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Abstrakt 
 
Bakgrund: Migrän är en långvarig, neurologisk sjukdom som kännetecknas av mycket 
smärtsam pulserande huvudvärk som kommer anfallsvis. Trots intensiv forskning inom 
området är det inte helt klarlagt varför man drabbas och någon botande behandling finns 
inte. Dock finns vissa möjligheter att själv kunna minska antalet anfall, exempelvis genom 
att undvika faktorer som triggar igång anfall, såsom oregelbundna måltider och stress. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med kronisk 
migrän. Metod: För att besvara vårt syfte användes systematisk litteraturstudie som metod, 
där fem kvalitativa och två kvantitativa vetenskapliga artiklar samt en som var både 
kvalitativ och kvantitativ inkluderades. Resultat: Resultatset utmynnade i ett tema som var 
erfarenheter av att leva med migrän - ur ett patientperspektiv. Det vardagliga livet och att 
inte bli förstådd skapade två kategorier. Det vardagliga livet följdes av fyra subkategorier 
vilka var det sociala livet, arbetslivet, fysisk funktion, struktur och planering. Slutsats: 
Patienternas sociala liv påverkades negativt av migrän då familj, vänner och arbetskollegor 
också berördes av patientens lidande. För att minska migränanfallen ledde det till ett liv i 
ständig beredskap för att undvika de utlösande faktorerna till migrän för att undvika ett 
migränanfall. Många patienter upplevde en känsla av att inte bli trodd i sin sjukdom, vilket i 
sin tur skapade känslor av skam och rädsla och patienterna tenderade därmed att känna 
skuld över att vara sjuk och må dåligt. Olika fysiska begränsningar var framträdande, som 
sömnsvårigheter, kroppslig smärta, trötthet, svettning samt minnesförsämring. 
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1 Inledning  
  
Kronisk migrän är för flera patienter en tung börda eftersom det påverkar såväl yrkeslivet som 

det sociala livet och kan leda till att patienterna begränsas i sin livsutveckling då 

migränanfallen ger svår huvudvärk och andra symtom såsom koncentrationssvårigheter, 

illamående och ljud- och ljuskänslighet. Kronisk migrän är en svårdiagnostiserad sjukdom 

och kan av omgivningen uppfattas som en osynlig sjukdom.  Bristande förståelse från 

omgivningen över vad kronisk migrän innebär gör att den drabbade kan känna sig ensam i sitt 

lidande och får ännu svårare att hantera sin smärta.Vi tycker därför att det är viktigt att belysa 

patientens erfarenheter så att sjuksköterskor i framtiden kan uppmärksamma patientens 

eventuella lidande för att främja patientens hälsoprocess.  

 
2 Bakgrund 
 
2.1 Patofysiologi 
 
Migrän betraktas som en kronisk sjukdom men anfallen kan visa sig olika mycket hos olika 

människor. Trots att migrän är en kronisk sjukdom finns det en speciell migräntyp som 

benämns kronisk och kännetecknas av fler än 15 huvudvärksdagar per månad, där åtta av 

anfallen ska vara migrän och inte av annan huvudvärkstyp (neurologen.wordpress.com, 2010-

10-08). Orsaken till kronisk migrän är ännu inte helt klarlagd, men det förefaller till stor del 

vara en ärftlig sjukdom (vardhandboken.se, 2011-08-26). En tidig teori till den utlösande 

faktorn var att blodkärl utvidgades, men då denna teori bedömdes allt förenklad kom man 

under sent 1800-tal fram till att det är en neurologisk åkomma som drabbar det centrala 

nervsystemet (Dahlöf, Linde & Dahlöf, 2003). Harvarld Health Letter (2012) förklarar att 

nervfibrer i hjärnans blodkärl påverkas och blir extra smärtkänsliga, och att de överkänsliga 

nervändarna leder till dunkande huvudvärk. Anledningen till att nervtrådarna sensibiliseras är 

dock inte helt fastställd. Foster (2009) menar att det är på grund av serotoninrubbningar i 

hjärnstammens nervändar, vilka aktiveras och läcker vätska och kemikalier, och framkallar 

huvudvärken. Teorin förklarar dock enbart huvudvärken och inte övriga symtom vid kronisk 

migrän. Serotonin är en transmittorsubstans som har betydelse för kontroll av sömn-

/vakenhetscykeln, aptit, kroppstemperatur, smärtupplevelser, illamående, kräkningar och 

aggressivitet (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2009).   
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2.2 Symtom vid migränanfall 
 
Migränanfallet leder till en rad av symtom som följs efter varandra, och är alltså inte enbart 

huvudvärk. Dock upplever inte alla personer alla symtom, och de olika faserna kan överlappa 

varandra (Foster, 2009). Huvudvärk, illamående och ljus-ljudkänslighet är de mest 

förekommande symtomen (Dahlöf, Schenkmanis, 1992). Foster (2009) beskriver fyra faser 

som kan förekomma vid migränanfallet. Prodromalfasen (förvarandefasen) kan visa sig 

genom att patienten upplever minskad eller ökad aptit, sug efter viss mat, svullna händer och 

fötter, förstoppning, humörförändringar och visar sig som oro, depression, irritabilitet samt 

trötthet. Fasens varaktighet är ofta mellan 12-24 timmar. Den andra fasen, aurafasen 

(varaktighet 10-60 min) kännetecknas av synrubbingar och synförlust eller visuella 

förändringar. Det är endast ett fåtal individer som har migrän som upplever auror, och de 

upplever inte aura alla gånger de får migrän. Efter aurafasen kommer huvudvärken, ofta av 

dunkande karaktär, och är ofta kombinerad med illamående, kräkningar och ljud samt ljus 

känslighet. Huvudvärken upplevs ofta som den värsta attacken, varar mellan 2-72 timmar, och 

förvärras av fysisk aktivitet. Resolutionsfasen är den sista fasen då humörförändringar, ökad 

urinavgång, diarré och/eller födoämnesintolerans är vanligt förekommande. Fasen kan vara 

mellan 12-24 timmar och brukar av patienterna beskrivas som en ”baksmälla” (Foster, 2009). 

 

Som patient med kronisk migrän  kan vara betydelsefullt att lära känna sin sjukdom och dess 

kännetecken för att kunna hantera anfall på ett bättre sätt. Det kan också vara viktigt att 

närstående och sjuksköterskan är insatt i den sjukes individuella migränsymtom för att på ett 

bättre sätt kunna ge stöd. Friberg & Öhlen (2010) menar att det som patienten vet om sig själv 

kan vårdaren enbart förstå om patienten ges utrymme att berätta om sina tankar om sin 

sjukdom. Att visa att man som sjuksköterska lyssnar och bryr sig om patientens problematik 

relaterat till migränen kan ses viktigt och förhoppningsvis medföra att patientens 

levnadsvanor förbättras och lidandet minskar. 

 

2.3 Riskfaktorer som kan utlösa migränanfall 
 
De faktorer som utlöser kronisk migrän retar hjärncellerna, så att ett migränanfall sätter igång. 

Migränutlösande faktorer kan se olika ut för olika individer och genom att undvika dessa kan 

anfallets förekomst minska. Kvinnor löper större risk att drabbas av migrän än män, vilket har 

ett starkt samband med östrogenhalten (Foster, 2009). Faktorer som triggar migränanfall kan 

vara menstruationer, stress, livsmedel såsom choklad, rött vin, ostar och kaffe. Problem med 
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nacken, utmattning, sexuell aktivitet, dålig hållning, resor, rökning, frukt, grönsaker, mjölk 

och andra mejeriprodukter kan också framkalla migränanfall, men bevisen för detta är färre 

(Wöber, Holzhammer, Zeitlhofer, Wessely & Bingöl, 2006). 

 

2.4 Diagnos och behandling 
 

Den kroniska migrändiagnosen baseras på en grundlig anamnes med avseende på 

migränsymtom, sjukdomshistoria, sociala förhållanden och släkthistoria. Det går inte ställa en 

migrändiagnos genom medicinska undersökningar, vilket kan upplevas frusterande för en 

person som lider av migrän eftersom det då blir svårare att få sin sjukdom bekräftad. Om 

medicinsk undersökning görs på patienten beror det på att andra sjukdomar ska uteslutas 

(Foster, 2009). Dahlberg & Segesten (2010) beskriver att en patient som inte fått sin sjukdom 

diagnostiserad kan känna sig mycket otrygg tills att sjukdomens art är fastställd. Ovissheten 

om vad besvären beror på leder till en känsla av minskad kontroll hos patienten och minskar 

därmed också upplevelsen av trygghet. Därför kan det som sjuksköterska vara viktigt att öka 

patientens trygghet. Patienten uppmanas ofta föra dagbok över sina migränbesvär för att 

läkaren lättare ska kunna följa patientens migränbesvär och ge ett optimalt omhändertagande. 

Detta kan upplevas jobbigt för patienten som gärna vill glömma sina dagar med migrän 

(Dahlöf, Linde & Dahlöf, 2003). Som sjuksköterska kan det därför vara viktigt att motivera 

patienten som lider av kronisk migrän att skriva i sin dagbok och att vara öppen till att föra en 

dialog om migränbesvären, så att förutsättningarna till förståelse för patienten kan öka.   

 

Foster (2009) menar att livsstilsförändringar är en viktig hörnsten i behandlingen av kronisk 

migrän såsom kostvanor, motion och dagliga rutiner och kan behöva justeras för att motverka 

anfall. Kronisk migrän är en progressiv sjukdom som förvärras utan behandling och 

obehandlat fortskrider migränen. För att på bästa sätt lära sig kontrollera sjukdomen är det 

viktigt att införskaffa sig kunskap om den och att också familj och vänner delges kunskap om 

kronisk migrän eftersom det då blir lättare att finna stöd hos dem. Migränförebyggande 

läkemedel kan förhindra och göra anfall lindrigare, men kan aldrig bota. Läkemedel ges 

därför för att undvika att kronisk migrän progredierar till förvärrat tillstånd då 

livsstilsförändringar så som att ändra sina kostvanor, sömnvanor eller att undvika stress inte är 

tillräckligt (Foster, 2009).    
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2.5 Individens/patientens livsvärld 
 

Livsvärld är ett begrepp som används inom vårdvetenskap och innebär det sätt vi förstår oss 

själva, andra och det som finns runt omkring oss. Livsvärlden kan alltså förstås som världen 

så som den erfars av den enskilda individen, varför denna blir personlig och unik för var och 

en. Med livsvärlden som grund får det rumsliga mening och betydelse från varje människas 

unika perspektiv (Dahlberg & Segesten, 2010).  Merleau-Ponty (1997) har haft stor betydelse 

för vårdvetenskapens sätt att förstå människans livsvärld och den levda kroppen. Han menar 

att alla människor har ett unikt förhållande till sin egen kropp och att kroppen är ett subjekt. 

Han talar om den levda kroppen som det medel varigenom människan får tillgång till världen 

(Wiklund, 2008).  I mötet mellan två individer kan perspektiven skilja sig det vill säga det är 

två olika världar som möts. När exempelvis en sjuksköterska och en patient talar om smärta 

talar de följaktligen inte utifrån samma verklighet (Birkler, 2010). Att leva med smärta 

innebär inte bara en erfarenhet av kroppsliga dysfunktioner utan en upplevelse av en totalt 

förändrad livsvärld som inte går att dela med någon annan. Hur patientens livsvärld förändras 

är naturligtvis individuellt men kan också bero på sjukdomens karaktär.   

 

När man drabbas av kronisk migrän kan patientens livsvärld fallera då sjukdomen orsakar 

svår pulserande huvudvärk för patienten och andra svåra symtom kan uppstå. För att 

sjuksköterskan ska kunna ge optimal vård bör hon försöka utgå från patientens situation och 

få en förståelse av patientens livsvärld, och det kan hon göra genom att lyssna och visa 

intresse över patientens berättelse. Därigenom kan hon försöka inse hur olika patienter 

upplever sin respektive värld (Birkler, 2010). Förmågan att se hur livsvärlden ser ut för den 

enskilda patienten kan då främja patientens hälsoprocess och det kan i sin tur leda till att 

patienten eventuellt inte behöver känna sig lika ensam i sitt lidande.  

 

2.6 Att finna mening och sammanhang  
 
Människan är inte ett isolerat subjekt utan dennes existens är alltid förknippad med att vara en 

del av världen. Denna person kommer därför aldrig kunna stå utanför de sammanhang som 

denne ingår i. Exempelvis kan en människa inte tänka på en viss företeelse utan att använda 

sig själv. Vad som är betydelsefullt och innebär en mening för en person är beroende av vilket 

sammanhang denne personen befinner sig i (Birkler, 2010). Dahlberg och Segesten (2010) 

menar att den som genomlever ett ”varför” kommer att kunna uthärda varje ”hur”. ”Varför” 

står för den förklaring till varför man blivit drabbad av sjukdom. ”Varför har just jag drabbats 
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av denna sjukdom?”. ”Hur” står för ens inställning till att kunna acceptera och integrera 

sjukdomen i sitt liv. “Hur skall jag kunna integrera och bemästra denna sjukdom i mitt liv?”. 

För att klara av svåra skeenden i livet, såsom stora smärtor, krävs att de innefattar någon slags 

mening. Likväl är det svårt att klara av en vardag om allt känns meningslöst. Genom att tillge 

något en mening är det lättare att acceptera och begrunda sig i problemet och upplevelsen av 

mening gör det möjligt för patienten att integrera problemet i dennes liv.  

 

Att leva med kronisk migrän kan medföra att livet definieras utifrån migränen, med mycket 

smärta och lidande. Livet med migrän utgör då ett sammanhang som patienten måste infinna 

sig i. Sjuksköterskan kan då välja att integrera sig i patientens sammanhang för att kunna 

stötta och hjälpa patienten (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Kärlek och lidande är två fenomen som kan utgöra en väg till livsmening. I en givande och 

trygg relation, där goda samtal med en annan människa genomförs kan man lättare få en 

inblick i sin egen existens och tillvaro. Utifrån denna stabila tillvaro är det lättare att se 

meningen med något, det meningsfulla och det meningslösa. Viljan till mening är därför 

intimt förbunden till den inställning man har till livet, till sin egen och andras existens och till 

den omvärld som vi lever i. Hur vi förhåller oss till små och stora existentiella frågor och 

utmaningar vi ställs inför i livet kommer att påverka på hur vi ser på lidande och därmed vad 

som får en mening (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Sjuksköterskan bör sträva efter att skapa en god vårdrelation till sin patient. Genom en 

subjektiv omvårdnad som grundar sig i en ödmjukhet, öppenhet, vilja till att hjälpa och förstå 

patienten kan detta bli möjligt. Sjuksköterskan bör i vårdmötet ta hänsyn till patientens 

autonomi, integritet, livsvärld samt se patienten som en egen unik individ, med egna känslor 

och tankar (Birkler, 2010). En person som lider av migrän kan uppleva sin vardag som 

outhärdig, medan en annan person med migrän kan uppleva sin vardag som harnterbar. Detta 

grundar sig i vilken inställning de olika individerna har till sin sjukdom. Det är då viktigt att 

sjuksköterskan svarar an på patienterna och deras olika inställningar till migränen, för att ge 

en individanpassad vård. Sjuksköterskan tar då hänsyn till patientens känslor och  

till det som patienten tycker är betydelsefullt (Wiklund, 2008).        
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2.7 Sjuksköterskans yrkesroll 
 

International Council of Nurses (ICN) var den första etiska koden för sjuksköterskor och 

antogs år 1953 (www.vardforbundet.se). Den etiska koden innebär att sjuksköterskan har fyra 

grundläggande ansvarsområden som syftar till att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och att lindra lidande. I vårdens natur ligger det att visa respekt för mänskliga 

rättigheter, kulturella rättigheten, rätten till liv, till värdighet och till att behandlas med 

respekt. Ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, 

sexuell läggning nationalitet, social status, politisk åsikt eller etnisk tillhörighet ska inte 

påverka omvårdnaden som ska bygga på respekt. Sjuksköterskan erbjuder vård till individen, 

familjen och allmänheten. Sjuksköterskan samordnar sitt arbete med närstående yrkesgrupper 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Hos en patient som lider av kronisk migrän kan det 

vara betydelsefullt att utöver patienten uppmärksamma dennes närstående eftersom de många 

gånger utgör en väldigt  stor del av patientens liv.   

 

Socialstyrelsen (2005) har utvecklat en kompetensbeskrivning som uttrycker 

rekommendationer med avseende på den legitimerade sjuksköterskans yrkeskunnande, 

kompetens och förhållningssätt. Kompetensbeskrivningen uttrycker tre olika huvudområden 

och berör omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning och 

ledarskap. De alla huvudområdena grundar sig på en helhetssyn och etiskt förhållningssätt till 

patienten. För att vårda en patient med kronisk migrän kan det vara betydelsefullt att se hela 

patienten i sin specifika livssituation och vara öppen för att låta patienten uttrycka sin 

individuella upplevelse av att leva med kronisk migrän.       

 

2.8 Teoretisk referensram; Katie Erikssons Omvårdnadsteori - Den lidande 
människan     
        
Katie Eriksson (2003) beskriver i sin teori om lidande, att lidande handlar om observerbara 

symtom samtidigt som det sker en inre process hos patienten. Observerbara symtom är objekt 

såsom en bruten fot, ett sår, astma och så vidare. Den inre processen omfattar patienten som 

ett subjekt. Den inre processen avser att lidandet innebär en slags kränkning mot eller förlust 

av människan själv. Lidandet kan skildras som en emotionell plåga där patientens upplevelse 

av sig själv som en hel person, existentiella varande och närvaro i omvärlden, hotas och håller 

på att upplösas. Lidandet medför även att de mål som patienten har med livet kan upplevas 

som förlorade eller omöjliga att uppnå. En patient som lider av smärta förlorar sin kontroll 
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och helhet när den fysiska kroppen hindrar denne från att leva så som hon eller han vill. 

Patienten kan även känna svårigheter att dela sin upplevelse med andra i en rädsla av att inte 

bli förstådd. Istället tystnar och sluter sig patienten inom sig själv. Eriksson (2003) 

åskådliggör i sin teori tre begrepp som ytterligare och mer utförligt beskriver vad lidande kan 

innebära.      

       

Begreppet sjukdomslidande menas med fysiska symtom såsom smärta över bröstet vid en 

hjärtsjukdom, och att som patient känna sig begränsad av sina symtom. Att vara begränsad 

från av att utföra dagliga aktiviteter, såsom att motionera, omöjliggör till ett fullgott och 

värdigt liv. Sjukdomslidande innebär också att patienten måste lära sig att acceptera sin 

diagnos, konfronteras med vad diagnosen innebär och hur den kan komma att påverka dennes 

liv framöver. 

 

Begreppet vårdlidande menas med det lidandet som patienten kan få erhålla utifrån den vård 

och behandling som patienten får. Felaktig vård eller frånvaro av vård kan leda till att de 

symtom som sjukdomen skapar kan förvärras. När sjukvårdspersonal inte lyssnar eller ser 

patientens plåga kan det göra att patienten känner oro och rädsla och patienten kan känna sig 

berövad på sin rätt att få vara patient. Den trygghet och det omhändertagande som 

sjukvårdspersonal är förknippad med försvinner och patienten känner sig hjälplös och 

utelämnad. 

 

Livslidande menas med det lidande som påverkar oss som en existentiell individ i livet. 

Livslidandet kan förklaras som en upplevelse av att känna sig oduglig, obruklig och att inte 

kunna leva upp till sin roll. Människan är efter sjukdom förändrad då denne i viss mån inte 

längre kan utföra vad denne vill och tvingas konfronteras med vem han/hon är, har varit och 

vill bli. Patienten får en förändrad syn på sin egen existens. Patienten kan börja ifrågasätta sin 

existens och aktualiserar livsfrågor eftersom sjukdomen kan innebära en kamp mellan liv och 

död.  Då är det viktigt att patienten på något vis kan skapa en betydelsefullhet för sitt lidande. 

Patienten kan finna en mening eller acceptans för sitt lidande och med den hållningen 

behärska livet så som det är.     
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3 Problemformulering  
 
Patienter med kronisk migrän kan ha svårt att delta i vardagliga aktiviteter på grund av de 

besvär som orsakas av migränanfallet. Bristande förståelse från omgivningen över vad migrän 

innebär gör att den drabbade kan känna sig ensam i sitt lidande och får ännu svårare att 

hantera sin smärta. Trots att migrän är ett vanligt tillstånd är orsaken delvis okänd och någon 

botande behandling finns inte (Wolland & Stray-Pedersen, 2004). Efter att ha läst kursen 

“Smärta ur ett livsvärldsperspektiv” har vårt intresse väckts för att studera patienters 

erfarenhet av att leva med kronisk migrän. Vi hoppas att större vetskap om patientens 

subjektiva upplevelse av kronisk migrän ska leda till bättre förståelse från omgivningen och i 

vårdmötet med sjuksköterskan, en bättre kunskap och förståelse för patientens situation. 

 

4 Syfte  
 
Syftet med vår systematiska litteraturstudie är att beskriva patienters erfarenheter av att leva 

med kronisk migrän. 

 

5 Metod 
 
5.1 Studiedesign 
 
För att besvara vårt syfte använde vi oss av en systematisk litteraturstudie, där vi kunde skapa 

en översikt av aktuellt område genom att granska tidigare genomförd forskning (Forsberg & 

Wengström, 2013). Studien bygger på fem kvalitativa, två kvantitativa artiklar samt en artikel 

som var både kvalitativ och kvantitativ. 

 

5.2 Inklusion och exklusionskriterier 
 
Vi valde att inkludera individer med kronisk migrän som var 19 år och äldre. Artiklarna skulle 

vara publicerade från år 2000 till 2013. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och 

skrivna på engelska.  

 

5.3 Sökningsförfarande 
 
Innan vi började vår sökning fick vi rådgivning och stöd av en sökningsansvarig för 

uppsatsskrivandet. De databaser som använts för att söka artiklar är PubMed, Cinahl och 
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PsycINFO eftersom vi då kom åt artiklar som innehöll omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström, 2013). Innan vi började med sökningsprocessen skrev vi ner vilka sökord vi 

tyckte var relevanta utifrån vårt syfte, därefter delade vi upp sökorden i gruppen och sökte var 

för sig. Sökningarna gjordes i Mesh-termer samt några i fritext. De sökord som vi diskuterade 

fram var följande; “migraine” “experience*” “emotion*” “quality of life” “life experience” 

“interview” och “ psychosocial factor*” och i PubMed användes samma sökord förutom 

”migraine” där vi använde oss utav PubMeds förslag, “migraine disorders”. Se bilaga 1. 

 

Vi började vår sökning på Cinahl med att läsa igenom alla titlar och när vi tyckte att en titel 

motsvarade vårt syfte lästes abstraktet igenom. De artiklar vi kände oss osäkra på om de 

stämde överens med våra inklusionskriterier lästes i sin helhet med fokus på syfte och 

resultat. Vi valde sedan ut de artiklar vi tyckte var relevanta och sparade dem i varsin mapp på 

Cinahl. Vårt nästa steg var att göra sökningar i PubMed och processen gick där till på samma 

sätt, med likadana sökord som beskrivits ovan. 

 

Efteråt gick vi tillsammans igenom vilka artiklar som valts ut och det visade sig att samma 

artiklar hade hittats från olika håll utifrån de olika sökorden. Den totala summan av artiklar 

som hittades från Cinahl och PubMed blev 34 stycken och därefter plockades ytterligare 22 

artiklar bort. Efteråt bestämde vi oss för att läsa igenom 12 stycken artiklar mer noggrant. Det 

visade sig att många artiklar avsåg personer med ålder 18 år och uppåt vilket gjorde att de 

kunde plockas bort eftersom vårt inklusionskriterie var 19 år och äldre. Hade vi valt att ha 

med artiklar som avsåg personer från 18 år hade vi fått med “adolecents” (ungdomar) som 

står för åldrarna 13 år - 18 år eftersom databaserna PubMed och Cinahl inkluderar dessa 

åldrarna automatiskt och vårt intresse för patienters erfarenheter låg hos vuxna patienter. Vi 

upptäckte även att många artiklar syftade på att jämföra migrän med andra tillstånd såsom 

spänningshuvudvärk, kluster huvudvärk, vertigo huvudvärk och episodisk migrän vilket inte 

ansågs relevant och därför uteslöts även dessa artiklar. En del artiklar valdes också bort då de 

inte fanns tillgängliga i fulltext och då abstrakt kändes mindre relevant för vårt syfte. Vi 

hittade en artikel vars abstrakt däremot upplevdes som relevant men som inte vi inte heller 

kunde hitta i fulltext. Artikeln letades upp via Cinahl på Lunds Universitet tack vare uppgifter 

erhållna från en gruppmedlems vän som studerar till sjuksköterska. Vi valde även att beställa 

hem ytterligare en artikel som i abstraktet beskrev hur patienter erfar att leva med kronisk 

migrän.  
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För att vara säkra på att vi hade täckt vårt område gjorde vi dessutom en utökad sökning på 

PsycINFO men inga nya relevanta artiklar dök upp. Detta utgjorde en mättnad som vi 

tydliggjort i bilaga 1.      

  

5.4 Kvalitetsgranskning 
 

Antalet lästa artiklar blev 34 stycken. Av de lät vi kvalitetsgranska 12 artiklar, då resterande 

inte motsvarade vårt syfte. Åtta artiklar valdes sedan att tas med i analysen eftersom 

resterande var av låg kvalitet.  Forsberg och Wengströms (2008)  bedömningsmallar användes 

vid granskning av våra artiklar. Vi valde att bestämma om artiklarna var av låg, medel eller 

hög kvalitet och det var enbart de av medel och hög kvalitet som inkluderades i vår studie. 

Aspekter som var av betydelse var syfte, problemformulering, urval, etiskt övervägande, 

analys, tolkning och resultat, och artiklar av sämre kvalitet kunde sakna etiska överväganden, 

ha otydligt syfte och problemformulering eller dåligt beskrivet urval. Vi kollade även på 

helhetsintrycket av artiklarna. Artiklar som var av låg kvalitet kunde sakna etiskt resonemang, 

ha ett urval som inte framgick eller ett dåligt beskrivet syfte, och fyra av de artiklar vi 

granskade fallerade på detta sätt bort. Tre artiklar gavs medelkvalitet då de kunde sakna väl 

beskrivet urval, kontext som inte var tydlig samt ingav ett något otydligt helhetsintryck. 

Hög kvalitet  avsåg artiklar som vi ansåg uppnådde alla de kriterier som vi granskade och fem 

av våra artiklar uppnådde detta. När vi kvalitetsgranskade artiklarna gjorde vi detta var för 

sig, för att sedan tillsammans diskutera vad vi kommit fram och hitta konsensus i vår 

granskning. Bedömningsmallarna vi använde oss av finns i bilaga 2.          

 

5.5 Analys 
 
I vår systematiska litteratursökning har vi gjort en innehållsanalys inspirerad av Forsberg och 

Wengström (2013). En innehållsanalys innebär att systematiskt och stegvis tolka meningarna 

från primärstudiernas resultat med ett neutralt förhållningssätt och finna likheter och olikheter 

för att kunna beskriva mönster och teman i det fenomen som man studerar. I en 

innehållsanalys bryter man ner primärstudiens resultat i flera mindre delar, undersöker delarna 

var för sig och bygger sedan upp en ny helhet av delarna. Textens innehåll bearbetas flera 

gånger genom att man går från helhet till del till helhet vilket skapar en ökad förståelse för 

materialet och det fenomenet som man studerar (Forsberg & Wengström, 2013). Efter 

kvalitetsgranskningen kvarstod åtta artiklar för analys, fem kvalitativa, två kvantitativa och en 

som var både kvalitativ och kvantitativ. De kvalitativa och kvantitativa artiklarna 
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analyserades likadant. I de kvantitativa artiklarna valde vi att använda oss av de resultat som 

stod i textform samt att läsa av tabellerna för att få en bredare uppfattning om artiklarnas 

resultat.    

 

Med inspiration av Forsberg och Wengströms (2013) analysmetod lästes primärstudierna 

individuellt i sin helhet flera gånger för att ge oss en tydlig överblick om vad artiklarna 

handlade om. Därefter lästes utförligare om primärstudiens resultat och var och en 

strök  under de delar som tycktes vara relevanta utifrån vårt syfte. Därefter diskuterade och 

jämförde vi våra anteckningar. Från primärstudiernas resultat klippte sedan var och en ut 

utsagor i förhållande till syftet. Resterande resultat exkluderades. Därefter samlade vi alla 

våra utsagor och översatte utsagorna från engelska till svenska genom att vi förde 

diskussioner kring hur alla uppfattat översättningen från engelska till svenska. Vidare använde 

vi oss av internetbaserat lexikon http://www.ord.se och google-translate för att minimerade 

eventuella språkliga feltolkningar. Tillsammans försökte vi sedan finna likheter och olikheter 

i utsagorna, och utsagor med liknande innehåll fick samma kod. Lika koder bildade sedan 

kategorier och till slut ett tema som utgör överrubriken i vårt resultat. Genom att identifiera 

mönster fick vi ett värdefullt innehåll för att presentera kärnan i resultatet (Forsberg & 

Wengström, 2013).   

 

5.6 Forskningsetiskt resonemang 
 
När man ska göra en systematisk litteraturstudie bör man välja studier som fått tillstånd av en 

etisk kommitté eller noggrant redovisat etiska överväganden. Det är också viktigt att 

forskaren har redogjort för alla resultat som stödjer respektive inte stödjer dennes hypotes. 

Resultaten får därmed inte undanhållas och skall vara opartiska (Forsberg och Wengström, 

2013). Vetenskapsrådet (1) har gett ut riktlinjer för god medicinsk forskning och betonar att 

fusk inom forskning inte får förekomma. Med fusk menas stöld eller plagiat av data eller att 

avsiktligt förvränga forskningsprocessens data (Forsberg & Wengström, 2013). I vår 

systematiska litteraturstudie är alla vetenskapliga artiklar godkända av en etisk kommitté och 

granskade enligt ovanstående riktlinjer. 
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6 Resultat 
 
Studiens analys resulterade i ett tema, två kategorier och fyra subkategorier. Studiens tema är; 

erfareneter av migrän - ur ett patientperspektiv, en kategori står för; det vardagliga livet och 

följs av fyra subkategorier; det sociala livet, arbetslivet, fysisk funktion, struktur och 

planering. Den andra kategorin står för; att inte bli förstådd. 

 
6.1 Erfarenheter av migrän – ur ett patientperspektiv 
 
6.1.1 Det vardagliga livet 
 
6.1.1.1 Det sociala livet  
 
Att leva med kronisk migrän påverkar det sociala livet och familjelivet (Radat, Koleck, 

Foucaud, Lantéri -Minet, Lucas, Massiou, Nachit-Ouinekh & El Hasnaoui, 2013). Under 

migränanfallet ses ökad svårighet att utföra dagliga uppgifter vilket gör att 

familjemedlemmarna påverkas och måste hjälpa till med det som patienten inte själv klarar 

av. En psykologisk påverkan hos den som drabbas av kronisk migrän gör att ”imagen” som 

mamma/pappa eller partner kan förändras (de Velasco, Gonzales, Etxeberria & Garcia-M, 

2003; Peters, Abu-Saad, Vydelingum, Dowson & Murphy, 2005). Anthony & Ramsey (2012) 

förklarar att den som lider av kronisk migrän upplever sig inte kunna leva upp till de krav som 

följs av den ”image” som de har på t ex uppfostringen av barn och relationen till partnern 

påverkas negativt. De menar vidare att patienterna ibland avstår från att ta hand om sina barn 

vilket skadar relationerna med familjen. Relationerna påverkas också negativt då patienterna 

har ett behov av att fokusera på sig själva då migränen slår till (Anthony & Ramsey, 2012). 

Patienter med kronisk migrän lägger mycket tid på att överväga om de ska delta i sociala 

evenemang eller inte, eftersom de är rädda att få en attack när de inte är hemma (de Velasco et 

al.,2003). Då patienten misstänker att huvudvärk är påväg uttrycks en desperation och rädsla i 

att av den anledningen behöva ställa in planer och sociala tillställningar (Moloney, Strickland, 

DeRosette, Melby & Dietrich, 2006). En ofrivillig isolering från det liv de annars önskat ha 

orsakar en ovilja att genomföra saker och att planera framåt (Rutberg & Öhriling (2011). 
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6.1.1.2  Arbetslivet 
 
Raggi, Leonardi, Bussone, D’Amico (2010) kom i sin studie fram till att ju större 

funktionsnedsättning som följts av ett migränanfall desto sämre fungerar personerna i arbetet. 

Svårigheter i att prestera och genomföra de arbetsuppgifter som krävs i jobbet med avseende 

på fysiska och motiverande aspekter ses hos den som drabbas av kronisk migrän (de Velasco 

et al., 2003). Den drabbade känner sig oduglig till att genomföra sina arbetsuppgifter och att 

prestera det bästa på jobbet. Kommunikationsproblem är vanliga såsom att inte kunna 

organisera tankar eller att använda fel ord, vilket upplevs pinsamt och ökar deras utsatthet 

(Rutberg & Öhrling, 2011). Flera av de som lider av kronisk migrän anser att det är en lyx att 

kunna gå och lägga sig med migrän, då det hellre drabbas av det där hemma och i det fallet 

slipper migränanfall på arbetet. Så länge huvudvärken inte påverkar arbetet och gör ens arbete 

omöjligt att genomföra (Moloney et al., 2006).    

 
6.1.1.3 Fysisk funktion 
 
Den fysiska funktionen påverkas negativt av kronisk migrän (Ragge et al., 2010) och ibland 

behöver patienterna stanna i sängen flera timmar, vilket inger en känsla av att livet står still, 

och skapar ångest, lidande och ilska (Rutberg & Öhriling, 2011). Smärtan och dess obehag 

orsakar försämrad sömn, trötthet, svettning samt minnesförsämring (de Velasco et al., 2003). 

Patienter som har inställningen att de kan klara av de aktiviteter som de önskar och som kan 

forma sitt liv efter kronisk migrän tenderar att uppfatta mindre störningar i vardagen och kan 

acceptera sin migrän bättre (Peters et al., 2004).   

 

6.1.1.4 Struktur och planering 
 
Patienter upplever att deras liv ständigt styrs av deras kroniska migrän eftersom anfallen är 

oförutsägbara. De försöker planera och strukturera vardagen så att de undviker de utlösande 

faktorerna till migränanfallen (Rutberg & Öhriling, 2011). Patienter talar om 

humörsvängningar, ökad aggressivitet och upplevelse av hopplöshet vilket leder till allt större 

brist på emotionell kontroll (de Velasco et al., 2003). 

Att drabbas av en migränattack innebär att smärtan och andra symtom tar över vilket gör det 

omöjligt att fungera som vanligt. Det innebär också att förlora tid och makt över sitt eget liv 

(Rutberg & Öhriling, 2011).  Patienter talar om en desperation som hos en del beror på 

behovet att hitta något som gör det möjligt för dem att hålla igång vardagen utan störningar, 

exempelvis att oplanerat slippa ställa in schemalagda aktiviteter (Moloney et al., 2006; 
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Kototylo, C & Broome, M, 2000). Att lära sig leva med kronisk migrän innebär en process av 

att anpassa sig till sjukdomen (Rutberg & Öhriling,2011). Många patienter behöver 

vägledning hur de bör hantera sin sjukdom, och de söker både efter en diagnos och en effektiv 

behandling. Andra lyckas hitta väl fungerande mediciner som ökar känslan av kontroll, både 

över migränen och sina liv (Moloney et al 2006 ; Rutberg & Öhriling., 2011). Patienter med 

kronisk migrän klargör att de inte vill att deras migrän definieras liktydigt med deras liv även 

om migränen är deras ständiga följeslagare (Moloney et al., 2006). 

 

6.1.2 Att inte bli förstådd 
 
Känslan av att inte bli trodd är en av de mest belastande aspekterna i att leva med kronisk 

migrän och leder till känslor av skam (Rutberg & Öhrling, 2011). De uttrycker också en 

känsla av skuld när de tvingas dra sig ur olika evenemang och inte hinner lägga tillräckligt 

med tid till familjen. Erfarenheter att omgivningen tror att de “fejkar” huvudvärken för att 

slippa gå till jobbet eller delta i olika event finns hos många patienter (Anthony & Ramsey, 

2012). Patienter beskriver att de känner ett “måste” att delta i aktiviteter när deras sjukdom 

ifrågasätts, annars kan de upplevas som lata eller svaga personer av omgivningen. Att inte 

känna sig förstådd leder till att patienter känner sig ovilliga att berätta för omgivningen om 

den kroniska migränen och försöker dölja sina symtom (Rutberg & Öhriling, 2011). 

  

Patienter upplever rädsla i början av migränattacken vilken är relaterat till omgivningens brist 

på förståelse av symtomen samt en oro över att ett mer hotfullt tillstånd ska uppträda (Peters 

et al., 2004). Oro och ångest skapas också när patienter söker efter orsaken till sin sjukdom 

(Moloney et al., 2006). Enligt Moloney et al (2006) visar det sig att patienter med kronisk 

migrän dessutom upplever osäkerhet vid långvarig användning av läkemedel då de anser att 

det finns en risk för att bli beroende.  
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7 Metoddiskussion 
 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras metodens svaga och starka sidor. Vår förförståelse 

tas upp för att medvetandegöra läsaren inför resultatdiskussionen.  

 
7.1 Studiens design 
 
Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie vilket innebär att systematiskt söka, 

kritiskt granska och sammanställa befintlig litteratur för att hitta kunskapsluckor inom ett 

specifikt område (Forsberg & Wengström, 2013). Befintliga data analyserades och 

bearbetades mycket ingående för att kunna medföra att vår studie höll god kvalitet (Granskär 

& Höglund- Nielsen, 2008).   

 

7.2 Inklusion- och exklusionskriterier 
 

Enligt Linnéuniversitetets sökningsansvarige för uppsatsskrivande, finns det en risk att man 

kan gå miste om relevant material om man väljer att ha med exklusionskriterier i 

databassökningen. Därför valde vi att endast använda oss utav inklusionskriterier i vår studie 

trots att det möjligen kan ses som en svaghet att inte ha med exklusionskriterier i 

sökningsprocessen, då vi möjligtvis kunde fått mer specifik data utifrån vårt syfte. Vi 

inkluderade artiklar som var peer-reviewed vilket innebär att artiklarna ska ha god kvalitet 

och hög tillförlitlighet innan de publiceras (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Eftersom systematiska litteraturstudier bör baseras på aktuell forskning valde vi att använda 

oss utav senare forskning (2000-2013) för att besvara vårt syfte (Forsberg & Wengström, 

2013). Vi valde att inkludera 19 år och äldre då vi annars hade fått med “adolecents” mellan 

13-18 år, vilket vi tyckte var ointressant utifrån vårt syfte och dessutom menar Friberg 

(2006)  att det är omöjligt att omfatta ett stort område som innehåller allt för många studier. 

Det är mindre förekommande att barn drabbas av migrän (vardhandboken, 2011-08-26), och 

av den anledningen valde vi att utesluta barn.  

 

Axelsson (2008) menar att det är en fördel att använda sig både av kvantitativ och kvalitativ 

forskning eftersom det ger en möjlighet att studera ett problem ur olika perspektiv, vilket i sin 

tur ger bättre förståelse för verkligheten. Vi hade om det varit möjligt föredragit fler 

kvalitativa artiklar då vi upplevde att de gav oss en mer fördjupad bild över hur patienternas 
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erfarenheter och subjektiva upplevelse av att leva med kronisk migrän påverkar deras liv. 

Forsberg och Wengström (2013) menar att kvalitativ forskning betonar förståelse av 

människans upplevelser och att de inte strävar efter numeriska värden för att redovisa resultat. 

 

7.3 Sökningsförfarande 
 

De databaser som användes i vår litteraturstudie var Cinahl, PubMed och PsychINFO 

eftersom vi tyckte det gav oss en bra helhetssyn på det studerade ämnet. Cinahl täcker 

omvårdnadsforskning medan Pubmed är mer inriktad på medicin samt omvårdnad och 

PsychINFO täcker psykologisk forskning inom bland annat omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2013). Vi var medvetna om att det fanns fler databaser att använda sig av men vi 

ansåg att de inte var lika relevanta för vår studie, då de täckte aspekter som bland annat 

fokuserade på HIV, cancervård och farmakologi (Forsberg & Wengström, 2013).Sökorden 

som användes i studien var exempelvis ”Quality of life” ”migraine” och ”psychosocial”. I 

efterhand insåg vi att sökorden som ”health-related quality of life” och ”patients attitudes” 

möjligen hade kunnat ge oss fler relevanta artiklar utifrån vårt syfte då vi tror att orden skulle 

kunna associeras med subjektiva erfarenheter hos patienten. Tillvägagångssättet inför vår 

sökning var att vi delade upp sökorden mellan gruppmedlemmarna, vilket resulterade i att 

processen blev effektiv. Trots olika sökord hade vi i flera fall uppmärksammat och valt ut 

samma artiklar, något vi finner vara en styrka eftersom vi kände oss mer säkra på att vi 

åstadkommit mättnad i vår sökning (Axelsson, 2008). En svaghet och en risk med vår strategi 

skulle kunna vara om någon i gruppen uteslöt en artikel som någon annan av oss andra hade 

tyckt kunde vara relevant för vår studie. Under sökningsprocessen förde vi därför 

diskussioner och rådfrågade varandra när vi upplevde oss det minsta osäkra på en artikels 

relevans. 

 

I vår litteratursökning valde vi att inte söka på svenska artiklar, utan utgick enbart från 

engelska artiklar. Valet var till en början omedvetet då vi hade en förutfattad mening om att 

de flesta artiklar skulle vara på engelska och att svenska vetenskapliga artiklar inte skulle vara 

tillgängligt. Det kan diskuteras om det kan ha påverkats resultatets utgång. Därför valde vi att 

i efterhand göra en utökad sökning som även inkluderade svenska artiklar. Vi märkte då att 

det inte gav oss fler artiklar och därför anser vi att resultatet inte påverkades av att vi uteslöt 

svenska artiklar i sökningen.  
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7.4 Kvalitetsgranskning 
 

För att kvalitetsgranska våra artiklar användes Forsberg och Wengström (2013) 

granskningsmallar. Artiklarna granskades noga igenom individuellt av alla gruppmedlemmar. 

Det förespråkas allt oftare att artiklar ska ”poängsättas” för att begreppet systematisk 

litteraturstudie ska kunna användas (Axelsson, 2008). Någon sådan kvalitetsbedömning 

gjorde vi aldrig. Istället gjorde vi bedömningen utifrån en helhetsbild och värdera det vi 

tyckte var betydelsefullt. Det kan ses som en svaghet att inte ha utnyttjat poängsystemet. 

Däremot säger Forsberg och Wengström (2013) att när man tagit ställning till varje fråga i 

bedömningsmallarna får man ett bra underlag för att kunna värdera studiens kvalitet. Detta 

styrker vårt tillvägagångssätt. 

 

Kvalitetsgranskningen gjordes i ett tidigt skede och kan ha påverkat resultaten då våra 

kunskaper inför kvalitetsgranskningen fortfarande inte hade byggts upp tillräckligt, därför 

skulle poängsystemet eventuellt varit till en hjälp. De vetenskapliga artiklar som inkluderades 

höll hög och medel kvalitet då de med låg kvalitet kan leda till minskad trovärdighet 

(Forsberg & Wengström, 2013).   

 

7.5 Analys 
 
Vi började analysprocessen genom att strukturera upp vårt material för att tillslut få ut den 

nya helheten. Utan struktur kan resultaten bli obegripliga vilket gör att trovärdigheten går 

förlorad (Axelsson, 2008). Genom vår metod kompletterades material utifrån var och ens 

perspektiv och ytterligare underlag som var relevant kunde inkluderas, på så sätt ökar 

resultatets trovärdighet (Lundman & Graneheim, 2008). Vissa utsagor upplevdes vara mindre 

innehållsrika men ändå betydelsefulla då det svarade på vårt syfte.  

 

7.6 Trovärdighet och överförbarhet 
 

När vi läste artiklarna försökte vi ständigt uppmärksamma och bedöma om forskarens resultat 

överensstämde med dennes syfte, då en trovärdig artikel är en artikel vars resultat är rimliga, 

trovärdiga och relevanta för det som forskaren valt att studera kring (Granskär & Höglund 

Nielsen, 2008). Vi fann tydliga kopplingar på detta vilket kan ses som en styrka. Enligt 

Rosberg (2008) innebär kliniska implikationer med att forskaren har förklarat hur studiens 

resultat skulle kunna tillämpas i verkligheten och bidrar då till en god 
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kunskapsutvecklingsprocess. Om kliniska implikationer inte belyses finns det en risk att 

förståelsen av värdet för fortsatt forskning glöms bort (Backman, 2008). När vi läste våra 

artiklar försökte vi se hur ingående forskarna redogjort för kliniska implikationer och fann 

innehållsrika beskrivningar av detta, något som kan ses som en styrka.  Lundman & Hällgren 

Graneheim (2008) förklarar att forskaren noggrant skall beskriva urval, deltagande, kontext, 

och metod för att god överförbarhet ska kunna uppnås som menas med att artikels resultat kan 

överföras till liknande kontexter. Artikelns resultat ska därmed vara så noga beskrivet att en 

som själv inte varit involverad i studien skall kunna avgöra om resultaten är överförbara. Vi 

som granskade dessa artiklar är utomstående och upplevde att forskarna mycket tydligt 

beskrivit dessa delar, vilket kan ses som en styrka. Artiklarna finns representerade från olika 

länder. Spanien, Italien, England, USA, Frankrike och Sverige. Vi är medvetna om att det 

mellan dessa länder råder skillnader beträffande sjukvård, syn på sjukdom och 

levnadsstandard. Dock valde vi att inte utesluta någon artikel på grund av land vilket gav oss 

ett bredare perspektiv att förhålla oss till och kan ha påverkat resultaten. Detta kan ses som en 

svaghet då Granskär och Höglund- Nielsen (2008) betonar det som viktigast att få en djupare 

förståelse för det enskilda sammanhanget och hur det påverkar fenomenet. Däremot upplevde 

vi att artiklar från olika länder som beskriver vårt fenomen likadant kan vara fördelaktigt, 

eftersom det enligt Granskär & Höglund- Nielsen, (2008) utgör en mångfald som ökar 

tillförlitligheten och potentialen för att resultaten kan vara överförbara till liknande kontexter i 

västvärlden.  

 

7.7 Förförståelse 
 

Vi som skriver denna systematiska litteraturstudie anser att vi har en förförståelse om kronisk 

migrän då en av oss har drabbats av ett migränanfall och genom att personer i vår närhet är 

drabbade av denna sjukdom. Därtill har vi under vår VFU, verksamhets förlagda utbildning, 

även träffat personer som lider av migrän och känt medlidande med dem. Vår förförståelse 

grundar sig i att livet påverkas negativt av att vara drabbad av kronisk migrän. Denna 

förförståelse kan ha inverkat på hur vi har tolkat primärstudiens resultat och utfört 

analysprocessen, genom att analysprocessen hade kunnat tolkas annorlunda om vi inte hade 

haft vår förförståelse. Rosberg (2008) beskriver att begreppet förförståelse innebär vår 

förutfattade förståelse för någonting. För att kunna få ut den ”rena” och ”sanna” 

beskrivningen av ett fenomen krävs att denna förförståelse sätts åt sidan. Om inte, riskerar 

fenomenet att helt skildras utifrån ens förförståelse. När vi granskade artiklarnas resultat var 
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vi medvetna om vår förförståelse samtidigt som vi försökte tolka resultaten neutralt. Vidare 

tror vi att det är svårt att tolka artiklarnas resultat utan att använda sig av sin förförståelse. 

Granskär & Höglund-Nielsen (2008) beskriver att en systematisk litteraturstudie bygger på 

tolkning och analysering av tidigare forskning. Den som utför tolkningen och analyseringen 

gör det med hjälp av sin förförståelse och är då hela tiden en medskapare i 

forskningsprocessen. Att helt distansera sig och undvika att använda sig av sin förförståelse är 

därför omöjligt. Lundman & Ganeheim (2008) menar att en tolkning av ett fenomen 

förutsätter en medvetenhet om det sammanhang vilket fenomenet finns i. Vidare förklarar 

Forsberg och Wengström (2013) det som viktigast att kunna förstå det specifika som studeras, 

vad som präglar och kategoriserar fenomenet för att kunna värdera och få en djupare 

förståelse för fenomenet och dess sammanhang. Utifrån detta tror vi att vår förförståelse har 

lett till att vi fått en djupare och mer komplex förståelse för artiklarnas resultat. 

 

8 Resultatdiskussion 
 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med kronisk 

migrän. I vårt resultat framgick det att begränsningar i livet till följd av migrän gör det svårt 

att fullfölja vardagliga aktiviteter och skapar en ofrivillig isolering från det liv de önskar leva 

samt sågs en påverkan på den fysiska funktionen hos patienten. Känslan att inte känna sig 

förstådd av omgivningen, att inte ha kontroll, att känna oro och rädsla var ofta återkommande 

i vårt resultat. Ett lidande kan därför ses hos den som är drabbad. 

 
8.1 Det sociala livet     
 

I vårt resultat framgick att kronisk migrän påverkar det sociala livet då patienten har svårt att 

prestera sitt bästa, känner sig oduglig att räcka till för sin omgivning och känner sig skamsen 

över sjukdomen. Därför undviker ofta patienten att planera allt för mycket framåt och vill 

minska effekten av migränen på andra. Eriksson (2003) skriver att livslidande kan innebära ett 

hot mot en själv och gör det svårt att fullfölja olika sociala uppdrag. Det är det lidande som är 

kopplat till allt vad det kan innebära att leva, att vara människa bland andra människor. Peters, 

Abu-Saad, Vydelingum, Dowson & Murphy (2003) beskriver i sin studie betydelsen det kan 

ha hos en patient som lider av kronisk migrän att prata med andra om problemet, speciellt 

med dem som också lider av kronisk migrän. De tar även upp att stöd från familj och vänner 

kan hjälpa personerna att få bättre insikt av sin sjukdom. Eftersom patienter med kronisk 

migrän ofta känner sig som en börda för de närstående och skäms över migränen kan vi se en 
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risk att patienten väljer att inte ta hjälp av andra i rädslan att behöva betunga dem med deras 

problem. För att kunna stödja en patient som lider av migrän kan det som sjuksköterska därför 

vara viktigt att hjälpa patienten till rätt spår för att lättare kunna acceptera och hantera sin 

kroniska migrän. Friberg & Öhlen (2010) beskriver hur sjuksköterskans uppgift kan vara att 

“coacha” individer och grupper till att hitta de egna resurserna och använda dem på ett 

optimalt sätt. På sätt sätt kan patientens självständighet uppmuntras och sjuksköterskan ges 

möjlighet att hjälpa patienten att identifiera de förmågor hon eller han faktiskt har men kanske 

inte är helt medveten om. För att kunna göra detta är det viktigt att sjuksköterskan får 

nödvändig information om patientens vardagsliv och livssituation. Patienten kan då möta 

vardagslivet olika krav med bättre välbefinnande.    

 
8.2 Arbetslivet 
 

Utifrån vårt resultat får patienten det svårare att genomföra sina arbetsuppgifter vilket upplevs 

som ett stort misslyckande hos den som lider av kronisk migrän och förväntade krav från både 

kollegor och en själv går inte att leva upp till. Dahlberg och Segesten (2010) menar att hälsa 

handlar om att hitta sitt sätt att leva i omvärlden som både stämmer med det egna sättet att 

vara i världen och med det existentiella sammanhanget. De förespråkar vikten av att inte 

påverkas av omgivningen och kraven utifrån, då det kan leda till att man tappar bort sig själv 

och sin identitet. Vi ser då en risk med att de som lider av kronisk migrän blir mer vilsna i sitt 

sökande efter hur de bör leva sitt liv. Dahlberg & Segesten (2010) förklarar vidare den goda 

relationens betydelse, att samtal med andra människor kan leda till att det blir lättare kan se 

sig själv och förstå sin existens. Det blir då lättare att se meningen, det meningsfulla och 

meningslösa, vilket gör det lättare att klara av stora påfrestningar i vardagen. Människan lever 

i ett sammanhang, ett samspel med andra, och utan sammanhang och mening i livet blir det 

svårt att erfara hälsa. Hälsa upplevs i patientens livsvärld, där även lidande och sjukdom 

utspelar sig. Livsvärlden är unik för varje människa, men delas också med andra (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

8.3  Fysisk funktion  
 

Att behöva bli sängliggande till följd av kronisk migrän kan skapa ett stort lidande hos 

patienten då flera vardagliga aktiviteter begränsas. Friberg & Öhlen (2010) beskriver 

vardagsliv som en sammanflätning av olika världar, som består av olika kunskaper och 

erfarenheter vilka påverkar tillvaron. Att leva med kronisk migrän kan därför innebära att leva 
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med erfarenheter som på ett eller annat sätt formar synen på svårigheter och möjligheter i 

vardagen. För att öka möjligheterna kan det vara av vikt att komma över svårigheterna. Vid 

anfall finns en risk att patienten känner sig ensam och funderar på vem hon egentligen är i 

jämförelse med när sjukdom inte fanns. Friberg & Öhlen (2010) menar att då patienten tvivlar 

på sig själv och självkänslan minskar är det av stor vikt att skapa en trygghet vilken kan fås 

genom andra människor, i det mellanmänskliga mötet. Dahlberg & Segesten (2010) förklarar 

vidare trygghet kan uppnås genom att att patienten får kontroll över situationen och kan 

hantera sjukdomen. Som sjuksköterska kan det därför vara betydelsefullt att skapa denna 

trygghet hos patienten som lider av kronisk migrän   

 

8.4 Struktur och planering 
 
Eriksson (2003) beskriver lidandet som en kamp där personen kan välja att kämpa eller ge 

upp, och beroende på livssituation och livssyn gör människan ett val och formar sitt unika 

lidande. Inför lidandet upplever patienten rädsla, oro och ångest. Under lidandets kamp är 

skam och förnedring de känslor som patienten kämpar emot. Det är en kamp mellan det goda 

och onda, dvs. lusten och lidandet. Det är vanligt att lidandet leder till en skuld där patienten 

upplevs rädd och flyr till det onda, och på så sätt tar det onda över (Eriksson, 2003). 

I resultatet om struktur och planering återspeglar detta sig då patienten känner sig styrd av sin 

kroniska migrän, där smärtan och andra symtom tar över vardagen. För att lära sig leva med 

kronisk migrän innebär det att ständigt behöva vara på sin vakt och anpassa sig efter 

sjukdomen. Peters, Abu-Saad, Vydelingum, Dowson & Murphy (2003) skriver om strategier 

patienten har för att kontrollera sin migrän som handlar om stresshantering, att få tillräcklig 

med sömn, dieter och till och med att byta jobb. Känslor av hopplöshet, att vara olycklig och 

ökad aggressivitet till följd av sjukdomen orsakar bristande emotionell kontroll och begränsar 

livet. Dessa begränsningar orsakar obehag och oro hos patienterna. Blau (2005) beskriver att 

patienter med kronisk migrän ofta uttrycker osäkerhet då de känner av huvudvärk och smärta, 

om det är ”vanlig huvudvärk” eller början på en migrän de har. Eriksson (2003) förklarar 

vidare betydelsen av att ha ett hopp och en tro för att ens lidande ska kunna lindras. Det 

räcker inte enbart med att vilja eftersom det ofta är förenad med fruktan och ångest. 

 

8.5 Att inte bli förstådd 
 
Utöver att patienten upplever en bristande kontroll är känslan att inte bli trodd vanligt 

återkommande i lidandet, vilket skapar känslor av skam och skuld. Det kan göra att patienten 
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väljer att inte berätta om sin kroniska migrän för andra. Eriksson (2003) skriver att varje gång 

patienten lider uppstår känslan av att vara kränkt vilket orsakar en ovilja att tala om det, 

speciellt under lidandets gång. En skiljelinje dras mellan skam och förnedring där skam 

beskrivs som en känsla hos människan själv och förnedring kopplas till en upplevelse i 

förhållande till andra. Båda delarna gör att patienten känner sig förminskad och sämre än vad 

de egna idealen förespråkar. Skuld kan uppstå då patienten känner att sjukdomen och lidandet 

är självförvållat genom att inte leva rätt (Eriksson, 2003). 

 

Lidandet måste ses som något individuellt och subjektivt, och en person som lider är ensam i 

sitt lidande. Det är omöjligt att kliva ur den egna kroppen och känna någon annans tankar, och 

därför går den andres lidande enbart att se med objektiva ögon, en objektiv interaktion. 

Utomstående kan med andra ord ha en förståelse men kan aldrig helt förstå den andres lidande 

eftersom den utomstående ser den lidande ur objektiva ögon (Birkler, 2010). Därigenom är 

det omöjligt för någon som aldrig drabbats av migrän att helt begripa hur patienternas 

livsvärld förändras och påverkar deras livskvalitet. 

 

8.6 Förslag för vidare forskning 
 
Efter att ha gjort vår litteratursökning kan vi konstatera att det inte finns så mycket forskning 

kring patienters erfarenheter av att leva med kronisk migrän och vi upplever därför att det kan 

vara av stor betydelse att göra ytterligare fördjupningar inom området så att kunskapen om 

sjukdomen kan öka och därtill ge större förståelse för den subjektiva upplevelsen av att leva 

med kronisk migrän. Vi tror att migränpatienter ofta glöms bort i vården därför blir det ytterst 

viktigt att forska vidare inom området. 

 

9 Slutsats 
 
Kronisk migrän har stor inverkan på patientens livssituation, och erfarenheten av att inte bli 

förstådd av andra och att inte kunna hantera sin sjukdom gör att begränsningar i livet ses hos 

patienten. Att känna sig oduglig och inte räcka till för andra, att inte kunna prestera på 

önskvärt sätt i olika sociala och fysiska sammanhang, gör att patientens livskvalitet försämras 

och skapar ett lidande.  Det är av stor betydelse för sjuksköterskan att uppmärksamma dessa 

patienter för att kunna bidra till en ökad livskvalitet och förbättrad hälsa. Även familj, vänner 

och arbetskollegor kan bidra till ökat välbefinnande hos den lidande genom att stötta patienten 

i sin sjukdom. För att det ska vara möjligt behövs en större förståelse av migränpatienters 
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erfarenheter av att leva med kronisk migrän. Patientens lidande kan då lindras, patienten kan 

bekräftas och livskvaliten förbättras. Lidandets lindring grundar sig i kärleken och genom 

kärlek kan anhöriga, patienter och vårdare även lindra de svåraste lidanden (Eriksson, 2003). 

För att lidandet ska lindras är det viktigt att patienten känner sig välkommen, respekterad och 

vårdad. Det ligger stor vikt i att inte kränka patientens värdighet, inte fördöma och missbruka 

makt och fokus måste ligga på den vård som patienten behöver. Därför måste patienten visas 

respekt och få sin värdighet bekräftad (Eriksson, 2003).    
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Sökprocessen i databaserna 
 
Sökmotor: Cinahl     Sökningsperiod: 2012-03-22 
Nr Sökord Antal 

träffar 
Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Inkluderade i 
studien 

S1 “migraine” (mc) 1 700 0 0 0 
S2 experience* 45 643 0 0 0 
S3 Emotion* 11 299 0 0 0 
S4 Interview* 56 656 0 0 0 
S5 Psychosocial 

factor* 
54 331 0 0 0 

S6 Well-being* 5272 0 0 0 
S7 S1 AND S2 191 81 4 3 (2,3,6,7)  
S8 S1 AND S3 31 29 1 1 (3) 
S9 S1 AND S4 165 93 5 5 (2,3,5,7,8) 
S10 S1 AND S5 117 105 4 4 (2,3,5,6) 
S11 S1 AND S6 4 0 0 0 
S12 “Quality of life” 

(mc) 
8 954 0 0 0 

S13 “Life experiences” 
(mc+e) 

1 585 0 0 0 

S14 S12 OR S13 10 504 0 0 0 
S15 S1 AND S12 OR 

S13 
50 38 2 2 (2,6) 

“ “ = Ämnesord    *  = Fritextsökning  (mc) = Major concept 
e = Explode  Inom parantes ( ) = De artiklar som är återkommande i 
våra sökningar.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Sökmotor: Pubmed     Sökningsdatum: 2012-03-24 
Nr Sökord Antal 

träffar 
Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Inkluderade 
i studien 

S1 “Migraine disorders” 3 906 0 0 0 
S2 Quality of life 48 127 0 0 0 
S3 Interview, 

psychological 
4 221 0 0 0 

S4 Emotions,not 
expressed 

42 895 0 0 0 

S5 Qualitative research 8303 0 0 0 
S6 Life change event 7136 0 0 0 
S7 “Migraine 

disorders”/psychology 
180 43 5 4 (2,6,5,1) 

S8 S1 AND S2 164 65 6 5 
(2,3,7,1,6,)  

S9 S1 AND S3 2 2 0 0 
S10 S1 AND S4 68 22 0 0 
S11 S1 AND S5 6 6 3 3 (2,7,1,)  
S12 S1 AND S6 2 2 0 

 
0 
 

“ “ = Restrict to major topic 
 
Sökmotor: PsychInfo          Sökningsdatum: 2012-04-08 

Nr Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstract 

Antal lästa 
artiklar 

Inkluderade i 
studien 

S1 Migraine 1832 0 0 0 
S2 Living with 15 200 0 0 0 
S3 Burden 4765 0 0 0 
S4 Well-being 7826 0 0 0 
S5 Perception 33 121 0 0 0 
S6 S1 AND S2 21 8 1 1 (2) 
S7 S1 AND S3 60 32 1 1 (3) 
S8 S1 AND S4 13 10 0 0 
S9 S1 AND S5 91 30 2 0 
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Bilaga 2. Granskningsmallar 
 
Checklista för kvantitativa artiklar - Kvasi-experimentella studier * 
A. Syftet med studien? 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  

 Ja � Nej �  

Är designen lämplig utifrån syftet?  

  Ja � Nej � 

B. Undersökningsgruppen  

Vilka är inklusionskriterierna? 
............................................................................................................... 

Vilka är exklusionskriterierna? 
............................................................................................................... 

Vilken urvalsmetod användes?   

� Randomiserat urval � Obundet slumpmässigt urval � Kvoturval 

� Klusterurval � Konsekutivt urval � Urvalet är ej beskrivet 

Är undersökningsgruppen representativ?  

 Ja � Nej � 

Var genomfördes undersökningen? 
.........................................................................................................................  

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 
............................................................................................................... 

C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

Var reliabiliteten beräknad?  

Ja � Nej �  

 



  
 

IV 

Var validiteten diskuterad?   

Ja � Nej � 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  

Ja � Nej � Om nej, vilka skillnader fanns? 
............................................................................................................... 

Hur stort var bortfallet? 
............................................................................................................... 

Fanns en bortfallsanalys?  

Ja � Nej �  

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja � Nej � 

Om nej, varför inte? 
............................................................................................................... 

Vilka var huvudresultaten?  
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

Erhölls signifikanta skillnader?   

Ja � Nej �  

Om ja, vilka variabler? 
.......................................................................................................................... 
Vilka slutsatser drar författaren? 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

Instämmer du? Ja � Nej � 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population?  

Ja � Nej �  

Kan resultaten ha klinisk betydelse?  

Ja � Nej � 



  
 

V 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien  

Ja � Nej � Motivera varför eller varför inte! 
...............................................................................................................  

Checklista för kvalitativa artiklar* 

A. Syftet med studien? 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

............................................................................................................... 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna?  

Ja � Nej � 

B. Undersökningsgruppen 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  

Ja � Nej � 

Var genomfördes undersökningen? 
............................................................................................................... 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

............................................................................................................... 

Vilken urvalsmetod användes?     
  

� Strategiskt urval � Snöbollsurval � Teoretiskt urval 

� Ej angivet 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 
demografisk bakgrund). 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

Är undersökningsgruppen lämplig? Ja � Nej � 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling 
skedde)?  



  
 

VI 

Ja�  Nej�  

Beskriv: ............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes 
etc.)?  

Beskriv: ............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

* C. Forsberg & Y. Wengström, 2003. 

Ange datainsamlingsmetod:  

� ostrukturerade intervjuer � halvstrukturerade intervjuer � fokusgrupper � 
observationer � video/bandinspelning � skrivna texter eller teckningar  

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  

Ja � Nej � 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
......................................................................................................................... 

Ange om: � teman är utvecklade som begrepp � det finns episodiskt 
presenterade citat � de individuella svaren är kategoriserade och bredden på 
kategorierna är beskrivna � svaren är kodade  

Resultatbeskrivning: 
..................................................................................................................................
...... ....................................................................................... 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

Ja � Nej �  

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

 Ja � Nej � 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

Ja � Nej �  

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  

Ja � Nej � 



  
 

VII 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

Ja � Nej �  

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns 
citat av originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda 
tolkningar)? 

Ja � Nej � 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

Ja � Nej �  

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja � Nej � 

Har resultaten klinisk relevans?  

Ja � Nej �  

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  

Ja � Nej � 

Finns risk för bias?  

Ja � Nej �  

Vilken slutsats drar författaren? 
........................................................................................................... 
............................................................................................................. 

Håller du med om slutsatsen?  

Ja � Nej � Om nej, varför inte? 
......................................................................................................................... 

Ska artikeln inkluderas? Ja � Nej � 
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Bilaga 3. Utdrag ur analysprocessen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utsagor Kod Kategori Tema 

Learning to live with migraine was a process 
of adjusting, which meant constantly being on 
guard and always considering what would 
happen if they had a migraine before 
committing themselves to engage in activities. 

För att lära sig leva med 
migrän måste patienter 
planera för svårigheter 
som kan uppstå p.g.a 
sjukdomsbesvär. 

Struktur 
och 
planering. 

Erfarenheter av 
att leva med 
migrän. 

They mostly described how pain and 
discomfort made sleep impossible, caused 
severe bodily pain, tiredness, sweating, and 
lack of memory. 

Sömnlöshet ger 
sjukdomsbesvär. 

Det 
vardagliga 
livet. 

Erfarenheter av 
att leva med 
migrän. 

The feeling of not being believed was one of 
the most burdensome aspects of living with 
migraine and this led to feelings 
of shame about being afflicted by migraine. 

Att inte bli förstådd och 
att skämmas över sin 
migrän. 

Att inte bli 
förstådd. 

Erfarenheter av 
att leva med 
migrän. 

The participants’ headaches also had an 
impact on other people, including their 
families, friends and work colleagues. These 
people have to help out when the patients were 
unable to carry out their tasks. 

Det sociala livet 
påverkas vid migrän och 
migränikern behöver 
stöd från omgivningen. 

Det 
sociala 
livet. 

Erfarenheter av 
att leva med 
migrän. 


