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Leder

Forældreskab og migræne
Så blev det tid til endnu et MigræneNyt. 

Som altid byder dette nummer på aktuelle artikler fra forskningens 
verden. Derudover er temaet for dette blad ’forælderskab med migræne’. 
Vi har forsøgt at afdække lidt om, hvad forskningen fortæller os om livet 
som forælder med migræne, og hvilken påvirkning det har på vores børn. 
Hvordan det opleves er naturligvis helt forskelligt fra person til person 
og fra familie til familie. Alligevel ses der nogle fællestræk, som vi har 
forsøgt at trække frem sammen med nogle gode råd til, hvordan man 
kan tackle livet med børn, når migrænen fylder meget. Vi har også fundet 
plads til en patientberetning. Vigtigt er det at huske, at nok kan migræne 
fylde meget – men alle familier har deres udfordringer, og i ingen familier 
er livet perfekt. Nok er migrænen begrænsende, men den rummer også 
muligheder såsom en øget bevidsthed om prioriteringerne i hverdagen og 
muligheden for, at både vi selv og vores børn kan blive mere empatiske og 
livsduelige på mange måder. 

Læg også mærke til de rigtig spændende foredrag, der kommer til efter-
året. Kernen i dem alle er livskvalitet og smertehåndtering. Der er fore-
drag både i Jylland, på Sjælland og på Fyn. Vi håber at se dig!

Da vi nu står med en relativt ny-konstitueret bestyrelse, har vi også valgt 
at lægge en profil ind af hvert bestyrelsesmedlem. I det næste nummer 
af Migræne Nyt (november 2019) giver vi jer profiler af vores frivillige. 
Vi har en ledig plads i bestyrelsen, så er du interesseret, hører vi meget 
gerne fra dig. Vi byder også altid flere frivillige velkommen. Som frivillig 
har du ret frie muligheder for at vælge, hvordan du ønsker at bidrage: Det 
kan være alt fra praktiske opgaver med at tage imod gæster til foredrag 
eller dele brochurer ud hos læger i dit lokalområde, over skriftlige op-
gaver, til større fundraising-projekter, eller hvad det måtte være, du har 
interesse i og energi til. Vi hører gerne fra dig. Vi har det rart sammen i 
bestyrelsen, så du har muligheden for at blive en del af et spændende og 
hyggeligt samarbejde. 

Sommeren er over os – for nogle betyder varmen mere migræne, for 
andre betyder ferien en lettelse fra hverdagens stress og jag. Uanset hvad 
sommeren betyder for dig, ønsker jeg dig det bedste!

Anne Egelund
Formand Migræne danmark

 

Forsidebillede: Blomster sætter frø. Forældre får børn. Både frø og børn er 
det vigtigste vi har. Derfor handler dette blad om hvordan det er at være 
forældre med migræne. 
 
Foto: Jess Christensen
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TEMA: Forældreskab med migræne

Migræne som livsvilkår
At blive forælder er en af de 
mest skelsættende begiven-
heder i livet. Hele tilværelsen 
bliver vendt på hovedet, både 
følelsesmæssigt og prak-
tisk. Igennem alle barnets 

aldre kommer der nye udfordringer 
til, og har man migræne, får disse 
udfordringer en ekstra, krævende 
dimension. Nogle har migrænen som 
følgesvend allerede fra graviditeten 
planlægges, for andre 
støder sygdommen til 
senere i livet. Og for de 
fleste ændrer sygdoms-
mønsteret sig over årene, 
sådan at hyppigheden og 
intensiteten af anfaldene 
stiger eller falder. 

Uanset den enkeltes 
sygdomshistorie, sæt-
ter migrænen sit præg på 
familien og oplevelsen af at være 
forælder. Der er ikke megen forskning, 
der beskæftiger sig med, hvordan det 
opleves at have en kronisk sygdom 
som migræne som grundvilkår i en 
familie, hverken fra forældre- eller 
børneperspektivet. Men den forskning 
der er, peger (ikke overraskende) på, 
at det kan sætte familien under pres i 
perioder og have negative konsekven-
ser for både børn og voksne, men ikke 
nødvendigvis har det.    

Børn er tilpasningsdygtige
Børn i alle aldre er meget tilpas-
ningsdygtige, men tilbage står, at de 
daglige udfordringer skal tackles, og 
der er flere temaer, der går igen, når 
forældre med migræne beskriver, 
hvad sygdommen betyder for deres 
hverdag: Som forælder er der mange 
praktiske gøremål, der bliver besvær-
liggjort af migrænen, men det handler 
også om nærværet og samværet med 
barnet. 

Mange migræneramte oplever et tab i 
og med, at de ikke kan deltage i aktivi-
teter i og udenfor hjemmet. Ofte må 
de også melde fra til større begiven-
heder som fødselsdage og fester. 
Samlet set kan det efterlade den mi-
græneramte med skyld og frustration. 
Har den migræneramte en partner 

eller andre betroede voksne, der kan 
tage over, kan det afhjælpe de mest 
belastede situationer, men mange har 
ikke det netværk – fx enlige forældre 
– og så kan det blive svært.

Men der er ting, man kan gøre for at 
imødegå og mildne udfordringerne. 
Nedenfor har vi samlet seks gode råd 
til, hvordan du bedre kan håndtere 
dine symptomer, når du er sammen 
med dine børn:

6 forældre-tips når du har 
migræne
Når du har migræne, kan det være 
svært at fungere og tage dig af dine 
børn. Migrænen kommer ofte på de 
mest ubelejlige tidspunkter, og både 
smerten og de tilknyttede symptomer 
som kvalme, træthed og lyd- og 
lysfølsomhed kan gøre det svært at 
håndtere almindelige forældreopga- 
ver. En amerikansk professor i neu-
rologi  har samlet erfaringerne fra en 
lang række forældre med migræne, 
og det er mundet ud i disse 6 tips 
til, hvad du kan gøre for bedre at 
håndtere dine symptomer, når du er 
sammen med dine børn og sikre dig at 
hjælp er til rådighed, når du har brug 
for det:

1. Vær forberedt
Ved at planlægge kan du reducere in-
tensiteten og hyppigheden af dine an-
fald. Hav altid medicinen på dig, så du 
kan tage den på det rigtige tidspunkt. 
Et anfald kan udløses af, at man 
springer et måltid over – hav altid en 
snack med til dig selv, ligesom du har 
til dine børn, når du er på farten.

2. Identificér og undgå dine 
migræne-triggere
Hvis ikke du kender dine migræne-

triggere, så lav en hovedpinedagbog 
i nogle måneder, evt. i samråd med 
din læge. At kende dine triggere, 
kan hjælpe dig med at reducere 
intensiteten og hyppigheden af dine 
anfald.

3. Vælg stille steder og aktiviteter
Nogle forældre kan fortsat bruge tid 
med deres børn, hvis de kan finde et 
roligt sted at være sammen. Undgå 
fx legepladser med kraftig sol og 

støjende børn, som kan 
forværre symptomerne. 
Eksempler på fredelige ak-
tiviteter: Modellervoks ved 
køkkenbordet; omdanne et 
rum til en mørk ’biograf’ 
og lave filmaftener med 
popcorn og saftevand - her 
kan man sagtens ligge 
ned i mørket med et koldt 
omslag om hovedet; lav et 
børnesikret rum, hvor du 

kan ligge og slappe af, mens dine børn 
leger stille rundt omkring dig.

4. Tal med dine børn om dine 
migræner
Uanset om dine børn er tumlinger 
eller teenagere, er det mange foræl-
dres erfaring, at det er bedst at tale 
åbent med dem om dine migræner. 
Det kan dæmpe deres frygt, når de 
ser dig have et anfald og hjælpe dem 
til at forstå, hvorfor de daglige rutiner 
bliver ændret på de dage. Se artiklen 
’Hvordan taler vi med vores børn om 
migræne’ i dette blad, side 8 for en 
uddybning af emnet.

5. Find støtte
Identificér nogle voksne som du 
virkelig stoler på og som har et godt 

"Migræneramte forældre må ofte melde 
fra til sociale begivenheder og kan ikke 
altid deltage i aktiviteter med børnene.  
Det efterlader den migræneramte med 

skyld og frustration."
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Hvis du tør, kan du søge på Google efter ”400 Hz”. Der er en del programmer, som afspiller lige netop den lyd i nogle 
minutter. 

Undertegnede prøvede, og det er ganske ubehageligt, uanset lydstyrken.

forhold til dine børn, og tal med dem 
på forhånd, om hvad du har brug for, 
når et anfald er rigtig slemt.

6. Undersøg alle dine  
behandlingsmuligheder
Opgiv aldrig at undersøge andre be-
handlingsmuligheder, hvis du oplever 
din nuværende medicin eller andre 
behandlinger som utilstrækkelig. Ofte 
kan den rigtige læge og den rette 
medicin forbedre din livskvalitet.

(1) Family Impact of Migraine: Devel-
opment
of the Impact of Migraine
on Partners and Adolescent Children
(IMPAC) Scale; R. B. Lipton, 
D. C. Buse et al.,  2017.

(2) Adolescent Perspec-
tives on the Burden of 
a Parent’s Migraine: 
Results from the CaMEO 
Study; D. C. Buse, S. W. 
Powers et al., American 
Headache Society, 2018

(3) Parenting stress 
and adolescents; F. F. 
Operto1, F. Craig2 et al., 
Frontiers in Neurology 
2017

(4) https://www.webmd.
com/migraines-head-
aches/features/migraines-and-par-
enting#4 MBP

Jo vist har migrænikere pro-
blemer med lyde. Men hvilke 
lyde? Det er svært at svare 
på. Derfor testede et japansk 
team 50 yngre migrænikere og 
en tilsvarende kontrolgruppe 
af ikke-migrænikere. De blev 

udsat for forskellige lyde i et labora-
torium. Alle blev spurgt om, hvordan 
lydene blev opfattet på en skala med 
9 trin, fra ekstremt ubehageligt til 
ekstremt behageligt. Alle lyde blev 
afspillet med samme lydstyrke.

Lydene var helt almindelige lyde fra 
dagligdagen – bl.a. en kat der miave-
de, eller frøer der kvækkede, børn der 
legede, bølger på stranden, biler der 
dyttede, et hus der blev revet ned og 
en politibil med sirenen tændt.

Der viste sig en klar forskel på migræ-
nikernes score og kontrolpersonernes. 
Migrænikerne oplevede især lyde 
omkring 400 hz som ubehagelige. 
Migrænikerne havde ikke, som for-
skerne havde forventet, mest ubehag 

af menneskeskabte lyde som f.eks. 
sirener og bilmotorer. Det var klart 
lyde omkring 400 Hz, som gav migræ-
nikerne problemer, uanset om de var 
nartur-lyde eller menneskeskabte.

T. Ishikawa, M. Tatsumoto et al., 2019. 
Identification of Everyday Sounds 
Perceived as Noise by Migraine Pa-
tients. Internal Medicine preprint DOI: 
10.2169/internalmedicine.2206-18

ABO

Lyde med 400 Hz generer migrænikere mest
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Patientberetning: Kronisk migræne, børn og 
skam

Jeg er mor til to børn på hhv. 
10 og 13 år. De er så selv-
stændige nu, at dagligdagen 
(næsten) fungerer, selvom 
jeg med minimum 4 ugentlige 
migrænedage ofte undlader 
at deltage i større og mindre 

aktiviteter.

Enlig mor
Jeg blev enlig mor, da min yngste søn 
var blot 6 mdr. gammel. Heldigvis 
havde jeg ikke mange migræner under 
mine barsler. Med skam må jeg dog 
indrømme, at der var dage, hvor jeg 
placerede mit lille barn i en babystol 
foran YouTubes babykanaler og med 
hans (alt for usunde) yndlingssnacks 
i forsøget på at få en smule ro, så jeg 
kunne komme bare lidt mere ovenpå 
igen. Ind imellem brød jeg alligevel 
sammen, og min kolikramte high-need 
søn og jeg sang en gråd-duet, mens 
jeg følte mig fortabt og håbløs.

Ingen hjælp
Jeg fik ingen hjælp, men jeg bad hel-
ler ikke om den. Måske fordi jeg – i stil 
med en fødende kvinde, der glemmer 
smerten, når hun får barnet i sine 
arme – glemmer smerten, når jeg har 
det godt eller blot bedre.

Jeg er usikker på, hvilken hjælp, jeg 
kunne have fået, i fald jeg havde ef-
terspurgt den: Mine anfald er hyppige, 
og min familie havde deres egne jobs, 
studier og familier at passe. Dertil er 
problemet jo netop, at anfaldene selv-
sagt ikke er planlagte, og det var, når 
flammerne stod højest, at behovet for 
hjælp var størst. Jeg forventede ikke, 
at andre kunne smide alt de havde i 
hænderne for at hjælpe mig. 

Dertil var der skammen. Den uinvi-
terede følgesvend, der til stadighed 
dukker op ligeså uanmeldt som mine 

migræner. Den evige skyldfølelse over 
ikke at kunne være der 100% for mine 
børn, selvom der ikke var noget, jeg 
ønskede højere, og skammen overfor 
min omverden, som jeg frygtede ville 
regne mig for at være uegnet som 
mor.

Det går alligevel
Nu er der gået 10 år, og jeg er blevet 
klogere. 

Ikke mindst fordi det går godt trods 
den ekstra byrde, migrænen udgør. 
Nu fungerer vores liv, og jeg kan som 
oftest behandle mine migræner, mens 
børnene er i skole. Jeg accepterede, 
at jeg skulle på deltid, og jeg har i dag 
et fleksjob på 10 ugentlige timer, som 
jeg kan varetage, når jeg er frisk. 

Vi kan eksempelvis ikke aftale at tage 
i zoo på lørdag, og alt for ofte ender 
det med, at vi slet ikke kommer af-
sted, også selvom jeg har en god dag. 
Dette arbejder vi på, og så fokuserer 
vi på de 95%, der fungerer, i stedet for 
de 5%, der ikke gør. 

Børnene ved, at mor indimellem har 
ondt i hovedet, men at det er ok – det 
er ikke farligt, og det går over igen. 
Hun er der, hvis det er noget, der ikke 
kan vente, men hun er bedre til at 
hjælpe med installationen af det nye 
PC-spil, når hun er frisk igen. De for-
står og de accepterer, og det samme 
gør jeg. Og sådan er vi lykkelige trods 
mors lod.

/anonym

AE

"Det har ikke altid været 
så ”nemt”. Faktisk har 
det for alvor været en 

kamp, der næsten knæk-
kede mig – næsten!"

"Hvis jeg må have lov at 
efterlade Jante hjemme 
i skuffen, så er jeg fak-
tisk en fantastisk mor."

"Planlægning er til 
stadighed en udfordring, 
ikke mindst ift. børnene."

m
ig
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Hvad er sandsynligheden for, at dit barn får 
migræne?

Vi ved alle, at migræne er 
arvelig. Og vi kender nok også 
eksempler på, at forældre 
med migræne får børn, som 
IKKE har migræne. Og foræl-
dre, som ikke har migræne, 
som får et barn MED migræne.

Så det er ikke sikkert, at migrænen går 
i arv. 

En undersøgelse med 8.970 norske 
skolebørn (13 – 19 år gamle) og deres 
forældre viste, at børn af en mor med 
migræne har 30% sandsynlighed for 
at få migræne. Eller med andre ord, 
at ca. hvert tredje barn af en mor med 
migræne får også migræne. Fædrene 
kan også have migræne. Men blandt 
børn af en far med migræne er det 
15% af børnene, som får migræne. I 
begge disse eksempler antages det, at 
den anden forælder ikke har migræne.

Hvad så med forældre, som ikke har 
migræne? De får af og til børn med 
migræne. 

Det viser sig, at børn af mødre uden 
migræne har 25% sandsynlighed for 
at få migræne. Børn af fædre uden 
migræne har ca. 10% sandsynlighed 
for at få migræne (se figuren). Så en 
eller to migrænefrie forældre er ingen 
garanti mod at få et barn med migræ-
ne.

Forskerne beregnede ikke sandsynlig-
heden for at to forældre med migræne 
får et barn med migræne. Men en grov 
beregning viser, at to forældre med 
migræne kan forvente at 25% + 15% 
= 40% af deres børn vil have migræne, 

eller næsten hvert 
andet barn. 

Børnene i undersø-
gelsen var mellem 
13 og 19 år gamle. 
Det er langt fra alle 
migrænikere, som 
har haft deres første 
migræneanfald i 
den alder. Kvinders 
migræne begynder 
ofte enten i puberte-
ten eller i forbindelse 
med en fødsel. Den 
sidste gruppe er ikke 
med her. For begge 

køn stiger antallet af migrænikere 
indtil omkring 40-års alderen. 

Fra andre undersøgelser ved vi, at i al-
deren omkring 35 - 40 år, har 20 - 25% 
af kvinderne migræne, mens der kun 
er omkring 8% af mændene, som har 
migræne. Dvs. der er omkring 3 gange 
så mange voksne kvinder som mænd, 
som har migræne. Det er ikke med i 
denne undersøgelse, som kun omfatter 
børn før, under og efter puberteten, op 
til 19 år gamle.

S. Børte, J.-A. Zwart et al., 2019. Pa-
rental migraine in relation to migraine 
in offspring: Family linkage analyses 
from the HUNT Study. Cephalalgia 
preprint.

ABO
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Hvordan taler du med dit barn om din 
migræne?

Migræne påvirker vores 
børn
Jo mere migræne du har, og 
jo mere påvirket du er, jo mere 
påvirker det også dine børn. 
Forskningen viser, at unge 
kan blive negativt påvirket af 

deres forældres migræne – men også 
at de ikke nødvendigvis bliver det. 
Ikke overraskende påvirkes børn og 
unge især, når mors eller fars mi-
græne er kronisk (dvs. meget hyppig). 

Børnene påvirkes i praktiske hen-
seender, såsom aktiviteter de ikke 
kan komme med til, fordi mor/far er 
syg, eller i forhold til skolegangen (fx 
mangel på lektiehjælp). De kan opleve 
mindsket støtte fra forældrene, føle 
sig kaldet til omvendt omsorg (bar-
net tager sig af den voksne), og ikke 
mindst kan de opleve følelsesmæssig 
belastning. Forskningen dokumenterer 
også, at unge med migræneforældre 
har en lettere forhøjet risiko for angst 
og depression. 

Det er da ikke rar læsning! Jeg – 
forfatteren til denne artikel – har 
selv kronisk migræne, og jeg er også 
enlig mor gennem de sidste otte år.  
Gennem alle årene har det været en 
bekymring for mig, om min sygdom 
påvirker børnene negativt - og i så 
fald, hvor meget. 

En ting er sikkert: Migrænen er et 
vilkår, som både den migræneramte 
og hans/hendes familie skal leve med. 
Og hvordan hjælper vi så vores børn 
med at håndtere mors/fars migræne? 
Det er der ikke ret meget materiale 
om derude, hverken på dansk eller 
engelsk. Derfor har jeg hentet inspira-
tion i den smule, der er, men også i an-
det materiale om alvorlige sygdomme.

Et af de vigtigste råd, der går igen, 
er at tale åbent om sygdommen, 
selvfølgelig tilpasset børnenes alder 
og modenhed: 

Fortæl faktuelt om migræne 
tilpasset barnets alder
Migræne er en alvorlig sygdom – men 
det er ikke en farlig sygdom. Man dør 
ikke af den. Mange børn er bange for, 
at mor eller far skal dø eller skal på 
hospitalet pga. migrænen. Men det er 
ikke sikkert, de deler den frygt med 
dig. Vær opmærksom på det.

Fortæl faktuelt om migræne – og her 
med fokus på netop din migræne, men 
hold det kort og klart. Du kan f.eks. 
fortælle: 
• Migræne er ikke farlig, men kan 

gøre ret så ondt
• Migræne er en sygdom i hjernen, 

og et anfald kan vare fra få timer 
til flere dage

• Ofte har man kvalme, opkast og/
eller er følsom overfor lys og lyd 
(osv.).

• Migræne kan have triggere. Mine 
triggere er….

Fortæl hvordan migrænen 
påvirker netop dig
Smerter kan medføre, at man ikke 
altid er den bedste udgave af sig selv. 
Man kan isolere sig for at få ro eller 
være følelsesmæssigt fraværende. 
Man kan blive stille, træt, have svært 
ved at koncentrere sig eller blive ir-
ritabel – og man kan komme til at sige 
ting, man ikke mener eller blive vred 
over ting, man normalt ikke ville blive 
frustreret over. 

Fortæl dit barn, hvordan migrænen 
påvirker dig, og fortæl dem, at det 
ikke er deres fejl, hvis du f.eks. bliver 
’sur’. Det er ikke deres opgave at 
passe på dig, men de har brug for at 
forstå noget om, hvordan det er at 
være dig, og de skal også lære at vise 
et rimeligt hensyn.

Vis omsorg: Spørg hvordan din 
sygdom påvirker barnet – og 
snak om hvordan I kan hjælpe 
hinanden
Det er vigtigt, at der er plads til bar-
nets perspektiv. Det kan være van- 

skeligt at rumme deres svære følelser 
(man ville jo ønske de ikke var der) og 
deres følelser kan udløse dårlig sam-
vittighed hos den migrænesyge mor/
far.  Men migrænen er et vilkår, som 
både migræniker og de pårørende skal 
leve med. Vi kan ikke fjerne migrænen, 
men vi kan gøre plads til at rumme de 
følelser, der kan være forbundet med 
den.

En samtale med børnene (især de lidt 
større børn og teenagere) kunne tage 
udgangspunkt i disse spørgsmål. 
• Hvordan påvirker det dig, at jeg 

har migræne?
• Hvordan vil du beskrive ’Migræne-

fri’ mig?
• Kan du mærke, når jeg har mi-

græne og jeg prøver at skjule det? 
Hvordan påvirker det dig?

• Hvad er din største frygt omkring 
min migræne?

• Hvordan ville du beskrive min 
migræne til andre?

• Hvordan har min migræne påvir-
ket vores planer?

• Bliver du nogle gange vred eller 
skuffet over min sygdom?

• Har der været tidspunkter, hvor 
du ikke kunne forstå min usynlige 
sygdom?

• Hvad kunne du tænke dig at lave 
med mig på en god dag uden 
migræne? 

Barnets svar betyder selvfølgelig 
meget for din respons, men det vigtig-
ste er, at I kan have en åben dialog, og 
at du viser, at du kan rumme dit barns 
følelser. Måske kommer der noget 
frem, du kan ændre på, måske gør der 
ikke. 

Husk på….
Ingen af os er blevet lovet, at livet 
skal være nemt. Udfordringer følger 
med, og sygdom kan være en af dem. 
Børn af kronisk syge forældre har no-

"Vi kan ikke fjerne 
migrænen, men vi kan 

gøre plads til at rumme 
de følelser, der kan være 

forbundet med den."
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Ny viden! Den tynde hjernehinde er også 
smertefølsom

Migræne kan forklares ved, 
at et eller flere blodkar, som 
ligger op ad den tykke hjerne-
hinde (dura mater), udvider 
sig, og derfor trykker mere 
på dura end normalt. Dura er 
stærkt trykfølsom. Resten af 

hjernen har man hidtil ment, ikke kun-
ne registrere smerter. Derfor opererer 
man f.eks. hjernesvulster ud, mens 
patienterne er vågne, og uden andet 
end lokalbedøvelse af dura og huden 
omkring åbningen.

Men der har været en stribe læger, 
som har oplevet, at deres vågne ope-
rationspatienter pludselig har mærket 
en kortvarig stikkende smerte. Disse 
smerter er nu forsøgt kortlagt.

De områder, hvor de stikkende 
smerter kunne udløses, var alle 
i områder af tindingelappen (blå 
på billedet, hjernen kigger mod 
højre).

Forskerne fandt 18 adskilte 
områder, som udløste en kort-
varig stikkende smerte, når de 
trykkede på eller trak i den tynde 
hjernehinde (pia mater), som 
ligger helt tæt omkring hjernen 
og rygmarven, og som går ind i 
alle furerne i hjernen. Dura mater 
danner det ydre og kraftigere 
omslag, som ikke følger med ind i 
de mange små og store folder på 
hjernens overflade.

Det er første gang, det er påvist, at 
pia mater og formentlig også de blod-
kar, der ligger op ad den, kan registre-
re smerte.

Nu spekulerer lægerne på, hvad denne 
nye viden betyder for forskningen i 
hovedpinesygdomme. Måske er smer-
tere i pia mater det, vi oplever, når vi 
har en kortvarig stikkende smerte, 
typisk fra øjet til nakken? Måske har 
disse smerter noget at gøre med 
spændingshovedpine?

Det vil tiden og en række dygtige 
forskere nok vise.

D. Fontaine, F. Almairac et al., 2018. 
Dural and pial pain-sensitive struc-

tures in humans: new inputs from 
awake craniotomies. Brain 141; 
1040–1048.

Se en fin lille film om dette på https://
www.youtube.com/watch?v=niS_fV-
HlyY

ABO

get at bøvle med. Men de lærer også 
noget. De lærer noget om indlevelse, 
omsorg og empati, og det er vigtige 
egenskaber at udvikle. 

Jo mere åbent, ærligt og kærligt vi 
kommunikerer med dem, jo bedre 
mulighed har de for at udvikle sig 
til sunde, gode og empatiske voksne 
mennesker. 

Vil du læse mere, så besøg kilderne 
nedenfor. Jeg vil også opfordre jer til 
at læse Christine Davids blog men-
duserjoikkesygud.dk, hvor hun giver 
gode inputs til kommunikation med 

børn i forskellige aldre.
Danske Patienter 2016: Børn som 
pårørende - Undersøgelse blandt Dan-
ske Patienters  medlemsforeninger 
vedrørende børn som pårørende 
https://danskepatienter.dk/om-dan-
ske-patienter/publikationer/rundspo-
erge-boern-som-paaroerende 

How to explain migraine to children 
https://www.healthcentral.com/
article/how-to-explain-migraine-to-
children

https://americanheadachesociety.org/
news/teens-carry-burden-of-paren-

tal-chronic-migraines/

https://migraineagain.com/talk-
about-migraines-family-friends/ 

/AE

Kranie (knogle)

Dura mater (grå)

Pia mater (gul)

Hjernens grå bark

Hjernens hvide 
substans

Spindelhinden 
(Arachnoid mater)

Blodkar

Hud

Lille udsnit af kraniets ydre lag
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Migræne er (blevet) stigmatiserende

De gamle Sumerere kendte til 
migræne. Ægypterne brugte 
ler-krokodiller om hovedet, 
for at mindske smerten. Og 
Galen (c. 129 – c. 216), som 
boede i Rom, anså migræne 

for en egentlig sygdom. Men aner-
kendelsen af, at migræne er en egen-
tlig sygdom, ændrede sig med tiden. 
Hildegard of Bingen (1098-1179) 
beskrev sine migræneanfald med 
aura, men fik blandet himmelsk lys og 
andre religiøse faktorer ind i oplevel-
serne af auraen. 

Den arabiske læge Ibn Jazla fra 
1100-tallet anbefalede en række 
behandlinger. En god behandling mod 
migræne var et godt nys, f.eks. udløst 
af bitter mandelolie i næsen. Fat-
tigfolk kunne bruge olie udvundet af 
pæoner.

Jane Jackson fra England udgav en 
'opskriftsbog' i 1642 med 6 forskellige 
opskrifter på midler mod “Migrim”. 
Den indeholdt bl.a. en opskrift med 
urter, regnorme og mel som kunne 
lægges i et klæde på migrænikerenes 
pande. Det svarede nok nogenlunde til 
en kold klud på panden nu til dags. (1)

Så vi kan med rimelighed regne med, 
at migræne blev taget alvorligt og 
forsøgt behandlet i Middelalderen. 
Men så begyndte det at gå galt.

Migræne blev i 1600 tallet regnet for 
en kvindesygdom, som især ramte 
unge kvindelige martyrer og mødre 
fra de lavere klasser. I Oplysnings-
tiden (ca. 1690 – 1800) ville man 
have forklaringer og synlige symp-
tomer. Det var der ikke. Stigmatise-
ringen var begyndt, og migræne blev 
noget man talte om i vittigheder (1).

Det var desuden klart, at migræne 
oftest ramte kvinder. Det svage køn, 

som ikke rigtigt forstod sig på forskel-
len mellem tro og viden.

I nyere tid blev stigmatiseringen 
meget synlig. Reklamer for medicin 
mod migræne brugte kvinder som 
blikfang, og hurtigt dannedes der en 
generel opfattelse af, at mennesker 

so
ci

al

Anbefalinger om sprogbrug i forbindelse med migræne. Fra ”Migraine. Stigma in Society” (2)

Positive ord om migræne Undgå disse ord og vendinger

En person med migræne
En migræniker
En der lider af migræne

Migræne Migræne-hovedpine

Medicinen havde ingen virkning Patienten fik ikke den forventede virkning

"Migræne blev i oplys-
ningstiden noget, man 
talte om i vittigheder. 
Stigmatiseringen var 

begyndt."
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med migræne havde svært ved at 
passe et arbejde. 

Stigmatiseringen ramte så hårdt, 
at der stadig er migrænikere, som 
foretrækker urtemedicin og alterna-
tive behandlere frem for de etab-
lerede læger. Og mange migrænikere 
føler stadig, at deres læge ikke rigtigt 
forstår dem. Og kun halvdelen af 
amerikanske arbejdstagere ville i 
2004 fortælle chefen, at de lider af 
migræne

Helt oppe i dette årtusind viste en 
undersøgelse blandt amerikanske 
neurologer, at 24% af dem mente, 
at migrænikere foretrak at beholde 
deres migræne ubehandlet. Det styr-
ker ikke tilliden til neurologen (2). 

Migrænikere tvivler stadig ofte på, om 
de er ’gode nok’ på arbejdet, og om de 
kan blive gode forældre. Der er dog 

ingen basis for denne tvivl, når man 
spørger deres partnere.

På en lidt større skala kommer stig-
matiseringen af migræne til udtryk i, 
at selvom migræne udgør en tredjedel 
af dage levet med en neurologisk syg-
dom, så er der meget små offentlige 
penge til forskning i migræne. 

Stigmatiseringen er svær at slippe 
af med. En god ’rebranding’ (en 
markedsføring med et bedre budskab) 
kunne måske hjælpe, og vi skal være 
varsomme med vores ordvalg, anbe-
faler forfatterne til (2).

(1) https://www2.le.ac.uk/offices/
press/think-leicester/health-and-
medicine/2016/migraines-were-tak-
en-more-seriously-in-medieval-times-
2013-where-did-we-go-wrong

(2) S. K. Parikh og W. B. Young, 2019. 

Migraine: Stigma in Society. Current 
Pain and Headache Reports 23: 8

ABO

Der er kun en måde at finde ud 
af, hvilke bivirkninger, vi vil fin-
de os i, når vi får forebyggende 
medicin. Spørg os, brugerne! 
Så det gjorde en amerikansk 
forskergruppe. De fandt 300 
migrænikere med 15 dages 

migræne om måneden i gennemsnit, og 
spurgte derefter løs i form af spørge-
skemaer.

Deltagerne var i gennemsnit 41 år 
gamle, og 2 ud af 3 var kvinder.

Der viste sig nogle helt klare præfe-
rencer. Forebyggende medicin skal 
reducere migrænedagene med mindst 
25%. Ellers har det ingen interesse. 
Medicinen må ikke give kognitive 
problemer. Vi vil kunne tænke klart og 
hukommelsen må ikke forringes. Og vi 
vil ikke tage på i vægt! 5% vægtøgning 
kan lige akkurat tolereres, men 10% 
øgning er alt for meget.

Det var stort set lige meget, om vi skal 
tage medicinen som en pille i døgnet 
eller en injektion 1 eller 2 gange om 
måneden. Besvarelserne viste også, at 
migrænikerne ikke lagde vægt på at få 
bedre muligheder for at klare de almin-
delige daglige opgaver.

C. Mansfield, D. J. Gebben et al., 2019.  
Patient Preferences for Preventive Mi-
graine Treatments, A Discrete-Choice 
Experiment. Headache 59,715-726.

ABO

Det vi (ikke) vil have, når vi får forebyggende 
medicin
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Undersøgelsen var amerikansk. 
Svarene om medicinens pris er 
her udeladt. Figuren er tilrettet 
efter den oprindelige artikel.

A

Reduktion i 
migrænedage
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Migrænikeres ønsker til forebyggende medicin
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Vi køber stort set kun den triptan, der virker 
for os

Går du på apoteket og henter 
og betaler for en triptan, du 
har erfaring for, ikke virker? 
Nej vel? Vi taler med lægen om 
at skifte til en anden triptan, 
hvis den, der stod på den sene-
ste recept, ikke virker.

Det synes så logisk og oplagt, at det 
ikke er værd at tale om. Men faktisk 
fortæller vores recepter en god histo-
rie. Vi dropper de triptaner, som ikke 
giver os smertelindring inden 2 timer 
og er trofaste overfor dem, der virker. 
Alle de 7 triptaner har hver for sig en 

brugergruppe, som foretrækker dem.
Den samlede statistik på vores køb 
blev sammenholdt med et survey. 
1.913 migrænikere (med eller uden 
aura) blev spurgt om de forskellige 
triptaners virkning. Mænd og kvinder, 
unge og ældre, var lige ivrige for at få 
den triptan, de har det bedst med.

Så langt så godt. Datamaterialet, 
som er dansk og publiceret af danske 
forskere, vil også kunne kombineres 
med genetiske undersøgelser. Det må 
forventes, at vi vælger den triptan, 
som passer bedst til vores genetik. De 

resultater må vi vente på. Men de vil 
i fremtiden gøre det muligt at vælge 
den helt rigtige triptan til hver enkelt 
migræniker. Så behøver vi ikke at prøve 
os frem, indtil vi finder vores personli-
ge favorit-triptan.

T. Folkmann Hansen, M. A. Chalmer et 
al., 2019. Predicting treatment respon-
se using pharmacy register in migraine. 
The Journal of Headache and Pain 
20:31 https://doi.org/10.1186/s10194-
019-0987-y.

ABO

Migræne danmark har de seneste år peget på, at 
triptanerne nedbrydes af forskellige enzymer. 

I befolkningen er der, for hvert enkelt enzym, nogle som 
nedbryder medicinen hurtigt (og som derfor ikke får 
den ønskede virkning), nogle som nedbryder medicinen 
meget langsomt (og som derfor får mange bivirkninger), 
og en midtergruppe, som medicinen er udviklet til.

Enzymernes aktivitet (dvs. hvor hurtigt medicinen 
nedbrydes) bestemmes af et eller få gener. Det vil 
derfor være oplagt at screene de 1.913 migrænikere i 
undersøgelsen ovenfor for, hvor hurtigt de nedbryder 
hver af de 7 triptaner. Det vil give et godt fingerpeg om, 
hvilken triptan den enkelte vil være bedst tilfreds med.

Læs om triptanerne og deres nedbrydning på https://
www.migraeniker.dk/om-migraene-2/om-migraene/
anfaldsbehandling-hvad-skal-man-vaelge/triptaner-
hvad-er-det/

Sumatriptan

Almotriptan

Naratriptan

Eletriptan

Rizatriptan
Zolmitriptan

Frovatriptan

Tænk hvis jeg kendte min 
genetik og kunne vælge den 

rette triptan
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I dette år har vi ændret Migræne-
Nyt – og vi har også fået mange nye 
medlemmer. Vi har holdt fast i meget 
af MigræneNyts ’gamle’ profil, nemlig 
nyt fra forskningens verden – men vi 
har også bragt temanumre, hvor vi 
er dykket lidt mere ned i forskellige 
emner. Vi håber du har haft glæde af 
at læse bladet. 

Februarnummeret havde således 
tema om Medicin Overforbrugs-

Hovedpine (MOH), maj-nummeret 
havde tema om ’at leve med kroniske 
smerter’ og dette nummer har tema 
om ’forældreskab og migræne’. Vi 
forsøger også at bringe migrænikeres 
stemmer mere ind.

Vi vil rigtig gerne høre, hvad du synes 
om bladet? Fungerer det? Er det in-
teressant at læse? Hvad vil du gerne 
have mere af? Mindre af? Har du idéer 
til nye temaer eller emner, du gerne 

vil læse mere om? Hvilke artikler 
synes du bedst om i dette blad? 

Vi hører også meget gerne fra dig om 
februar- og majnummeret.

Skriv til info@migraeniker.dk. Vi 
glæder os meget til at høre fra dig!

Hvad synes du om MigræneNyt?
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Ny europæisk vejledning i 
migrænebehandling

Meget er, som vi kender det, i 
den netop udkomne europæ-
iske vejledning til, hvordan 
lægerne kan behandle migræ-
ne (1). Men der er også nye 
takter i forhold til Reference-
programmet (2). Det har de 

seneste 10 år været den danske ’bibel’ 
for lægerne, når de valgte en behand-
ling til en migræniker.

Her er lidt af det nye:

Treo omtales konsekvent som opløse-
lige smertestillende midler (soluble 
analgesics). Treo er jo en kombination 
af aspirin og koffein, og anses i den 
europæiske vejledning som en smer-
testillende medicin. Det betyder, at 
Treo kommer i samme gruppe som 
Paracetamol og NSAID-midler, som 

ikke bør tages mere end 15 dage om 
måneden. Treo er i Referenceprogram-
met i samme gruppe som triptanerne. 
Dvs man ifølge referenceprogrammet 
ikke bør tage Treo mere end 9 dage om 
måneden.

Stress omtales i gåseøjne, hvor begre-
bet omtales som en migræne trigger. 
Dette tyder på, at lægerne ikke er 
rigtigt sikre på, hvad stress egentlig er, 
og om det faktisk kan udløse migræne. 
Andre steder anbefales det i forbin-
delse med livsstilsændringer at undgå 
stress (uden gåseøjnene).

Referenceprogrammet bruger konse-
kvent grænsen for triptaner per måned 
som max 9 dage. Den nye europæiske 
vejledning bruger lige så konsekvent 
maks. 10 dage om måneden.

Treo og triptaner anses i Reference-
programmet som en smertestillende 
medicin. I den europæiske vejleding 
har triptanerne fået deres egen klasse.

(1) T. J. Steiner, R. Jensen et al., 2019. 
Aids to management of headache 
disorders in primary care (2nd edition) 
on behalf of the European Headache 
Federation and Lifting The Burden: the 
Global Campaign against Headache. 
The Journal of Headache and Pain 
20:57.

(2) Referenceprogram, Diagnostik og 
behandling af hovedpinesygdomme 
og ansigtssmerter, Dansk Hovedpine 
Selskab, 2. udgave, 2010.
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Vi ser frem til at de nye tiltag i den europæiske vejledning bliver implementeret her i landet. Det vil give en lille 
lempelse i begrænsningen af triptandage og i brugen af Treo.

Måske har du læst om GON-
blokaden. Det er en injektion, 
som nogenlunde svarer til 
en bedøvelse hos tandlægen. 
Et par stik i den nerve, som 
kaldes Greater Occipetal 
Nerven, og som ligger udenpå 

kraniet bag på hovedet, kan 
lindre migrænen hos en del 
migrænikere, men ikke hos 
alle.

Derfor er der nu lavet forsøg 
med 119 deltagere med 

forskel-
lige typer 
hovedpine eller mi-
græne. De fik flere 
stik, som bedøvede 
andre af de vigtige 
nerver udenpå 
kraniet. Figuren 
med hovederne 
viser hvor stikkene 
gives. Resultaterne 
efter en enkelt 
behandling var lov-
ende, og endnu en 
behandling efter ½ 
år gav en forbedret 
virkning mod 
kronisk migræne 

og mod SUNCT/SUNA. Det sidste er 
kortvarige jag i hovedet. 

Virkningen var bedst hos dem med 
kronisk migræne. De havde mere end 
15 migrænedage om måneden. De, der 
havde jag gennem hovedet, og dem 
med vedvarende ensidig hovedpine fik 
også en fin virkning.

S. Miller, S. Lagrata og M. Matharu, 
2019. Multiple cranial nerve blocks for 
the transitional treatment of chronic 
headaches. Cephalalgia preprint. DOI: 
10.1177/0333102419848121
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Injektioner med bedøvelse

CCH           CM     SUNCT/SUNA   HC
Hovedpinetype
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Virkning af gentagne injektioner på alle 
steder, som er vist på figuren med 

hovederne

CCH: Kronisk cluster hovedpine (Hortons), CM: kronisk migræne, 
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Lær din bestyrelse at kende

Hvem er egentlig bag din 
forening?

ad
m
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Titel: Formand og redaktør på 
Migræne Nyt

Navn: Anne Egelund

Migrænehistorie: Jeg har haft 
kronisk migræne gennem ca. 10 
år. Migrænen brød for alvor ud i 
begyndelsen af mine 30’ere. Jeg 
havde i mange år også slem spæn-
dingshovedpine, men efter akupunk-
turbehandling i 2016 har jeg det i 
dag kun få dage om måneden. Jeg 
har gået ved hovedpinecenteret i 
nogle år uden effekt. For halvandet 
år siden aftalte jeg med min læge at 
tage triptaner ved behov og dermed 
ignorere anbefalingen om de maks. 9 
dage om måneden. Det har givet mig 
mit liv tilbage. 

Om mig: Jeg er uddannet sociolog 
og har en ph.d. Jeg er direktør for en 

lille humanitær organisation, som 
arbejder med sundhed i afrikanske 
fængsler (www.ubumi.dk). Jeg er 
mor til to drenge, som jeg bor med i 
Birkerød. Jeg har en kæreste, Jess, 
som jeg har været sammen med i 
8 år, men som jeg ikke bor sammen 
med. 

Min motivation for at være en 
del af Migræne danmark: Jeg har 
været medlem i mange år, og blev 
i 2017 opfordret til at stille op til 
foreningens bestyrelse. Jeg har stor 
respekt for foreningens grundprin-
cipper om saglighed og uafhængig-
hed af medicinalindustrien. Jeg har 
stor erfaring med foreningsarbejde, 
og jeg følte jeg kunne bidrage i for-
hold til især strategisk arbejde. Jeg 
vil gerne bidrage til at gøre forenin-
gen stærkere til gavn for migræne-
ramte landet over.

Titel: Næstformand 

Navn: Mille Johnsen

Min migrænehistorie: Min migræ-
ne begyndte for ca. 40 år siden, 
da jeg var gravid med mit andet 
barn. Min første graviditet var uden 
problemer, men migrænen kom 
med fuld kraft anden gang. Jeg blev 
indlagt med lammelser i store dele 
af kroppen. Jeg oplevede følelses-
løshed og lammelser af kroppen før 
et migræneanfald. Anfaldene har i 
årernes løb ændret sig meget. Fra 
følelsesløshed til aura før et anfald, 
og til nu, hvor det kommer snigende. 
Migræne er i min familie.

Jeg havde håbet på, at anfaldene 
ville aftage ifm. overgangsalderen, 
men der er desværre ikke sket nogen 
ændring. Jeg har de sidste mange 
år haft mellem 2 – 6 anfald om 
måneden. 

Om mig: Jeg er 67 år og gik på pen-

sion for to år siden. Jeg er uddannet 
socialpædagog og har de sidste 20 
år arbejdet med unge mellem 18 og 
30 år, som havde en diagnose som 
autisme, asp, ADHD eller lignende 
lettere handicaps. I den tid funge-
rede jeg også som leder, coach og 
kostvejleder.

Jeg er gift for anden gang, har to 
voksne børn (+ en i bonus) og 5 bør-
nebørn. Er født og opvokset på Born-
holm, og bor nu tæt på Hareskoven. 
Jeg dyrker forskellige former for 
motion, kan godt lide at læse, lave 
mad, samt at strikke.

Min motivation for at være en 
del af Migræne danmark: Jeg 
læste flere gange, at Migræne 
danmark gerne så flere, som ville 
stille op til lettere frivilligt arbejde/
bestyrelsen. Jeg vil gerne være med 
til at gøre en forskel for nogle af 
de mange migrænikere, der findes i 
Danmark.



MigræneNyt nr. 3  2019 15

Titel: Kasserer, sekretær og journa-
list på MigræneNyt

Navn: Malene Brix Pilegaard

Om mig: Jeg er 49 år gammel, 
uddannet i statskundskab og journa-
listik. Jeg arbejder deltid for Ubumi 
Prisons Initiative (www.ubumi.dk), 
hvor jeg bla. beskæftiger mig med 
projektledelse, kommunikation og 
fundraising.

Min migrænehistorie: Jeg 
begyndte at få migræne da jeg var 
midt i 20’erne og led særligt under 
den når jeg var gravid og ammede, 
da man dengang slet ikke måtte 
tage triptaner i de perioder. Jeg 
har fire børn, så det var indimellem 

nogle hårde år. Siden småbørnsåre-
ne er anfaldene aftaget meget både 
i hyppighed og intensitet, og jeg kan 
nu behandle et anfald med hånd-
købsmedicin og masser af søvn.

Min motivation for at blive en 
del af Migræne danmark: Jeg har 
været medlem af Migræne danmark 
i mange år, og har altid været glad 
for at der var et fællesskab, hvor 
man kunne dele bekymringer og 
overvejelser, og få saglig informati-
on om sin sygdom. Da jeg blev opfor-
dret til at stille op til bestyrelsen, så 
jeg det som en oplagt anledning til 
at give lidt igen til et vigtigt arbejde, 
nu da jeg ikke længere selv er så 
hårdt ramt, og derfor kan løfte flere 
opgaver end tidligere.

Titel: Menigt bestyrelsesmedlem

Navn: Dorrit Bjerregaard

Om mig: Mangeårig fysioterapeut 
i ind- og udland. Desuden yogalæ-
rer fra USA og kunstterapeut fra 
Danmark. Grundet en ekstremt pro-
blematisk ryg arbejder jeg nu som 
konfliktrådgiver i Åben Konflikt- 
rådgivning Århus og sidder i flere 
bestyrelser.

Min migrænehistorie: Jeg arvede 
migræne efter min mor. Efter 
menopausen er anfaldene aftaget 
betydeligt. Jeg har selv prøvet at 

være total anfalds-fri i knapt 1 år, 
mens jeg tog tibetansk urtemedicin 
efter en særdeles grundig udredning 
af tibetansk naturlæge. 

Min motivation for at være en 
del af Migræne danmark: Det er 
væsentligt for mig, at vi arbejder 
fuldstændig uafhængigt af læge-
middelindustrien, og at vi formidler 
international forskning og patient- 
erfaringer, både gennem foredrag, 
vores blade, hjemmesiden og Face-
book gruppen.
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Der er mange forskellige typer smerte

Migrænesmerter er meget 
ubehagelige. De ’fylder’ en 
masse. Meget mere end hvis 
man f.eks. har forstuvet ank-
len eller brændt fingrene på 
en varm gryde.

Det er, fordi vi har en lang række 
forskellige smertereceptorer. Vi 
siger (eller tænker) AV! til dem alle 
sammen, men de er faktisk ganske 
forskellige. Det kræver nok, at man 
mærker godt efter og er opmærksom 
på forskellene.

Migrænesmerter
Migrænesmerterne kommer, fordi 
blodkar lige under hjernehinden (Dura 
mater, den tykke hjernehinde) trykker 
på hinden – og vice versa. Der er 
smertereceptorer både i Dura mater 
og i overfladen af de blodkar, som 
udvider sig, mens vi har migræne-ho-
vedpinen. Vi oplever, at smerten kan 
sidde omkring øjet, i panden, bag øret 
eller bagest i hovedet, og sikkert flere 
steder. 

Migrænesmerterne hører til den 
gruppe smerter, som kaldes viscerale 
smerter (omtalt nedenfor under ’Ondt 
i maven’).

Smerter i huden 
Vi har 4 forskellige receptorer i huden. 
En type reagerer på smertefulde 
mekaniske påvirkninger – hvis vi bliver 
nevet, stukket eller slået. En anden 

type reagerer på temperaturer, men 
også på de samme stimuli som de 
først nævnte receptorer. Andre re-
ceptorer reagerer på kemiske stoffer 
– det kan være syre eller baser, som 
kan beskadige huden. En fjerde type 
reagerer på alle disse stimuli, men 
har også en tendens til at blive mere 
følsomme efter en længerevarende 
stimulus. 

Ømme led og gigt 
Inde i ledkapserne i f.eks. knæ, hofter 
og fingre er der også smerterecep-
torer. De reagerer især på tryk, f.eks. 
fra slidgigt. Receptorerne frigør bl.a. 
CGRP, som er med til at udvikle en 
betændelseslignende tilstand i leddet.

Ondt i maven
Egentlig kommer smerterne fra 
indvoldene. Alle de indre organer 
(inklusive hjernen) rummer smerte-
receptorer af de fire typer, som er be-
skrevet i afsnittet om huden, foruden 
de specielle receptorer for ’viscerale 

smerter’. Nogle organer er rige på 
receptorer, andre har kun få af dem. 
Hjernehinderne er rigeligt forsynede 
med smertereceptorer.

Sovende smertereceptorer og 
allodynia
Overalt i kroppen er der desuden 
’sovende receptorer’. De reagerer, hvis 
der f.eks. dannes en infektion eller en 
vævsskade. Det er disse receptorer, 
som gør, at nogle migrænikere oplever 
at få allodynia, dvs. al berøring virker 
smertefuld. Det er også dem, som gør, 
at langvarig smerte kan føre til en 
stærkere oplevelse af smerten. Der 
er især mange sovende receptorer i 
indvoldene.

Smertefibre (nerver der sender 
bud om smerten)
Oplysningerne om smerten (uanset 
årsagen) skal via rygmarven bringes 
til hjernen, som derefter kan sørge 
for, at vi reagerer på smerte-påvirk-
ningen. Der er (også) 4 forskellige 
fibre, som sender bud til hjernen. 

Stærke mekaniske smerter sendes 
med hurtige fibre. Så kan vi trække 
fingrene til os, inden der sker vold-
somme skader. Langsomme fibre 
mangler myelin-skeden, som findes 
langs alle andre nervefibre. Det 
gør, at signalet bevæger sig meget 
langsomt. I nerver med myelinskeder, 
springer signalet hen over myelin-cel-
lerne, og ’løber’ derfor, hvor signalet 

Seneste forskning viser, at der 
også er smertereceptorer i Pia 
mater – den tynde hjernehinde, 
som ligger helt tæt op ad 
den grå bark. Desuden er der 
smertereceptorer i nogle af de 
små blodkar, som løber tæt op 
ad Pia mater. Vi ved endnu ikke, 
om disse smertereceptorer også 
kan give migrænesmerter. Men 
hvis de kan, vil det kunne forklare, 
hvorfor to migrænikere, som 
tydeligvis har migræne, kan have 
helt forskellige oplevelser af, 
hvor smerterne sidder, og om de 
dunker eller smerten er lige stærk 
hele tiden. 
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i de langsomme fibre ’går’ med små 
skridt. 

Særlige fibre fortæller om kemiske 
påvirkninger, og en sidste type fibre 
sender bud om alle påvirkninger. 
Disse sidstnævnte fibre sender først 
svage signaler, men øger derefter 
intensiteten – dvs. smerten opleves 
som stigende.

Neuroscience Online, the Open-Access 
Neuroscience Electronic Textbook, 
Department of Neurobiology and 
Anatomy, McGovern Medical School 
at UTHealth. ABO

Nikkel-allergi kan give migræne

Et eksempel på migræne 
udløst af nikkelallergi er en 
ung fyr, som fik lukket et hul 
mellem hjertets forkamre. 
Lukningen blev lavet ved at 
sætte en dims ind, som inde-
holdt nikkel. Han fik voldsom 

og længevarende migræne efter 
operationen. En test viste, at han led 
af nikkel-allergi. Da dimsen blev fjer-
net og erstattet med noget, som ikke 
indeholdt nikkel, forsvandt migrænen.

Ved de fleste operationer, hvor der 
indsættes fremmedlegemer med nik-
kel, vokser der et lag af væv hen over 
fremmedlegemet, så den allergiske 
reaktion reduceres. Patienterne med 
nikkel-allergi oplever så, at de har 

migræne i nogle 
måneder efter 
operationen. Men 
i dette tilfælde 
voksede mandens 
væv ikke hen over 
dimsen, og migræ-
nen fortsatte.

P. Fernandes, S.-R. 
Sharma et al., 2019. 
Severe Migraine As-
sociated with Nickel 
allergy requiring 
surgical removal of 
atrial septal device. 
The Annals of 
Thoracic Surgery, Preprint.  DOI: https://
doi.org/10.1016/j.athoracsur. ABO

Vi ved ikke, om mange migrænedage faktisk kan aktivere sovende receptorer. Men det er nok den forklaring, som 
kommer nærmest til, hvad lægerne forklarer som en ’sensitivering’, dvs. at migrænesmerterne fra mange dage med 
migræne øger smertereceptorernes følsomhed for lige netop denne type smerte. Så måske er dette en forklaring 
på, at vi helst skal tage migrænemedicinen tidligt i anfaldet. Hvis man udskyder medicinen, kommer der timer/dage 
med smerter, som på langt sigt kan gøre os mere følsomme for denne type smerte.

Vi ved ikke, hvor længe det tager at udvikle en sensitiveringen pga. migræne og heller ikke, hvor længe 
sensitiveringen varer, inden den klinger af for migræne.

Hurtig 
nervefiber

Langsom 
nervefiber

Myelin-celler (grønne). Impulser 
springer fra mellemrum til mellemrum

Ingen myelin-celler. Impulser går 
langsomt hen ad nervefibren.

Myelin-celler 
(grønne).

Myelin-celler 
(grønne).

Myelin-celler 
(grønne).
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Der er nok mange migrænikere, som (af og til) bærer smykker, som er rige på nikkel. Kunne smykkerne være årsag 
til migrænen? Især ørenringe, men også lynlåse og knapper anses som en hyppig årsag til nikkel-allergi. Allergier 
udløser en øget mængde af histamin i kroppen, og det kan udløse migræneanfald.

An investigation of causes of nickel allergy A LOUS follow-up project Environmental Project No. 1869, 2016 The 
Danish Environmental Protection Agency
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"Der er ikke megen solid 
og let tilgængelig infor-
mation om effekten af 
triptaner, mens man er 

gravid."

Er triptaner OK, mens jeg er gravid?

Enhver gravid kvinde er vist 
bekymret for, om den medicin, 
hun gerne vil tage, muligvis 
kan skade det kommende 
barn. Lægernes opfattelse er 
nok lidt mere large – risikoen 
for skader er statistisk lille 

for mange typer medicin. 

Kvindernes frygt er ikke baseret på 
eksperimenter, men er rent intuitiv, en 
mavefornemmelse, en generel frygt, 
fordi barnet er super vigtigt for den 
kommende moder.

Der er ikke megen solid og let til-
gængelig information om effekten af 
triptaner, mens man er gravid. 

Hverken migræne (uden medicin) 
eller et lille triptanforbrug 
påvirker fosteret
En næsten ny tysk undersøgelse (fra 
2018) så nærmere på data fra de 
tyske registre. Der var kun få data for 
de mindre brugte triptaner, men for 
triptanerne som medicingruppe var 
der ingen forskel mellem fødselsde-
fekter, spontane aborter, for tidlige 
fødsler og svangerskabsforgiftning, 
når mødre, som havde taget en eller 
flere doser triptan, mens de var gra-
vide, blev sammenlignet med migræ-
niker-mødre, som ikke havde taget 

triptaner og med mødre 
uden migræne.

Der var mange, som havde 
taget Sumatriptan, og her 
var der tilstrækkelige data 
til at vise, at selvom der 
ikke var en øget risiko for 
deformiteter generelt pga. 
et lille forbrug af tripta-
ner, var der en lille, men 
ikke signifikant, øgning i 
risikoen for deformiteter, 
hvis moderen havde taget 
en triptan i løbet af de første 6 uger 
af graviditeten (1). 

Så konklusionen fra den tyske under-
søgelse er klar – der er ikke grund til 
at være bekymret for et lille forbrug 
af triptaner, mens man er gravid. Dog 
mangler der tilstrækkelige data for 
Eletriptan og Frovatriptan. Migræne 

uden medicinsk behandling påvirkede 
heller ikke børnenes helbred, sam-
menlignet med børn af mødre uden 
migræne (1).

Men mødrene er bekymrede
En norsk spørgeskema-undersøgelse 
fra dette år (2019) har sat tal på 
kvindernes frygt. Kvinderne mente, at 
Paracetamol stort set ikke er skadelig 
for fosteret, mens topscoreren, det 
kvalmestillende Thalidomid (som 
forventet, da det er et kendt foster-
skadende middel) ramte loftet (10 ud 
af 10) for frygten. Triptanerne fik alle 
en gennemsnitlig score på omkring 8 
ud af 10 – dvs. en ganske stor risiko 
i kvindernes opfattelse. Men der var 
stor spredning. Nogle kvinder mente 
risikoen ved triptanerne var lille, eller 
at der slet ikke var nogen risiko (2).

kv
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Triptan T½* Brug i graviditet Mens man ammer

Indlægsseddel Produktresume Indlægsseddel Produktresume

Sumatriptan 2 timer Spørg lægen Begrænset viden Malk ud i 12 timer Malk ud i 12 timer

Zolmitriptan 2,5 – 3 timer Spørg lægen
Måske nedsat 
levedygtighed for 
fosteret

Malk ud i 24 timer Malk ud i 24 timer

Rizatriptan 2 – 3 timer Spørg lægen Ukendt Malk ud i 24 timer Malk ud i 24 timer

Eletriptan 4 timer Spørg lægen Ukendt Malk ud i 24 timer Malk ud i 24 timer

Naratriptan 6 timer Spørg lægen Ukendt Malk ud i 24 timer Malk ud i 24 timer

Almotriptan 3,5 timer Spørg lægen Ukendt Malk ud i 24 timer Malk ud i 24 timer

Frovatriptan 26 timer NEJ! Ukendt Malk ud i 24 timer Malk ud i 24 timer

* T½ er den tid, det tager at nedbryde halvdelen af den medicin, der er i kroppen
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Frovatriptan og amning

Frovatriptan har en lang halveringstid i kroppen. Efter 
26 timer er halvdelen af medicinen stadig i kroppen. 
De øvrige triptaner har kortere halveringstider. De 
fleste triptaners mængde halveres i kroppen på 2-4 
timer, men Naratriptan og Frovatriptan forbliver 
længere i kroppen. Det virker derfor ulogisk, at man 
skal vente 6 til 12 halveringstider med at amme ef-
ter indtagelsen af en dosis af de hurtigt nedbrudte 
triptaner, mens en enkelt halveringstid (26 timer) er 
tilstrækkeligt for Frovatriptan. En triptan, som har 
halveringtid på 3 timer, efterlader langt under en pro-
mille af den oprindelige medicin, når der er gået 24 
timer. Frovatriptan-mængden er kun halveret (dvs. 
50% er tilbage i kroppen).

Nedbrydning af triptaner i kroppen 
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Halveringstid 3 timer
Frovatriptan

En gennemgang af de danske ind-
lægssedler og produktresumeer (som 
er lidt mere udførlige end indlægs-
sedlerne) for de 7 triptaner, viste at 
der ikke er megen konkret viden om 
virkningen af triptanerne under gravi-
diteten (se tabellen).

Med så begrænset let tilgængelig 
viden om triptanernes effekt på fos- 
teret, er det forståeligt, at mødrene i 
Norge var bekymrede ved udsigten til 
at få brug for at tage triptaner, mens 
de var gravide. Blot få minutters 

søgen i produktresumeerne afslø-
rer, at lægen nok ikke ved ret meget 
mere end patienterne. Hvis lægen har 
yderligere information om triptaner i 
graviditeten, stammer den formentlig 
fra triptan-producenterne.

Kvinderne gav da også udtryk for, at 
de ikke mente lægens viden på dette 
område var tilstrækkelig (2).

(1) K. Spielmann, A. Kayser et al., 
2018. Pregnancy outcome after an-
ti-migraine triptan use: A prospective 

observational cohort study. Cephalal-
gia 38, 1081–1092.

(2) S. Amundsen, T. Gudmestad Øvre-
bø et al., 2019. Risk perception, beliefs 
about medicines and medical adheren-
ce among pregnant and breastfeeding 
women with migraine: findings from a 
cross-sectional study in Norway. BMJ 
Open 9:e026690. https://bmjopen.bmj.
com/content/bmjopen/9/2/e026690.
full.pdf

ABO

Det er konklusionen på 
en gennemgang af alle de 
videnskabelige publikationer, 
som omtaler effekten af 
psykologiske interventioner 
på migræne. Disse omfatter 
bl.a. mindfulness, biofeedback, 
afslapning, kognitiv adfærds-

terapi, selvhjælp og coping skills. 

Konklusionen drages i nogen grad, fordi 
mange af de studier, som er publicere-
de, ikke lever op til videnskabens stan-
darder med mere end 15 deltagere og 
kontrolgrupper, som ikke indgår i den 
egentlige behandling. Den hyppigste 
mangel var meget små forsøgsgrup-
per. 

Psykologisk behandling gav ikke 
større effekt end placebo for følgende 

måleparametre: migrænedage 
per måned, halvering af antal 
migrænedage, migræne inten-
sitet, brug af migrænemedicin, 
livskvalitet eller ’disabilitet’, 
dvs. vanskeligheder med at 
klare tilværelsens mange små 
og store opgaver.

Så konklusionen blev, at 
psykologiske behandlinger ikke 
ændrer på migrænen.

L. Sharpe, J. Dudeney et al., 
2019. Psychological therapies 
for the prevention of migraine 
in
adults (Review). Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2019, 
Issue 7. Art. No.: CD012295. DOI: 
10.1002/14651858.CD012295.pub2

ABO

Psykologisk behandling hjælper ikke på 
migræne
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Boganmeldelse
bo

g

"Bogen er praktisk, 
anvendelig og en fin 
gave til dig selv eller 
en gravid migræne-

veninde."

Mor med migræne, Gitte 
Hildebrandt og Louise 
Krog Haagen, 2019. 
Muusman forlag,  

224 sider, 250 kr

Det at blive mor med migræne giver 
anledning til mange overvejelser. Git-
te Hildebrandt og Louise Krog Haagen 
har skrevet en snusfornuftig bog, som 
kommer hele vejen rundt om emnet. 
Der er gode råd, konkrete facts, og 
viden som er god at have, når bekym-
ringerne melder sig. Bogen er let læst 
og lækkert sat op. 

Indholdet falder i klare afsnit, som 

kommer i en logisk rækkefølge. 
Hvert afsnit kan læses, uden at man 
behøver at have læst de forudgående 
afsnit. Det betyder, man kan fordybe 
sig i (f.eks.) tiden som gravid eller 
efter barslen, uden at læse alt om 
migræne først.

Bogen er også en fin kilde til madop-
skrifter, som er migrænevenlige. Vælg 
råvarer, som ikke giver migræne, og 
lav enkle, og dermed også hurtige, 
velsmagende retter til hele familien. 
Det er råd som alle kan bruge.

Bogen er specielt egnet til læsere, 
som ved eller mistænker, at deres 
migræne udløses af noget de spiser. 

Det er et område, hvor man selv kan 
kontrollere triggeren, og derfor et op-
lagt emne i en ’få det bedre-bog’. Men 
ikke alle migrænikere får migræne af 
noget de spiser. Så nogle læsere vil 
blive skuffede, når en kostomlægning 
ikke reducerer migrænen. Migræne 
har mange triggere (årsager), og vi 
kender formentlig langt fra dem alle. 
Men der vil givetvis også være læsere, 
som bliver positivt overraskede, når 
de opdager, at ganske enkle tilpas- 
ninger i kosten kan spare dem for 
nogle migrænedage.

Yoga er også noget man selv kan prak-
tisere. Man savner dog et lidt mere 
generelt afsnit om motion før, under 
og efter en graviditet. Her er ’kun’ en 
henvisning til Sundhedsstyrelsens 
udmærkede og saglige anbefalinger, 
som helt mangler bogens snusfornuf-
tige tilgang.

Bogen er praktisk, anvendelig og en 
fin gave til dig selv eller en gravid 
migræne-veninde.

Læs mere: https://muusmann-forlag.
dk/produkt/mor-med-migraene/

Migræne danmarks medlemmer 
kan få 20% rabat med kuponkoden: 
’migræne’. Rabatten gælder indtil 1. 
oktober 2019

ABO
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Kommende foredrag

Men du ser jo ikke syg ud  
– med Christine David 

Blog: Christine David er blogger og 
foredragsholder. Hun taler om det at 
leve med smerte hver dag. Kom med til 
et foredrag som kan give dig mod ikke 
længere at lade smerterne styre dit 
liv! Christines blog er: menduserjoikke-
sygud.dk

Dato og tid: 23/10 2019 kl. 17.00-
20.00.

Sted: Lyngby Bibliotek, Fenne-
bergsalen, Lyngby Hovedgade 28, 
2800 Kgs Lyngby

Tilmelding på kasserer@migraeniker.dk 
senest 20/10. Pris 100 kr. for med-
lemmer og 200 for ikke-medlemmer. 
Betaling på mobilepay 91134 senest 
20/10. Skriv dit navn og ’Lyngby’ i med-
delelsesfeltet.

Mor med Migræne – med 
Gitte Hildebrandt

Medforfatter til ”Mor med migræne” 
(udgivet maj 2019)

Hvordan kan man håndtere gravidi-
tet, fødsel, barsel og familieliv med 
migrænen som følgesvend? Og hvordan 
kan du lære din migræne at kende og 
derved skabe de bedste betingelser for 
dig og din familie? 

Det er nogle af de spørgsmål, du får 
svar på i foredraget “Mor med migræ-
ne”. 

Du får også inspiration til en migræne-
venlig livsstil. Fokus er på, hvad du selv 
kan gøre i din søgen for at få det bedre 
- og ikke mindst, hvordan du kan gribe 
det an.

Dato og tid: 28/10 2019 kl 19-20.30

Sted: Bastionen Nyborg – Teater- 
og Kulturhus, Nørrevoldgade 63, 
5800 Nyborg

Tilmelding på kasserer@migraeniker.
dk senest 25/10. Pris 60 kr. for med-
lemmer og 100 for ikke-medlemmer. 
Betaling på mobilepay 91134 senest 
28/10. Skriv dit navn og ’Nyborg’ i med-
delelsesfeltet.

Smertekursus – med Laila 
Bendix

Forstå din hovedpine med læge, forsker 
og kognitiv terapeut Laila Bendix, der til 
daglig underviser i smertehåndtering 
på Smertecenter Syd i Odense. Pårø-
rende er også velkomne, da vi ved, det 
kan være svært at leve med en, der har 
kroniske smerter. Laila fortæller, hvad 
kroniske smerter gør ved os.

Dato og tid: 11.11 kl. 18.30-21

Sted: Sundhedsteamet, Rådhustor-
vet 21, 3. S, 8700 Horsens

Vi arrangerer dette foredrag i sam-
arbejde med Hovedpineforeningen. 
Bemærk derfor at tilmelding skal ske 
via hovedpineforeningen.

Tilmelding på post@hovedpinefor- 
eningen.dk senest den 4.11. Betaling for 
medlemmer kr. 60,- ikke medlemmer kr. 
100,- inkl. et let traktement. Betaling 
på mobilepay 65571 samme dato. Husk 
at skrive navn og Horsens.

AE
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GoCard: Bagom kunstneren

Marina Rubini Rordam har en 
imponerende erhvervskarriere 
bag sig. Den måtte hun lægge 
på hylden, da migrænen fik 
overtaget. Nu er hun kunst-
ner, mor og mormor. Stadig 

med migræne. Hun har indvilliget i at 
lade sig interviewe – om det smukke 
Go-Card, som netop nu er at finde i 
standere på caféer over hele landet – 
og om livet med kunsten og familien, 
på godt og ondt. Med migræne.

Vi mødes i Marinas charmerende 
lejlighed på Amager. Den er lillebitte, 
men indrettet optimalt med et stort 
arbejdsrum til sakse og materialer, og 
en lille fin have, hvor vi sætter os ud 
med jordbær og iskaffe.

En hverdag med udfordringer og 
glæder 
Solen skinner, men der hviler dén 
skygge over dagen, at Marina netop 
har haft endnu et grimt migrænean-
fald – anfald der kun er blevet værre 
siden hun fyldte 50. Alligevel flyder 
snakken, ikke mindst om hendes øje-
sten, hendes lille barnebarn Uma på 
to år, som hun ofte passer. ”Uma giver 
mig energi og livs-glæde”, fortæl-
ler hun. Når hun passer Uma, bliver 
der leget stille lege og hygget med 
mormor. Det kan næsten altid lade sig 
gøre, det SKAL kunne lade sig gøre…. 
Marina har to passioner i livet lige nu 
– familien og kunsten. Og heldigvis er 
det aktiviteter hun stort set selv kan 
tilrettelægge, rundt om anfaldene.

”Da jeg gik på arbejde, fulgte der iden-
titet, status og anerkendelse med”, 
fortæller Marina. ”Folk undervurderer 

fuldstændig hvad det betyder for et 
menneskes livskvalitet og værdighed 
at have et arbejde. Lønnen er det 
mindste – det er de psyko-sociale 
gevinster, der er langt det vigtigste”. 
Mange mister deres gamle liv, når 
migrænen tager over, så det gælder 
om at finde nogle pejlemærker, et 
’rum’ hvor man kan udfolde sin identi-
tet og sin livslyst, fortæller Marina.

”I kunsten kan jeg gå til og fra. Det 
er praktisk, og jeg er heldig at kunne 
lave noget med hænderne, som folk 
kan lide”.

Go-card’et 
Det leder os til en snak om Go-
Card’et. Hvor kom idéen til det fra? 
Marina fortæller: ”Jeg faldt over 
nogle bøger fra mellemkrigsårene, 
der handlede om at være en ’god 
kone’. Der var nogle sjove sort-hvide 
billeder af kvinder der fx vred karklu-
de i de rigtige arbejdsstillinger, og så 
var der også nogle fine billeder, taget 
fra ryggen, af yogaøvelser man kunne 
lave, for at holde sig i form. Jeg havde 
også fået fat i en meget smuk bog 
om sommerfugle, hvor en tjekkisk 
kunstner havde tegnet Europas 
sommerfugle i akvarel. Sammen med 
nogle fine gulnede nodeark og billeder 
af musikinstrumenter, begyndte jeg 
at lege med idéer, og så blev min 
sommerfuglekollektion stille og roligt 
skabt….”

Kunsten 
Marinas arbejdsrum emmer af kreati-
vitet og virkelyst. Kunsten må ikke ko-
ste penge. Dels er pengene små, men 
hun er også en ivrig genbruger, og er 
den første at finde ved containerne, 
når der er storskrald i hendes kvarter. 
”Når man er kreativ, kan alting an-
vendes. Alt kan bruges”, siger Marina. 

Hun har fundet massevis af perler i 
storskrald, blandt andet det staffeli 
der bærer hendes TV, men også de 
møbler vi sidder i ude i haven. Men 
hun tænker også på bæredygtighed og 
miljø, når hun leder efter materialer 
til sine kollager. ”Det er en æressag 
for mig – og der er intet bedre end 
at finde nogle fine gamle bøger med 
illustrationer, som jeg kan klippe i og 
lade mig inspirere af”, siger Marina. 
Senest har hun på et bibliotek fundet 
den fineste samling af gamle uddan-
nelsesbøger til læger, der stod til at 
skulle smides ud. Bag i bøgerne er der 
stakkevis af farverige, udfoldelige 
illustrationer af alle kroppens dele. 
Hvad illustrationerne skal bruges til, 
ved hun ikke endnu, men idéerne rum-
sterer allerede i baghovedet.

Marina er medlem af flere grupper 
både på Facebook og på Instagram, 
hvor de udveksler deres kunst og 
inspirerer hinanden. Hun har lavet 
solo-udstillinger på gallerier og har 
været med i fællesudstillinger med 
andre kunstnere. Hun har også fået 
en henvendelse fra en kunsthistoriker, 
der gerne vil have nogle af hendes 
kollager med i en kunstbog, der skal 
udgives til efteråret. Go-Card’et har 
også affødt en henvendelse fra et gal-
leri i Nordsjælland, der har spurgt om 
hun vil være med i en gruppeudstilling 
til efteråret.
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"I kunsten kan jeg gå 
til og fra. Det er prak-
tisk, og jeg er heldig at 
kunne lave noget med 

hænderne, som folk kan 
lide."

Marina Rubini Rordam står bag 
dette smukke Go-Card, skabt til 
Migræne danmark.

Marina har samlet sin brugte 
triptan-emballage siden januar 
2019 – det skal der laves et 
kunstværk ud af.
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Er der ugedage, hvor der er 
særligt mange migrænean-
fald? Ja, siger et forskerteam 
fra Tyskland, som spurgte 
1.085 migrænikere fra Tysk-
land, Østrig og Schweiz om de-
res migrænedage. De registre-

rede tilsammen 44.639 migrænedage. 
Mange havde kun få migrænedage, og 
3 af de 1.085 deltagere havde mere 
end 300 migrænedage i undersøgel-
sesperioden.

16% af forsøgsdeltagerne havde ret 
faste rytmer i deres migræne. Of-
test migræne lige efter weekenden, 
eller næsten altid migræne f.eks. om 
søndagen.

Når alle migrænedagene blev kombi-
neret, var der klart flest med migræne 
om lørdagen.

Deltagerne i undersøgelsen blev ikke 
spurgt, om de havde særlige aktivi-

teter i weekenden, eller om de arbej-
dede på skiftehold, som blev kaldt på 
arbejde i weekenden. Så der er frit gæt 
på, hvorfor migræne oftest rammer 
om lørdagen. Fredagsfestligheder? 
Migræne udløst af at ’nu er det endelig 
weekend’? Eller specielt mange timer 
med computerspil om lørdagen? Det er 
rent gætværk.

J. Drescher, F. Wogenstein et al., 2019. 
Distribution of migraine attacks over 

the days of 
the week: 
Preliminary 
results from 
a web-ba-
sed ques-
tionnaire. 
Acta Neurol 
Scand. DOI: 
10.1111/
ane.13065 
Preprint 
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Lørdagsmigræne?

At leve i intervaller 
Marina ville gerne være endnu mere 
udfarende og kontakte gallerier og 
butikker, men hendes kunstneriske 
virke begrænses af migrænen. Hun 
’interval-lever’, som hun siger, og 
passer meget på hvordan hun bruger 
sin tid. Hun tør ikke engagere sig for 
meget i langsigtede projekter, da hun 
ikke ved om hun kan følge op, når det 
gælder. På hårde dage, kniber det med 
overhovedet at hænge sammen. Nogle 
dage er alt hvad hun indtager af føde 

en portion kartoffelmos eller en dåse 
makrel, der spises henover køkkenva-
sken. Men selv en gammel makreldå-
se kan blive til kunst… Ligesom al den 
brugte emballage fra triptaner, som 
Marina har gemt siden nytåret.

Selvom Marinas virke begrænses af 
migrænen, har hun på ingen måde 
tænkt sig at lægge det på hylden: 
”Jeg ER ikke min migræne. Dette er 
ikke sagt med nemhed, men så længe 
jeg kan skabe noget, der spreder 
glæde og som andre kan lide, så bliver 
jeg ved”.

For mere info om Marinas arbejde: 
Marina Rubini Rordam Collage and Art 
aka Marina_Scissorhands – findes på 
Instagram og Facebook. Marina har 
senest udstillet sine sommerfugle-
kollager på Kapau, Gothersgade 105 
i København (til og med juli 2019). I 
efteråret udkommer en kunstbog hvor 
en del af hendes kollager er med, og 

det er planlagt at hun skal deltage i en 
gruppeudstilling på et galleri i Nord-
sjælland, også i efteråret 2019.

MBP

Selv makreldåserne fra de ekstra 
hårde dage er blevet til kunst.
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Meld dig ind i Migræne danmark – og gør en 
forskel for migræneramte!

Migræne danmark
Anne Egelund
Mosevangen 49
3460 Birkerød

Migræne danmark kæmper for at migræneramte får et bedre liv. Vi arbejder 
med oplysning og rådgivning, og vi engagerer os i dialog med politikere og læger. 

Støt os – og vi kan gøre en forskel. Sammen er vi stærkere! Dit medlemskab er 
helt afgørende.

www.migraeniker.dk

Meld dig ind i vores facebookgruppe  
’Migræne danmark’ – og del erfaringer med 
ligesindede

Gruppen er lukket, så dine opslag og kommentarer kan ikke 
læses af nogen udenfor gruppen. Over 1000 medlemmer 
finder støtte og vejledning i vores Facebookgruppe, hvor 
også foreningens bestyrelse og frivillige står klar med kom-
petent rådgivning og støtte.


