer är bäst i just den stunden, med 
den kunskap och erfarenhet vi precis då besitter. Ingen mening att 
se tillbaka på något och känna ånger utan mer tänka, precis som 
Monika säger, ”idag hade jag gjort på ett annat sätt”.  
Det innebär att vi kan ta nya beslut! Monicha



UNDERRUBRIK
Nonet, corenda errunt. Luptatu ribusanduci aut poria ad que exerum rerepta velessi 
que autet eos volloria esti quo odicitem sus aut aut landis autet essinct otaspello 
volenturem id expliquiat.
m ut que vel ipsus audis magnatur, secab imust, 

Förnamn, 42

Tre rader långt citat
Tre rader långt citat
Tre rader långt citat

Leva med migrän

Jag har fått så mycket mer 
ork! Fler friska timmar.

Jennie, 37

Leva med migrän

SKILLNADEN EFTER JAG FICK HJÄLP 
Jag har fått livet tillbaka helt enkelt. 
Jag har fått mer ork, fler friska timmar och fler friska dagar.  
Färre sjukdagar på jobbet. 
 
MER ORK = MER TID FÖR FAMILJEN 
Att ha mer ork och spendera tid med barnen är ju det bästa. 
 
 
STARTAT EGET FÖRETAG 
Nu vågar jag lita på att jag kommer att orka jobba så mycket som jag vill göra. 
Jag har startat ett eget företag idag. 

TÄNK PÅ ATT 
När migränen blivit hanterbar, lindrigare och inte så ofta  
förekommande, så är det möjligt att kunna börja förändra ditt liv 
till det bättre. Ha lite tålamod, så du inte är för snabb.  
Din behandling bör ha pågått en tid så att din sjukdom har  
stabiliserats, precis som hos Jennie.  
Fantastiskt att få sitt liv tillbaka på detta sätt.

Monicha



UNDERRUBRIK
Nonet, corenda errunt. Luptatu ribusanduci aut poria ad que exerum rerepta velessi 
que autet eos volloria esti quo odicitem sus aut aut landis autet essinct otaspello 
volenturem id expliquiat.
m ut que vel ipsus audis magnatur, secab imust, 

Förnamn, 42

Tre rader långt citat
Tre rader långt citat
Tre rader långt citat

Leva med migrän

Madelene, 26

Leva med migrän

OMGIVNINGEN FÖRSÖKER GE TIPS SOM INTE FUNGERAR 
Jag får ofta frågan om jag ätit rätt eller om jag har druckit tillräckligt när jag får 
migrän. Många släpper inte heller ämnet även om jag säger att det inte spelar 
någon större roll. 
”Du kanske kan dricka lite till?” undrar de. Många tror att jag är stressad. 
De försöker hitta någon orsak till migränen, alltså hjälpa till. 
 
VAD GÖRA DÅ? 
Jag försöker släppa det, ignorera det. Men det har tagit tid. 
Idag har jag blivit så trygg och jag vet varför jag har migrän  
och vad som triggar anfallen. 
 
 

TÄNK PÅ ATT 
Vad du än gör, när du plötsligt har någon bredvid dig som får ett 
anfall, fråga inte det som Madeleine skriver om.  
Ingen med pågående migränanfall är benägen att diskutera med 
dig om de druckit, ätit eller stressat när de har fullt upp med sin 
smärta! Hämta istället en filt, en kudde, en spann att kräkas i.  
Dra ner för fönstren och var tyst!

Monicha

Folk frågar om jag druckit 
eller ätit tillräckligt när jag 
får migrän.



Det finns hopp  
 

– det finns faktiskt massor att göra 
för dig med migrän, även mycket 

frekvent migrän!
  

Idag finns ett stort utbud av effektiva läkemedel. Framför allt när det gäller 
förebyggande läkemedel. Har du mer än 3 anfall per månad bör du tala med din 
läkare om du kan behöva förebyggande läkemedel. Detta för att din migrän inte 
ska accelerera och bli sämre. 
Det är också bättre för dig. Att över tid öka ditt intag av akutläkemedel kan på 
sikt leda till ett för stort intag vilket i sig kan leda till än mer huvudvärk (så kallad 
läkemedelsöveranvändningshuvudvärk). Då är det snällare för kroppen att ta 
förebyggande medicin och dessutom får du ett bättre liv om du minskar anfallen, 
slipper att slita med så många anfall när de väl startat.  
 
Hur skulle det vara för dig att få både färre och lindrigare migränanfall?  
Vad skulle det innebära i ditt liv?

Var snäll mot dig själv. Kombinera välfungerande läkemedel med det du själv kan 
göra för att må väl, sådant som alla bör göra, ät så du håller ett stabilt blodsocker, 
sov de timmar du mår bra av, rör på dig regelbundet och be ditt  
huvudvärksteam/läkare om hjälp om en effektiv migränbehandling.

 
Lars Edvinsson, Mattias Linde och Monicha Norén

Nyttiga Länkar
alltommigran.se 
En sida där du finner mycket information och tips.

hshuvudsaken.se 
Huvudsaken understödjer utvecklingen mot bättre 
fungerande regionala vårdkedjor för personer med 
migrän-och huvudvärkssjukdomar. 

hjarnfonden.se 
Insamling och finansiering av hjärnforskning samt 
kunskapsspridning och opinionsbildning för hjärnans 
område. 

neuro.se 
Neuro är en oberoende organisation specialiserad på 
neurologi. De finns för att ge dig information, stöd 
och en framtidstro.  
 

Beställa den här broschyren? 
Kontakta oss på sweden@lundbeck.com så hjälper vi dig.

Författare är Lars Edvinsson, Mattias Linde och Monicha Norén. 
Ansvarig utgivare är H. Lundbeck AB

Ansvarig utgivare 
H. Lundbeck AB  
Zoran Karadak

Lundbeck - vårt engagemang 
Vi ägnar oss outtröttligt åt att skapa förutsättningar 
för en bättre hjärnhälsa, så att alla kan må så bra 
som möjligt.
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