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Leder

Ny bestyrelse i Migræne danmark
Så blev det tid til et nyt nummer af MigræneNyt – denne gang med tema 
om kroniske (hoved)smerter. Mange af Migræne danmarks medlemmer 
har migræne i et sådant omfang, at det udgør en væsentlig hindring for 
udfoldelsen af vores liv. Og hvordan (over)lever man så? Det er en unik 
vej hver enkelt af os skal finde. Forhåbentlig kan denne udgave af Migræ-
neNyt hjælpe lidt på vej.

Vi har interviewet blogger og foredragsholder Christine David, som vi hå-
ber, vil kunne give inspiration til, hvordan man kan leve et godt liv på trods 
af smerter. Hun har også skrevet en artikel om ’sketeorien’ - et system, 
som kan bruges som inspiration til et ’energiregnskab’. Vi har også to vig-
tige personberetninger, herunder en fra en ung kvinde, der beskriver den 
krise, som det uundgåeligt medfører at blive ramt af kroniske smerter. Vi 
har indlæg fra to psykologer om betydningen af accept. Og endelig har vo-
res nytiltrådte bestyrelsesmedlem Malene Brix Pilegaard kigget nærmere 
på, hvad nyere forskning siger om de psykiske og sociale konsekvenser af 
kroniske smerter, og hvordan resultaterne afspejles i gældende støtte-
tilbud. Sidst, men ikke mindst, har Anne Bülow Olsen som altid leveret et 
interessant potpourri af nyt fra forskningens verden. 

Inde fra Migræne danmarks egne rækker har formand Kresten Søe og 
kasserer Keld Köcher kort efter generalforsamlingen valgt at trække sig. 
Vi takker dem for indsatsen, men ser også frem mod en positiv og spæn-
dende tid, hvor Migræne danmark udvikler sig og kommer til at gøre endnu 
mere for migræneramte i Danmark. I slutningen af maj blev bestyrelsen 
konstitueret. En enig bestyrelse har valgt Anne Egelund, tidligere næst-
formand, til formandsposten. Det samme gælder Malene Brix Pilegaard, 
som er blevet konstitueret kasserer. Suppleanten Mille Johnsen er blevet 
udnævnt som næstformand, og veteranen Dorrit Bjerregaard fortsætter 
som menigt bestyrelsesmedlem. Som frivillig fortsætter tidligere besty-
relsesmedlem Marina Rørdam og tidligere formand Anne Bülow-Olsen. Vi 
inviterer også gerne flere frivillige ind i arbejdet. Har du en særlig inte-
resse for at skrive, kampagnearbejde, praktiske opgaver, arrangement af 
events eller andet, så kontakt os. 

God læselyst – og tak for jeres medlemskab! Jeres engagement er af-
gørende for, at vi kan tale migrænikeres sag i medierne, til politikerne og 
gå i dialog med lægerne. Det er der brug for – og sammen er vi stærkere! 
Antallet af medlemmer er afgørende for indflydelse og økonomi: Kender 
du en migræneramt, som ikke medlem? Inviter dem ind i varmen hos os!

Anne Egelund
Formand, redaktør for MigræneNyt

 

Forsidebillede: Måske er der lys forude for de hårdest ramte migrænikere. 
Ny medicin er på vej (omend med forhindringer). I løbet af et par år forven-
tes der at være tre forskellige CGRP-hæmmere på markedet. 
 
Foto: Dreamstime
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TEMA: At leve med kroniske smerter:  
psykiske og sociale konsekvenser

Oplevelser af skam, kon-
troltab og identitetstab. Iso-
lation, manglende forståelse 
fra omgivelserne og bekym-
ring for fremtiden. Dette er 
blot nogle af konsekvenserne 

for mennesker der lever med kroniske 
hovedsmerter. Helt grundlæggende, 
bliver smerten omdrejningspunktet 
for selve livet, og dagligdagen kom-
mer til at handle om selvkontrol og 
mestringsstrategier.

Et nyere videnskabeligt studie fra 
en hovedpineklinik i Spanien1 viser, 
at der er væsentlige fællestræk, når 
kroniske migrænikere beskriver de 
psykiske og sociale konsekvenser af 
deres sygdom. 

Forskerne har valgt at basere studiet 
på dybdegående interviews samt 
beskrivelser af tegninger lavet af 
patienterne. Denne kvalitative metode 
er valgt, da det er forskernes over-
bevisning, at enhver patientoplevelse 
er dybt personlig og individuel, og at 
de oplevede konsekvenser næppe kan 
indfanges gennem standardi- 
serede spørgeskemaer og skalaer. 
Med personlige beretninger opnås 
et mere helhedsorienteret billede 
af hvad følgerne er af at leve med 
kronisk sygdom, og med dén viden, er 
både behandlere og patienter langt 
bedre stillet. Fem temaer går igen 
i resultaterne fra studiet, nemlig 
oplevelsen af:

1. Skam over at lide af en usynlig 
sygdom.

2. Mistillid til behandlingen gennem 
oplevelsen af at den er utilstrækkelig. 
Dette kobles med en paradoksal frygt 
for ikke altid at have de utilstrække-
lige midler ved hånden, samt uklar og 
til tider ineffektiv selvmedicinering.

3. Konstant stræben efter 
oprigtighed og støtte fra lægerne, 
koblet med oplevelsen af ofte at blive 
misforstået.  

4. Konstant stræben efter selvkon-
trol. Hele tilværelsen drejer sig om 
smerte, og for at leve så ’normalt’ et 
liv som muligt ift partnere, venner og 

familie, er selvkontrol afgørende.  

5. Patienter oplever manglende 
forståelse, og ofte mistænkelig-
gørelse, på arbejde og blandt venner 
og familie.

En patient fra studiet fortæller 
hvordan hun oplever reaktionen på sit 
arbejde:

En anden patient beskriver, hvordan 
det er at have en ’usynlig’ sygdom: 

Beskrivelserne af de psykiske og 
sociale konsekvenser går igen i 
mange andre studier af migræne2 og 
beskrivelserne kan også overføres til 
andre patientgrupper med kroniske 
sygdomme. I Sundhedsstyrelsen 
har man udviklet et program Lær At 
Leve Med Kronisk Sygdom3, som er 
den danske version af det amerikan-
ske program Chronic Disease Self-
Management Program (CDSMP)4, 
som bruges mange steder i verden, 
herunder i Norge, Sverige, England, 
New Zealand og Australien. Program-
met bygger på de grundprincipper, at 
mennesker med kronisk sygdom har 
fælles problemer og bekymringer; 
at de ikke bare skal håndtere selve 
sygdommen, men også de konsekven-
ser som sygdommen har for deres 
hverdag og følelsesliv; samt at men-
nesker med kronisk sygdom ofte har 
mere end én kronisk sygdom, og der 
er brug for støtte, der tager hensyn 
til det. Kurset danner baggrund for 
patientuddannelsen Lær At Tackle 
Kroniske Smerter, som udbydes af 
kommunerne og administreres af 
Komiteen for Sundhedsoplysning. 

Udgangspunktet for kurset er, 
at det er fordel at det IKKE 
er sygdomsspecifikt, da man 
dermed fokuserer på de generelle 
mestringsstrategier, samt at man 
åbner kurset for patienter med flere 
eller mere sjældne diagnoser, hvor 
der ikke eksisterer sygdomsspecifikke 
støttetilbud.

Kurset har vist, at visse fællestræk 
går igen, når kursisterne skal beskrive 
hvad de oplever af konsekvenser af 
deres sygdom. Med kursisternes egne 
ord, er det fx oplevelser af at:

Være bekymret for fremtiden; Have 
svært ved at arbejde; Familien forstår 
det ikke; Træthed; Kan ikke gøre det 
jeg kunne før; Frustration, Bekym-
ringer for økonomien…….

At sådanne programmer vinder større 
og større udbredelse bekræfter dette 
temas pointe: Der er behov for at se 
mere overordnet på de sociale og 
psykiske konsekvenser af et liv med 
kronisk sygdom. (Læs mere om dette 

so
ci

al

"Min kollega sagde til 
min chef, at jeg skulle 
tage en pille, hvis jeg 
havde ondt i hovedet, 
og at det ikke var en 

undskyldning for ikke at 
arbejde. Sådan noget er 

der hver dag….” 

(kvinde, 35 år)

"Det bliver mere og 
mere frustrerende. Først 

blev jeg scannet, så en 
MR-scanning, en masse 

tests – og de fandt  
ingenting! Og de fortalte 
mig at alt var normalt. 
Jeg kan ikke bevise det. 

Jeg var flov over at gå til 
lægen, det var som om 

jeg spildte deres tid.” 

(kvinde, 27 år)
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Selvom dette er resultater fra et forsøg med rotter, er der god grund til 
at advarenybagte mødre om, at det er en risiko forbundet med at indtage 
aspartam, mens man ammer. Vi ved ikke, hvor store mængder aspartam, 
der skal til, før menneske-babyer påvirkes. Så den sikre beslutning er at 
fravælge aspartamen, mens man ammer.

kursus og hvilken anden hjælp man 
kan få på side 22.)

Ved at gå dybere ned i de individuelle 
oplevelser, kan man klæde læger og 
andre i behandlingssystemet langt 
bedre på til at yde den støtte der skal 
til for at hjælpe mennesker der lever 
med kroniske smerter. Og man kan 
klæde den enkelte patient på til en 
langt højere grad af accept, egenom-
sorg og energiforvaltning – og dermed 
bidrage til bedre mestringsstrategier 
og større livskvalitet. De sidstnævnte 
emner behandles nærmere i andre 
artikler og personberetninger i dette 
temanummer. God læsning!

(1) https://bmjopen.bmj.com/con-
tent/7/8/e017851

(2) Se fx: Rutberg S, Ohrling K, Kos-
tenius C. Travelling along a road with 
obstacles: experiences of manag-
ing life to feel well while living with 
migraine. Int J Qual Stud Health 
Well-being 2013; Rutberg S, Ohrling 
K. Migraine – more than a headache: 
Women’s experiences of living with 
migraine Disabil Rehabil 2012; Bösner 
S, Hartel S, Diederich J et al. Diagnos-
ing headache in primary care: a quali-
tative study of GPs' approaches. Br 
J Gen Pract 2014; Seng EK, Holroyd 
KA. Optimal use of acute headache 

medication: a qualitative examina-
tion of behaviors and barriers to their 
performance. Headache 2013

(3) file:///C:/Users/Bruger/Downloads/
sundhedsstyrelsen%20patientuddan-
nelse%20kroniske%20smerter%20
(4).pdf 

(4) http://patienteducation.stanford.
edu/

MBP

Dette er resultater fra forsøg 
med rotter. Men resultater-
ne tyder på, at mødre, som 
indtager (store mængder af) 
aspartam, mens de ammer, vil 
få børn, som, hvis de lider af 
migræne med aura, får længe-

revarende auraer.

Rottemødrene fik 75 mg/kg/d eller 125 
mg/kg/d aspartam. Det svarer til 5- 7 
liter Cola Zero om dagen for en person 
på 60 kg. Så vi taler om en massiv 
påvirkning af rotterne. Men det er ofte 
sådan, man gør med dyreforsøg, for at 
få klare resultater. I kontrolgruppen 
fik mødrene rent vand.

Og resultaterne var tydelige. Mød-
re, som fik aspartam, fik unger, som 
voksede langsommere end kontrol-
gruppens. 

Rotteungerne blev testet i en ganske 
enkel labyrint, da de var udvoksede. 
Rotter, som har det godt, er nysgerri-
ge og vil bruge tid i de åbne områder. 
Rotter, som er nervøse og usikre, 
foretrækker de beskyttede dele af 
’labyrinten’, dvs. der hvor der er vægge 
på siderne. 

Jo mere aspartam mødrene havde 
fået, mens de ammede, jo længere tid 
brugte de voksne unger i de beskytte-
de dele af ’labyrinten’. De var mindre 
nysgerrige, og mere ængstelige.

Aura kan fremkaldes eksperimentelt 
på rotter. Man laver en lille åbning 
i kraniet og drypper en dråbe KCl 

(kaliumklorid) på 
hjernehinden. Det 
udløser en aura, som 
man kan følge med 
måleinstrumenter. 
Rotterne, som havde 
diet hos mødre, som 
fik aspartam, havde 
aura, som bevægede 
sig langsommere 
hen over hjernens 
overflade. Deres aura 
varede derfor læn-
gere tid end auraen i 
kontrolgruppen. Hvis 
rotterne havde sultet 
som små, var denne 
effekt ekstra udtalt.

P. C. Germano Magal-
hães, R. Abadie-Gue-
des et al., 2019. Be-

havioral and electrophysiological brain 
effects of aspartame on well-nouris-
hed and malnourished rats. Metabolic 
Brain Disease 34:651–658. 

ABO

Aspartam mens man ammer

kv
in

de
r

Aspartam mens man ammer 
giver:

• Mindre børn
• Mere ængstelige børn
• Længere aura, hvis 

børnene har migræne
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Aimovig eller ledighed

Et månedligt skud Aimovig 
koster (tal fra www.medicin-
priser.dk) 4227 kr. Der er ikke 
tilskud til det, og vi ved ikke, 
om der vil komme tilskud 
til det, så de praktiserende 
læger får mulighed for at 

udskrive det. Fås injektionen på et 
hospital, har AMGROS forhandlet en 
(hemmelig) rabat, så prisen er noget 
lavere.

Så lad os i det følgende antage at en 
måneds behandling med Aimovig står 
i 4000 kr.

En ledig person, som 
er klient i Jobcenteret, 
koster alene i administra-
tion 120.000 kr., skriver 
mediet ’Det offentlige’ 
(1). Dertil skal lægges 
dagpenge eller kontant-
hjælp. 

Der er ca. 100.000 per-
soner i alderen mellem 16 og 64 år 
som er ’bruttoledige’, dvs. de modtag-
er dagpenge eller kontanthjælp. 

Dagpengemodtagerne koster det 
offentlige 55.600 kr om året (fordi 
arbejdsløshedskassen betaler en del), 
mens en kontanthjælpsmodtager 
i gennemsnit koster det offentlige 
84.000 kr om året. Tallene er fra Fag-
bladet 3F (2).

En ledig migræniker koster dermed 
det offentlige et sted i omegnen af 

120.000 kr + ca. 70.000 (et sted mel-
lem 55.600 og 84.000 kr) dvs. i meget 
runde tal omkring 200.000 kr i rene 
udgifter.

Hertil kan lægges den tabte indtægt 
til det offentlige i form af skatter 
fra en højere indtægt ved et arbejde. 
En typisk medarbejder på fuld tid og 
mindsteløn tjener ca. 240.000 kr om 
året. Det giver en skat på omkring 
70.000 kr. Der er givetvis migræni-
kere, som tjener mere end mindste-
lønnen.

Så det offentlige mister en skatte-
indtægt på mindst 70.000 kr om året, 
hvis vores migræniker med fuldtidsar-
bejde bliver arbejdsløs. Herved kom-
mer de samlede offentlige udgifter + 
tab op på (i runde tal) mindst 270.000 
kr om året.

Det er klart dyrere for det offentlige 
end at betale for Aimovig, som koster 
omkring 50.000 kr om året (12 x ca. 
4.000 kr). 

Det vil oven i købet kunne betale sig 
for det offentlige at give tilskud til 
Aimovig (og de følgende lignende 
mediciner), frem for at vores eksem-
pel-migræniker mister jobbet.

Men – der er selvfølgelig et forbehold. 

Vi ved stadig alt for lidt om, hvem 
og hvor mange af de behandlede 
migrænikere, som vil få en bedring 
i migrænen med månedlige injek-
tioner af Aimovig. Vi har producen-
tens (Novartis) ord for, at Aimovig 

i gennemsnit efter 6 
måneders behandling 
reducerer migræneda-
gene med omkring 2,7 
dage om måneden (incl. 
placebovirkningen) for 
en episodisk migræniker. 
Det reducerede disse 
migrænikeres triptan-
forbrug med 1,3 dage om 
måneden. Så migrænean-
faldene var åbenbart ikke 

specielt invaliderende (3).

Men vi ved ikke, hvor mange mi-
grænedage disse heldige episodiske 
migrænikere havde inden behand-
lingen, bortset fra at de havde mellem 
4 og 14 migrænedage. Måske var det 
især dem med 4 – 5 dage om måned-
en, som fik den gode virkning?

Vi har også Novartis ord for at ca. 70% 
af forsøgsdeltagerne med episodisk 
migræne  fik en reduktion, som var 
mindre end 50% af deres migræne-

m
ed

ic
in

• En ledig migræniker koster samfundet ca. 270.000 kr om året
• En sucesfuld behandling med Aimovig koster samfundet omkring 50.000 kr om året
• Virkningen af Aimovig er sådan, at der skal behandles 5 kroniske migrænikere for at få en halvering af 

migrænedagene hos én af dem. Udgiften til den uvirksomme behandling af 4 migrænikere i 3 måneder = ca. 12 x 
4.000 kr = ca. 50.000 kr)

• Den reelle pris for en virksom behandling af en migræniker er derfor 100.000 kr 
det første år, og derefter 50.000 kr om året (i nutidens priser – der vil nok komme 
ændringer). 

Konklusion: Hvis en ud af fem migrænikere kan fortsætte med behandlingen 
med Aimovig ud over det første år, og derved bevare sit arbejde, er 
behandlingen en fin samfundsøkonomisk forretning.

Vi kender dog ikke langtidsvirkningerne af Aimovig eller de andre nye mediciner. 

Vi kender heller ikke prisen for en forbedret livskvalitet.

"Vi ved stadig alt for lidt om, hvem og hvor 
mange af de behandlede migrænikere, som 
vil få en bedring i migrænen med månedlige 

injektioner af Aimovig."
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dage. Så der var mange, som ikke fik 
nogen væsentlig forbedring.

For kronikerne (mere end 8 mi-
grænedage om måneden) var resul-
taterne en gennemsnitlig reduktion 
på 2 dage om måneden for kronikere 
uden MOH (medicinoverforbrugs-
hovedpine) og 3,5 dage om måneden 
for kronikere med MOH. Omkring 
15 – 20% af forsøgsdelatgerne fik en 
halvering af deres migrænedage (4), 
Så ligesom for de episodiske migræni-
kere vil der være ca. 4, som ikke får 
en bemærkelsesværdig virkning af 
behandlingen med Aimovig for hver 
succesfuld behandling.
 
Med alle disse forbehold ser det øko-
nomiske regnestykke knapt så godt 
ud. Der skal behandles 5 migrænikere, 
førend Aimovig giver en migræniker 
en halvering af migrænedagene. Det 
tager nok 3 måneder, før læge og pa-
tient erkender, at denne medicin ikke 
fungerer. Så der skal lægges udgifter 
til 3 måneders Aimovig a 4000 kr x 
4 migrænikere, dvs.  12 måneders 

’spildt’ medicin på udgiftssiden for Ai-
movig = 48.000 kr., for hver migræni-
ker, som får den ønskede virkning Så 
de samlede medicinudgifter bliver ca. 
100.000 kr for hver  gang en migræni-
ker får en gennemsnitlig reduktion i 
migrænedagene på 2-4 dage.

Men det kan stadig betale sig at be-
handle de 5 migrænikere, hvis reduk-
tionen i migrænedagene holder den 
ene af dem i arbejde. Især hvis vi kan 
glemme kassetænkningen.

(1) Det offentlige https://www.denof-
fentlige.dk/administration-og-bu-
reaukrati-vel-
faerdsstaten-
bruger-
120000-aar-
ligt-ledig-
borger 

(2) Fagbladet 
3F https://
fagbladet3f.
dk/artikel/
kontanthjaelp-

er-dyrere-end-dagpenge

(3) https://www.neurologyadvi-
sor.com/conference-highlights/
aan-2019-conference/erenumab-
effective-in-patients-with-episodic-
migraine-with-prior-preventive-treat-
ment-failures/

(4) S. J. Tepper, H.-C. Diener et al.,, 
2019. Erenumab in chronic migraine 
with medication overuse. Subgroup 
analysis of a randomized trial. 
Neurology preprint doi:10.1212/
WNL.0000000000007497

ABO

Migræne er en ’usynlig’ syg-
dom, og den kan være svær at 
forholde sig til, både for den 
som lider af migrænen, men 
også for omgivelserne. Lider 
din partner af hyppig og/eller 

svær migræne, kan det være en stor 
udfordring i dagligdagen, men du kan 
som partner gøre en stor forskel!

Acceptér, at migrænen 
fylder i jeres liv
Migræne kan komme i vejen for meget 
– den kommer altid ubelejligt, men 
nogle gange kommer den ovenikøbet 
i vejen for vigtige planer og aftaler.  
Mange migræneramte oplever en 
irrationel følelse af skyld, når det sker. 
Vær bevidst om at det selvfølgelig ikke 
er noget din partner gør med vilje – og 
giv udtryk for det.

Hjælp til hvor du kan
Når hovedet pulserer i en grad, så det 
føles som om, man har veer i hjernen 

- eller det føles som om sylen stikker 
igen og igen, kan skyldfølelsen også 
fylde. Alle de ting, som burde gøres, og 
ikke bliver gjort, kan tage pippet fra de 
fleste. Hjælp til! Tag opvasken, ryd op i 
stuen eller smør børnenes madpakker. 
For mange ledsages migræne af over-
vældende følelser om ikke at kunne 
klare selv små opgaver. Vær opmærk-
som på, at du virkelig kan aflaste her. 

Vis omsorg og medfølelse
Læg nattøjet frem, sæt bræk- 
spanden ved sengen, sluk lyset – de 
små kærlige handlinger betyder alt, 
når smertehelvedet raser!  Spørg 
gerne din partner, når han/hun ikke har 
et anfald, hvad der betyder allermest i 
situationen. 

Tal med hinanden
Skab et fælles sprog – tal om det svæ-
re. Vær åbne overfor hinanden. Rum de 
svære følelser, men find også fælles 
løsninger, der fungerer for jer begge.

Kæmp for din partner
Nogle migræneanfald er så slemme – 
især hvis det er Hortons – at man  
ender på skadestuen. Når anfaldet 
raser, kan det være stort set umuligt 
selv at kæmpe for at få den nødvendi-
ge hjælp. Her kommer du ind i billedet. 
Insister på rettidig hjælp, eller hvad 
der er brug for i situationen.

Der er stadig stor uvidenhed og for-
domme om migræne – og I vil sikkert 
møde det blandt familie og venner. Her 
kan du hjælpe med at uddanne omver-
denen og aflaste din partner.

Pas på dig selv
En kronisk sygdom kan fylde meget – 
også i dagligdagen. Prioriter dig selv og 
dine behov - skab åndehuller, så du kan 
lade op og have det godt. Hvis du ikke 
har det godt, kan du heller ikke være 
noget for din partner (eller andre).

AE

Hvad kan du gøre som pårørende?
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Kan man have et arbejde med kronisk 
migræne?

Ja, det kan man i Holland. 
Det var svaret på en rund-
spørge til personer, udvalgt til 
Netherlands Working Condi-
tions Survey i 2013. 593 af 
dem havde kronisk migræne 

(dvs. mere end 15 migrænedage om 
måneden). De blev sammenligneet 
med 13.139 ansatte, som ikke havde 
nogen kroniske lidelser.

Svarene viste, at de kroniske migræ-
nikere oftere var syge, og oftere 
følte sig følelsesmæssigt udmattede 
(emotional exhausted). 

Migrænikerene følte mere ansvar for 
deres arbejde, når de fik opgaver, der 
krævede en kognitiv indsats. Jo større 
fleksibilitet, især mht. arbedstid, der 
var omkring dem, jo bedre passede de 
deres job, og jo mindre mentalt trætte 
blev de. Støtte og forståelse fra 
kollegerne var også vigtge, men aller 
vigtigst var at opleve støtte fra che-
fen. Denne støtte reducerede desuden 
sygefraværet.

Så en forstående og støttende chef, 
bakket på af gode kolleger, betyder, at 
kroniske mogrænikere udmærket kan 
arbejde og påtage sig ansvar for deres 
arbejde.

Forskerne bag undersøgelsen fandt, 
at disse resultater var overraskende. 
De havde ventet, at kronisk migræne 

nok lagde beslag på migrænikerens 
hjernemæssige arbejdsindsats. 
Det viste sig ikke at være tilfældet. 
Migrænikerne klarede de faglige ud-
fordringer fint.

Men et ubehageligt klima mellem 
kollegerne f.eks. med diskriminering, 
var ødelæggende for migrænikernes 
arbejdsmuligheder.

Netherlands Working Conditions 
Survey har også undersøgt, hvad der 
gør den gennemsnitlige hollandske 
medarbejder glad på arbejdet (se gra-

fen). De kroniske migrænikere lagde 
stor vægt på selvbestemmelse og god 
ledelse. Den gennemsnitlige arbejds-
tager tænkte mere på privatlivet og 
lønnen.

M. P. van der Doef og R. M. C. Schelvis, 
2019. Relations Between Psycho-
social Job Characteristics and Work 
Ability in Employees with Chronic 
Headaches. Journal of Occupational 
Rehabilitation 29, 119–127.

ABO
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Vi kan ikke vide præcis hvad der afgør, at de kroniske migrænikere fandt at selvbestemmelse og en støttende 
ledelse var afgørende for deres arbejdsliv. Men det er fristende at konkludere, at de kroniske migrænikere er 
bevidste om at det er nødvendigt for dem at have fleksible forhold og en god støtte fra chefen og kollegerne, hvis de 
skal kunne bevare jobbet.

Det var ikke muligt at finde data for de kroniske migrænikeres medicinforbrug.

Hvad afgør om du (alle medarbejdere) er glad for dit arbejde?

Balance mellem arbejde og 
privatliv

Løn og kontraktforhold

Meningsfyldt arbejde

Søde kolleger

Feedback og anerkendelse

Tillid til ledelsen

Selvbestemmelse og deltagelse i 
beslutninger

0%          20%          40%         60%          80%       100%

% af besvarelserneBlå: Vigtigst; Rød: Mindst vigtigt

Vigtigst 
for 

kroniske 
migræ-
nikere

Migræne danmark starter med-
lemskampagne. Snart finder du dette 
smukke postkort som go-card rundt 
omkring på cafeér og andre samlings-
steder i Danmark. Kortet er en kollage 
skabt af kunstneren Marina Rørdam til 

fordel for Migræne danmark. 

På bagsiden ses opfordring til at 
melde sig ind i foreningen. 

Sammen er vi stærkere!

Meld et familiemedlem eller 
ven ind i Migræne danmark!
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I vanskelighederne ligger også 
mulighederne!

Det starter tilbage i 1978, 
hvor jeg klatrer op i det 
største træ. Jeg når bare ikke 
at tænke over, hvordan jeg 
kommer ned igen. Der er én, 
der holder mig i anklerne, og 

det resulterer i, at jeg styrter til jorden 
og lander pladask på ryggen. Jeg kan 
ikke få vejret, og har voldsomt ondt.

Min mor har højt og tydeligt sagt, at 
jeg skulle stoppe med de træer. Så 
jeg går stille op på værelset og har nu 
også ondt i hovedet. Få uger efter får 
jeg min første menstruation.

Og så starter det: hovedpinerne kom-
mer væltende. Jeg er 11 år og får min 
første henvisning til en fysioterapeut.

Jeg er altid ramt før, under og efter 
menstruation, og jeg har pludselig 
meget nemt ved at få hovedpine. Jeg 
indtager langt flere smertestillende 
piller, end hvad godt er. Jeg forsøger at 
holde mig oven vande og går konstant 
til massage i min teenagetid.

År senere, da jeg bliver mor for første 
gang, har jeg det fantastisk i min gravi-
ditet. I begge mine graviditeter har jeg 
det fantastisk.  Men så snart fødslerne 
er overstået, er migrænen tilbage i 
fuld styrke. Det begynder at blive rigtig 
hårdt for mig - at være mor til to små 
børn og samtidig passe mit job på en 
fødegang. Mit travle liv harmonerer 
slet ikke med mine migræneanfald, 
som kommer oftere og oftere.

På dette tidspunkt i mit liv har jeg 
fået anfaldmedicin (triptaner) i flere 
år, flere andre præparater er også 
afprøvet, og jeg er fast tilknyttet Glo-
strup Hovedpineklinik. Jeg føler mig 
efterhånden så utilstrækkelig, forpint 
og ikke hørt. Sygedage på arbejde og 
konstante aflysninger af aftaler er 

blevet mere reglen end undtagelsen, 
og mit humør daler.  Som en naturlig 
følge af denne konstante belastning, 
banker depressionen på. Og her må jeg 
ud med…. hvor har jeg mange gange 
måtte lægge øre til at depressionen 
er årsagen til min migræne! Det er 
meget hårdt, at jeg samtidig med 
min kroniske migræne, skal bruge så 
mange kræfter på at modargumente-
re. For det var tydeligvis helt omvendt 
i mit tilfælde: depressionen kom pga. 
migrænen.

Som 39-årig får jeg tilkendt førtids-
pension. Og her starter et helt nyt 
kapitel i mit liv. Jeg kæmper bravt 
med migræne seks dage om ugen. Jeg 
kæmper med tab af min identitet – for 
hvem er jeg, når jeg ikke arbejder? Med 
ét er en af mine yndlingsbeskæftigel-
ser taget fra mig.  Det store gab og 
tomrum jeg er efterladt i, sender mig 
dog samtidig på opdagelse. Jeg ender 
i den smukke erkendelse, at jeg er så 
meget andet end arbejde, og arbejde 
lige nu ikke er vejen til lykken for mig.

Jeg trodser systemet, min krop kan 
ganske enkelt ikke klare flere medicin-
ske forsøg. Jeg forlanger et operativt 
indgreb: jeg ønsker både livmoder, 
æggestokke og æggeledere fjernet. 
At jeg går min egen vej, gør mig ikke 
populær.  MEN JEG VIL. Jeg får et 
dagligt tilskud af lidt hormon efter 
operationen, og det får mig til at tro 
på, at det sker.  Jeg går fra seks anfald 
om ugen til et, og samtidig aftager 
anfaldene også lidt i styrke. For mig er 
det et stort øjeblik!

Jeg går nu all in i mit eget navlepillen-
de forsøg på at løse mit eget myste-
rium. Jeg søger desperat efter koden 
der passer, efter hvad jeg selv kan 
gøre. Jeg har gennem tiden prøvet ca. 
47 forskellige behandlere: Psykologer, 
flere kost-retninger og kurser, og jeg 
har en liste så lang, med punkter jeg 
skal huske at overholde dagligt. Jeg 
kan udgive en hel bog fyldt med hoved-
pinedagbøger. Og jeg arbejder hårdt på 
ikke at komme ud i et overforbrug af 
medicin igen!

Jeg bliver skilt. Jeg springer ud som 
lesbisk og bliver tro mod den jeg også 
er.

Og nej det forsvinder min migræne 
ikke af. Men jeg fornemmer tydeligt, 
at mine omgivelser ånder lettet op og 
tænker ”aaaarghh, det er det, der skal 
til!”

I dag har jeg sluttet fred med migræ-
nen, ikke flere lussinger. Jeg har givet 
slip. Tilgivet. Lukket op. Fundet mit 
ståsted. Samtidig anerkender jeg 
kærligt mig selv i, at jeg i så mange år 
har ligget ned.

Ting tager tid. Der var fuldt belæg for, 
at jeg var så meget ude af kurs, at min 
krop var i forsvar mod denne forfær-
delige kroniske sygdom. Ensom og 
uønsket i dette helvede, følte jeg mig 
ikke set, hørt eller forstået. Min læge 
havde alt for nemt ved at gentage, at 
jeg bare måtte acceptere!!! Det var 
ulideligt at blive talt sådan til, det sted 
hvor jeg befandt mig. Og jeg kunne kun 
svare: Nej! - så nemt er det ikke!! Det 
smertelige sted kender kun vi. Og vi 
kæmper. Vi forsøger at undgå at give 
op. Det er en lang proces!

D. 1. juni 2019 bliver dagen, hvor jeg 
stolt modtager mit uddannelsesbevis 
som Oplevelsesorienteret og Eksisten-
tiel Psykoterapeut. SEOP i København 
har med dygtige undervisere og unikke 
ledere, dannet rammerne for mig i fire 
år. I disse rammer har jeg trygt kunne 
videreudvikle mig og blive klogere på 
mit liv.  Min egen kamp med min kroni-
ske sygdom, og mit ønske om at igen at 
kunne bidrage på arbejdsmarkedet, har 
ført mig til, hvor jeg står i dag. Jeg har 
et stort ønske om, i samarbejde med 
mine kommende klienter, at hjælpe 
dem et bedre sted hen.

Charlotte Bæk Madsen
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"I dag har jeg sluttet 
fred med migrænen, 

ikke flere lussinger. Jeg 
har givet slip. Tilgivet. 
Lukket op. Fundet mit 

ståsted."
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Jeg kalder mig ikke for syg – men jeg bliver 
aldrig rask

Interview med blogger, 
forfatter og foredrags-
holder Christine David

Af Anne Egelund

Jeg møder Christine en mandag 
morgen, hvor jeg i min forvirring har 
glemt, at jeg har inviteret hende hjem 
i min stue til interview. Christine tager 
min migrænehjerne i stiv arm. Hun 
kender det jo nok også lidt selv...

Christine er en af de mange migræni-
kere, som udover migrænen også 
slås med kroniske skulder- og nak-
kesmerter. For hendes vedkommende 
førte en faldulykke for 10 år siden til 
diskusprolaps og nerveskader – og 
en rejse ind i et nyt og anderledes liv. 
Et liv, hvor hun skulle bevæge sig fra 
sit karrierejob indenfor marketing til 
et helt nyt fokus i livet. I dag har hun 
et fleksjob på tre timer om ugen, og 
lever sammen med sin mand og tre 
børn på 7, 11 og 13 år. Hendes job er 
hendes blog (www.menduserjoikke-
sygud.dk) samt profiler på de sociale 
medier under samme navn – og en-
delig giver hun foredrag om livet som 
kronisk syg.  I dag har hun, udover 
sine daglige smerter i nakke og skul-
dre, næsten dagligt en let migræne, 
og mindst fire voldsomme anfald om 
måneden. Hertil kommer en enorm 
træthed. 

Vi mødes til en snak om hvordan hun 
lever med sine smerter, og især om 
hvordan det påvirker hendes ægte-
skab og hendes børn – og om hvordan 
hun formår at leve et godt liv, på trods 
af nogle meget konkrete begræns-
ninger.

’Jeg ville det hele før. Jeg ville kar-
rieren, den dyre bil og det lækre hus’, 
fortæller Christine om sit tidligere 
liv som marketingskonsulent. ’Det 
var et stort tab af identitet at blive 
syg’. Christine kan stadig føle sorg 
over det tabte og endda misundelse, 
når hun bliver mindet om alt det, hun 
kunne engang. Alligevel føler hun, at 
hun grundlæggende har accepteret 
sine livsvilkår, men også at hun har 
fundet ny mening med tilværelsen. 
Christine understreger at hun ikke 

har opskriften på hvordan man lever 
med smerter – men hun håber, at hun 
kan inspirere andre: ’Jeg lever med en 
sorg, men jeg rejser mig igen, og jeg 
lever – hver dag’.

Mit liv er et regnskab
’Mit liv nu, er ét stort regnskab’, 
fortæller Christine. Med regnskab 
mener hun, at hun hele tiden skal 
sørge for ikke at bruge flere res-
sourcer, end hun har. Og hvis hun 
bruger mere energi alligevel, så er 
det noget hun vælger aktivt til – så 
bliver de smerter som kommer 
efterfølgende defineret som ’livs-
glædesmerter’. Som når hun vælger 
at tage i Tivoli med børnene, hvor 

hun ser på, fordi hun kan ikke hoppe 
med i rutchebanen. Til gengæld kan 
hun nyde børnenes glæde, og hun kan 
hygge sig med dem mellem forlys-
telserne. Turen koster på energi- og 
smertekontoen – men det er det hele 
værd. Ved hjælp af energiregnskabet 
kan Christine for det meste holde de 
værste smerter i ave. Læs mere på 
s. 12 om ’sketeorien’, som Christine 
lever efter. 

Jeg taler med børnene
Jeg vil gerne vide, hvordan Christine 
taler med sine børn om at leve med 
smerter. Christine fortæller: ’I de 
første år troede jeg, at jeg skulle 
skåne dem. Jeg troede, at jeg skulle 
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Høringssvar til Sundhedsstyrelsen
Migræne danmark gør hvad vi kan for 
at påvirke beslutningstagerne. 

For nylig udsendte Sundhedsstyrelsen 
et 90-siders dokument med anbefa-
linger til tværsektorielle forløb for de 
hårdest ramte migrænikere/hovedpi-
neramte. 

Vi bød muligheden velkommen, og 
syntes også, at anbefalingerne kom 
et godt stykke vej. Alligevel måtte vi 
påpege nogle væsentlige problemer i 
anbefalingerne: f.eks. ønsker man, at 

migræneramte i fremtiden ikke længe-
re kan få lavet automatiske fornyelser 
af recepter (triptaner), men i stedet 
skal møde personligt op hos lægen 
hver gang, der skal udskrives medi-
cin. Det gjorde vi indsigelse i mod, da 
vi synes det er et helt unødvendigt 
spild af både vores og lægens tid og 
ressourcer. 

Et andet vigtigt punkt i vores indsigel-
ser var, at vi oplevede, at anbefa- 
lingerne fokuserede uforholdsmæssigt 
meget på de patienter  som fortsat 

har en tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Vi gjorde opmærksom på, at man ikke 
må overse de migræneramte, som har 
mistet tilknytningen til arbejdsmarke-
det, ligesom vi opfordrerede til en hø-
jere grad af respekt for den enkeltes 
situation og behov. Endelig bad vi om 
bedre medicinsk og psykosocial støtte 
til patienter, der skal medicinsaneres 
(afgifte). Det fulde høringssvar kan 
fås ved henvendelse til formand@
migraeniker.dk.

AE

lade være med at sige noget til dem. 
Problemet var, at jeg ikke kunne 
skjule det. Jeg havde kun begrænset 
overskud – og det påvirkede alle. Ofte 
var jeg en rigtig underskudsmor, som 
var urimelig og skældte for meget 
ud.’ En dag prikkede en veninde til 
hende, og fik hende til at indse, at det 
var et misforstået hensyn at tage, at 
forsøge at skjule sine smerter. 

Smertemonsteret
’Jeg opfandt Smertemonsteret’, 
fortæller Christine: ’Smertemon-
steret er ikke mig, men det er inde i 
mig, og det påvirker mig. Jeg kan blive 
træt og vred – og jeg kan komme til at 
gøre eller sige ting, jeg fortryder. Det 
gør ondt på mig, at min familie skal 
leve med mine smerter, men det er 
et vilkår jeg ikke kan ændre på. Mine 
børn bliver nødt til at respektere mine 
begrænsninger, og det gør da ondt. 
Men det er også en gave, at de lærer, 
at livet kan medføre udfordringer. De 
lærer empati, og det er vigtigt.’ 

’Smertemonsteret’ blev til tre bøger, 
som hun har skrevet målrettet til 
børn i forskellige aldre, og som kan 
danne grundlæg for en god snak om 
mors eller fars kroniske smerter. 
Vigtigt er det, at børnene forstår, at 
smerter er bare smerter – men det er 
ikke noget man dør af. Mange børn er 
nemlig bange for, at mor eller far dør 
af smerterne. 

Smerterne har tvunget Christine ud 
i refleksioner om, hvad det vigtige i 
livet er, og hun har fundet sin egen vej: 
’Jeg er til stede, jeg er nærværende 
med mine børn, min mand og i det 

hele taget mine venner og familie. 
Livet er for kort til andet. Jeg bruger 
nu mine kræfter på det som er vigtigt 
for mig. Jeg vil ikke sætte en facade 
op, som ikke er mig. Jeg vil hellere 
vise den rigtige mig – og dermed må 
folk så vælge til om de kan acceptere 
de vilkår og de begrænsninger, der 
følger med ’mig’’.

Også ægteskabet kommer for mange 
kronisk syge ud i udfordringer. Chris-
tine er med egne ord heldig. Hun har 
en god og empatisk mand, som har 
accepteret, at hendes smerte er et 
livsvilkår. De har fundet et fælles 
sprog, om end Christine - med et smil 
– anerkender, at det vist mest er hen-

de, der snakker. Christine forklarer: 
’Min mand er fixeren og helten. Han 
vil i starten så gerne fixe situationen, 
men det kan han jo ikke. Nu har han 
lært at være med mig i det – og at det 
er nok for mig. Vores kærlighed har 
aldrig rigtig været udfordret, og vi har 
udviklet os sammen i det her forløb.’
 
I dagligdagen er der ikke meget 
overskud, men de har fundet veje 
til at være sammen, også når der 
næsten ikke er flere kræfter. Så sid-
der de sammen i elevationssengen 
om aftenen. Måske med en computer 
hver, eller foran det store fjernsyn, de 

har fået sat op. Så er det måske bare 
den lette berøring af deres hænder 
mod hinanden. Christine uddyber: 
’Vores ægteskab er ikke et regnskab, 
men det er ham som bærer det store 
læs. Men jeg er god til at sige und-
skyld. Jeg er god til – selv når han 
siger, at jeg ikke behøver det – at sige 
undskyld, hvis jeg har været urimelig 
eller underskudsagtig’. De forsøger 
at støtte hinanden i deres livsvilkår, 
at være åbne om deres følelser, men 
også i begge at tage ansvar for at 
finde løsninger. 

Nyt mod på livet
En ting, som har givet Christine nyt 
mod på livet, er hendes liv som blog-
ger og foredragsholder. Hun får meget 
praktisk hjælp – af både en veninde 
og sin mand, men hun får skrevet 
blogindlæg om livet med kroniske 
smerter, og hun holder foredrag med 
jævne mellemrum, hvor hun senest 
samlede over 100 tilhørere i Herning. 
Christine har tusinder af følgere både 
på Facebook, sin blog og på instagram. 
Hun har valgt at være åben om sit liv 
som ’usynligt syg’, og hun føler hun 
gør en forskel: ’Når folk skriver til mig 
og fortæller mig, at min historie har 
gjort en forskel for dem, så betyder 
det meget for mig. Jeg har mistet den 
gamle Christine, men jeg har skabt 
en ny. Nu er jeg god til noget igen – og 
det betyder så meget.’

Christine David holder foredrag for 
Migræne danmarks medlemmer til 
efteråret. Tjek augustnummeret for 
dato og sted.
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"Jeg har mistet den 
gamle Christine, men 
jeg har skabt en ny."
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Christine David: Sketeorien  
(et energiregnskab for kronisk syge)

Jeg er løbet tør for skeer.
Altså ikke spiseskeer – 
men … lad mig forklare…...

Da jeg blev smerteramt i 
2009, opdagede jeg hurtigt, 

at jeg ikke kunne det samme som før. 
Jeg blev pludselig træt, havde ingen 
kræfter og var uoplagt. – Dette var 
ud over selve smerterne, som støje-
de i min krop. Min tålmodighed blev 
voldsomt lille og min lunte frygteligt 
kort. Jeg blev pludselig overmandet 
af, hvad jeg kalder ‘SmerteMonsteret’.

Jeg forstod det ikke selv, og jeg tror 
min omgangskreds undrede sig endnu 
mere. De så mig gå fra 220 km/timen 
til pludselig at bevæge mig i slowmo-
tion, og endda stå helt stille, i visse 
perioder. 

Jeg havde en snak med en veninde, 
som er gigtpatient, hvor jeg udtrykte 
min frustration. Hun rakte mig et par 
siders tekst, og sagde: ”Gå hjem og 
læs det her print”.

Printet var en historie, der kaldes 
’ske-teorien’. Den handler om en pige, 
der hedder Christine, som er syg. 
Christine er ude og spise med sin 
veninde, og aftenen udvikler sig til en 
meget vigtig og værdifuld snak.

Christines veninde, som ellers kendte 
til alle detaljer om hendes privatliv og 
sygdom, spurgte tilfældigvis ind til, 
hvordan det egentlig var at være ramt 
af kronisk sygdom. Da de sad på en 
restaurant, måtte Christine tænkte 
hurtigt, og i det øjeblik fandt hun på 
en relativ simpel forklaring, som viste 
sig at kunne gøre en stor forskel for 
både kronikere og deres pårørende.

Christine samlede alle skeer på bor-
dene omkring sig og sagde: 

“Værsgo’ nu er du syg – det her, det 
er dine ressourcer. Det er hvad du har 
at gøre godt med i dag. Du har ikke 
uanede ressourcer, du har de her 12 
skeer, ikke flere end det”.

Veninden startede sit ‘ske-regnskab’: 
’Jeg står op, jeg går i bad, jeg spiser 
morgenmad’ osv.

Hvad der så skete – det vender jeg 
tilbage til…

Det her kan efter min mening, overfø-
res direkte til alle os, som er kroniske 
smertepatienter. Vi kan bruge samme 
analogi. Vores ressourcer kan måles i 
‘skeer’, fordi forskellen på dig og mig, 
måske din søster, veninde eller mor 
(som ikke er kroniker) er, at vi har 
begrænsede ressourcer HVER DAG, 
resten af vores liv. 

Vi er tvunget til at træffe valg og 
være bevidste om disse.

Så jeg ved, at jeg har et vist antal 
‘skeer’ til min dag. Dem bruger jeg 
varsomt, og med nøje overvejelse. Jeg 
prioriterer, hvad der er rigtigt for mig, 
og hvad der er vigtigt for mig.

Tilbage til historien: Christines ven-
inde blev chokeret over hvilke simple 
ting i ens dagligdag, der koster ‘skeer’. 
Alt det der er “normalt”, og “som man 
bare gør”. Ting som hun tog for givet, 
fx bare at komme op af sen-
gen? Ja, dette er pludselig 
en udfordring, fordi man har 
smerter der er altoverskyg-
gende, ovenikøbet måske 
efter en dårlig nats søvn. 

Det er så sandt - og en vigtig 
detalje, som mange uden 
begrænsninger ikke tænker 
over: Det der før var normalt, 
er nu til overvejelse for en 
kroniker.
 
Hvad jeg før troede var vig-
tigt for mig – det er anderle-
des i dag. 

Dem der er i mit liv i dag, 
viste sig at være nogle andre, 
end dem jeg før regnede med.

Den måde jeg prioriterede på tidligere, 
gælder ikke mere.  

Jeg har et andet fokus. 

Jeg har en anden form for nærvær og 
taknemmelighed. 

Den proces og de ændringer, som det 
lyder så nemt at komme frem til er 
det ikke. Det var hårdt arbejde og en 
del af en sorgproces – men også en 
del af at lære den nye “mig” at kende. 

Jeg har lært og fundet accept i, at de 
‘skeer’ jeg vælger at bruge hver dag 
- dem har jeg nøje prioriteret, og jeg 
vælger at bruge dem på dem, som jeg 
holder allermest af. Ingen skal sige 
tak, fordi jeg bruger ’skeer’ på dem, 
til fødselsdage eller andre sammen-
komster. Det er mit ansvar, hvad mine 
‘skeer’ bruges på, fordi jeg bruger kun 
‘skeer’ på det der giver mig livsglæde. 

Fordi … når “regningen skal betales” 
efter de her arrangementer jeg delta-
ger i – så har jeg ikke bare smerter, så 
har jeg livsglædesmerter… 
Og livsglædesmerter - de er nemmere 
at håndtere end almindelige smerter. 

Læs det fulde indlæg på Christines 
hjemmeside www.menduserjoikke-
sygud.dk/sketeorien. 
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"Jeg ved, jeg har et vist 
antal 'skeer' til min dag. 

Dem bruger jeg 
varsomt og med nøje 

overvejelse."
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CGRP og kredsløbet

Virkningen af CGRP (Calcitonin 
Gen-Relateret Peptid) i krop-
pen har været undersøgt siden 
sidst i 1980’erne. Så forskerne 
ved en del om, hvad CGRP gør 
for os. Specielt blodkredsløbet 
har været genstand for en del 

undersøgelser. 

Med fremkosten af nye mediciner, 
som blokerer CGRP-molekylet eller 
CGRP-receptorerne, er der grund til 
at træde et skridt tilbage og se nøjere 
på, hvad CGRPs funktion er mht. vores 
blodkredsløb.

CGRP og de nervefibre, som påvirkes 
af CGRP, findes overalt i blodkarrene 
og i hjertet. CGRP-systemet opret-
holder så vidt muligt det normale 
blodtryk, når vi f.eks. har højt blodtryk. 
CGRP sørger også for, at blodtrykket i 
og omkring hjernen holdes nogenlunde 
normalt, hvis en blodprop i hjernen har 
afskåret blodforsyningen til dele af 
hjernen.

CGRP er desuden involveret i de sidste 
måneder af en graviditet, og sørger for 
at blodtrykket normaliseres under og 
efter fødslen. Får moderen en svanger-
skabsforgiftning er CGRP-indholdet i 
blodet lavt.

Migrænikere har en lidt øget risiko 
for blodpropper og hjerneblødninger. 
Der er endnu ikke lavet forsøg, som 
afslører, hvilken effekt medicinsk 
CGRP-blokering har på denne ganske 
lille øgning i risikoen.

Endeligt er der et 
samspil mellem 
CGRP og hormon-
terapi hos kvinder. 
Kvinder har gene-
relt højere indhold 
af CGRP i blodet 
end mænd. Det 
høje CGRP-niveau 
virker formentlig 
beskyttende mod 
blodpropper. Vi 
kender endnu 
ikke effekten af 
CGRP-blokader på 
kvindernes risiko 
for blodpropper 
(1)

Der er kun pub-
liceret et enkelt 
studie, som har 
undersøgt effek-
ten af CGRP-blo-
kade sammen 
med hård fysisk 
anstrengelse hos 
personer (for-
trinsvis mænd) med kranspulsåre-for-
kalkning. Studiet blev gennemført af 
en række forskere, som alle var betalt 
af de medicinalfirmaer, som ønskede 
at markedsføre en CGRP-blokker.

Som det kunne forventes, fandt de 
ingen problemer (2). 

(1) E. Rubio-Beltrán og A. Maassen van 
den Brink, 2019. Understanding CGRP 
and Cardiovascular Risk. Handbook of 

Experimental Pharmacology, https://
doi.org/10.1007/164_2019_204

(2) C. Depre, L. Antalik et a., 2018. A 
Randomized, Double-Blind, Place-
bo-Controlled Study to Evaluate the 
Effect of Erenumab on Exercise Time 
During a Treadmill Test in Patients 
With Stable Angina. Headache 58:715-
723.

Billede fra (1).
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Aimovig, virkning og bivirkninger

Ny medicin skal sammenlignes 
med de allerede brugte midler. 
Kun hvis der er en væsentlig 
forbedring, bliver den nye me-
dicin taget med i behandlingen.

Virker Aimovig? 
Derfor har en gruppe forskere (heraf 
nogle fra Novartis, som fremstiller 
Aimovig) gennemgået 146 afprøv-
ningsresultater, som er publiceret, 
hvor forebyggende midler er 
sammenlignet med place-
bo. Kun 8 af artiklerne blev 
anset for at være solide 
forskningsresultater, dvs. 
forsøget var blindet (delta-
gerne vidste ikke om de fik 
den aktive medicin eller pla-
cebo), der var et stort antal 
forsøgsdeltagere og måle-
punktet var en halvering af 
migrænedagenes antal efter 
12 uger. Resultaterne for 
både den aktive medicin og 
placebovirkningen blev kor-
rigeret, så de forsøgsperso-
ner, som faldt fra på grund 
af bivirkninger, ikke var med 
i beregningerne. 

Placebovirkningen 
Generelt for de 8 sæt resul-
tater er, at placebovirknin-
gen for alle midler, undtagen 
for Topiramat mod episodisk 

migræne, gav flere brugere end hal-
vering af deres migrænedage end den 
reelle virkning. Eller, lidt groft sagt, så 
var placebovirkningen lidt bedre end 
den reelle virkning.

Så det kan undre, at Novartis har haft 
interesse i at publicere disse resulta-
ter. Aimovigs medicinske resultater 
ser ikke ud til at være bedre end de 
velkendte forebyggende midler.

Hvad så med bivirkningerne? 
Forskerne så også på bivirkningerne. 
Det gav et noget anderledes billede. 
Der var meget få bivirkninger når 
forsøgspersonerne blev behandlet med 
Aimovig. Men her ser vi kun på, hvor 
mange der droppede ud af forsøgene. 

Der blev stort set ikke nogen, som 
droppede ud i afprøvningerne af Aimo-
vig, hverken i den reelle behandling el-

ler i placebobehandlingen. Der-
imod var der et stort frafald 
på grund af bivirkninger både i 
placebogruppen og i gruppen, 
der fik det aktive stof i de fire 
afprøvninger af de kendte 
forebyggende mediciner.

P. Vo, S. Wen et al. 2019. 
Benefit-risk assessment 
of erenumab and current 
migraine prophylactic tre-
atments using the likelihood 
of being helped or harmed. 
Cephalalgia preprint DOI: 
10.1177/0333102418801579
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Se også artiklen på side 
13 om Aimovig’s virkning 
på blodkredsløbet.

Reel effekt og placebo virkning af forebyggende medicin 
mod migræne
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CGRP, som findes naturligt i 
kroppen, er en vigtig faktor i 
dannelsen af nye blodkar og 
nye lymfekar. Dem har vi brug 
for, f.eks. hvis der dannes en 
(lille) blodprop et sted i krop-
pen, og der derfor hurtigt skal 

dannes nye veje for blodgennemstrøm-
ningen. Lymfen skal også drænes 
væk, hvis vi har haft en skade, f.eks. 
en forstuvet ankel. Her er det CGRP, 
som sætter skub i dannelsen af de nye 
blodkar og lymfebaner, som pludseligt 
bliver nødvendige.

Med langvarigt brug af de nye CGRP 
antibodies (f.eks. Aimovig), reduceres 
evnen til at danne nye blodkar efter 
behov. Det betyder, at blodpropper 
stopper blodgennemstrømningen i 
længere tid, sår heles langsommere, 
og (måske overraskende) at svulster 
vokser langsommere. Men vi får i høje-
re grad ødemer, dvs. væskeansamling i 
vævene, og de varer længere, fordi der 
ikke dannes nye dræn-muligheder.

Vi ved ikke, hvor stor risikoen er for 
disse effekter. Men forskerne, som 
har set på dette emne, foreslår, at 
de migrænikere, som bruger de nye 
CGRP-mediciner i længere tid (og vi 
ved heller ikke præcis hvad ’længere 

tid’ er) er ekstra opmærksomme på, 
om de har ødemer (væskeansam-
linger), og om deres sårheling går 
langsommere end normalt. Hvis det 
er tilfældet, må det forventes, at der 
også er øget risiko for, at en blodprop 
får varige følger.

M. Majima, Y. Ito et al., 2019. CGRP/
CGRP Receptor Antibodies: Potential 
Adverse Effects Due to Blockade of 
Neovascularization? Trends in Phar-
macological Sciences 40, 11 – 21.

ABO

CGRP-antibodies hæmmer dannelsen af nye 
blodkar

Uventet få bivirkninger ved placebo-injektioner
Det er bemærkelsesværdigt, at der stort set ikke var ubehagelige bivirkninger ved hverken placebobehandlingen 
eller den aktive behandling med Aimovig. De hidtil brugte midler har alle en væsentlig bivirkningsprofil, som gør, 
at 6 – 28% af forsøgspersonerne, som får placebo-behandling, også dropper ud af afprøvningerne (de grå dele af 
søjlerne i den nederste graf), i samme omfang som dem, der fik det aktive stof. Specielt var der mange bivirkninger 
ved placebo-injektionerne i afprøvningen af Botox. Botox-behandling er jo også injektioner – så man kunne måske 
have forventet, at placebobehandlingens bivirkning for Botox og Aimovig ville være nogenlunde sammenlignelige.

Kan forventningerne til medicinen afgøre om placebovirkningen har bivirkninger?
Som læser af artiklen som er refereret ovenfor, må konklusionen derfor blive, at bivirkningerne ved en placebo-
behandling i høj grad afhænger af, hvad forsøgspersonerne forventer. Et godt forarbejde med information om, at der 
ikke vil være bivirkninger, er formentlig den afgørende faktor for, hvor mange der dropper ud af en afprøvning med 
ny og dermed ukendt medicin. En sådan manipulation vil næppe være mulig med de velkendte forebyggende midler.

Patienthistorier om bivirkninger er forsvundne
Vi har indtil nu kun to kilder med information om bivirkningerne af Aimovig. Novartis gentager igen og igen, at der 
ikke er nogen væsentlige bivirkninger. Forsøgspersoner opdeler sig i to ret klare grupper: Dem der er super glade 
for medicinen, og dem, der har oplevet ubehagelige bivirkninger, f.eks. i form af forstoppelse. Migraine.com havde 
omkring årsskriftet 2018 – 19 et patientforum, hvor forsøgsdeltagere og brugere af Aimovig kunne udveksle 
erfaringer. Der var mange utilfredse brugere. De utilfredse brugeres kommentarer er nu fjernet fra internettet.
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Blodkar (kapillær) som er blevet 
blokeret, f.eks. af et sår eller en 
lille blodprop

Blodkarret har dannet nye 
forgreninger efter påvirkning af 
CGRP, så sårhelingen går 
hurtigere og blodet finder nye 
veje, hvis der er en blodprop. 

a

a
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Et gen afgør risikoen for at få MOH

Den har nok luret i mange 
forskeres baghoved – mis-
tanken om, at der er nogle 
migrænikere, som lettere får 
medicinoverforbrugshoved-
pine (MOH) end andre. Men 
hvorfor? Kunne det være 

noget med, hvordan man tolererer 
at have migræne mange dage uden 
at tage anfaldsmedicin? Kunne det 
være genetisk bestemt? Eller kunne 
der være helt andre faktorer i spil?

Nu har italienske forskere iden-
tificeret et enkelt gen, som bl.a. 
kontrollerer Dopamine-beta-hy-
droxylase (DBH) enzymets activitet. 
DBH nedbryder dopamin, og danner 
i stedet noradrenalin (norepinephrin 
er et andet navn for det samme). Det 
nedbryder også biogene aminer (som 
bl.a. kan optræde som migrænetrig-
gere).

DBH-genet kommer, groft sagt, i 3 
varianter: De kaldes II, ID og DD. I 
står for ’Insert’ (indsætte), mens D 
står for ’delete’ (tage bort). Der er en 
del flere varianter, men de italienske 
forskere fandt, at denne grove opde-
ling var tilstrækkelig. 

Forskerne analyserede blod fra 400 
migrænepatienter og 204 kontrol-

personer og sammenlignede deres 
DBH-enzymaktivitet. De kikkede 
især efter sammenhængen mellem 
enzym-aktiviteten, og om migræniker-
ne havde kronisk migræne med eller 
uden MOH, eller om de havde episo-
disk migræne. Der viste sig et meget 
tydeligt billede (se figuren herover).

De migrænikere, som havde kronisk 
migræne, men ikke MOH, var en 

helt speciel gruppe. I denne gruppe 
havde 73% en genetiske variant, som 
var karakteriseret ved, at genet for 
enzymaktiviteten havde fået sat to 
stykker ind, og intet var fjernet (den 
høje røde søjle i figuren). I alle de 
andre grupper var der fjernet et styk-
ke af genet og måske også sat noget 
ind hos ca. 70% af migrænikerne (og 

kontrol-personerne).

Når der blev sat et ekstra stykke 
DNA ind i DBH-genet, så blev enzy-
met mere aktivt, og koncentrationen 
af dopamin i blodet blev derfor redu-
ceret. Og modsat – hvis DBH genet 

fik nedsat aktiviteten hvis stykker 
blev klippet ud af DNA-strengen. Så 
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Et lavt dopamin niveau synes at beskytte mod at udvikle MOH. Det lave dopamin-niveau har man, hvis enzymet 
DBH, som nedbryder dopamin, er meget aktivt, fordi det har fået stykker indsat i genet. Enzymet nedbryder også 
stoffer som tyramin og phenylethylamin.

Er der fjernet stykker af genet, bliver enzymet mindre aktivt, og migrænikerne får et højt dopamin-niveau og har 
større risiko for at udvikle MOH. Migrænikerne i gruppen med kronisk migræne som havde mistet lidt af genet, rakte 
simpelt hen oftere ud efter de smertestillende mediciner, end deres ’kolleger’ med ekstra stykker sat ind i DGH-
genet.

Når vi her taler om et lavt dopamin-niveau, er det stadig langt fra at give dopamin-mangel.

Selvom der var 400 migrænikere i forsøget, var der kun 4, som havde kronisk migræne uden MOH, og som samtidig 
manglede et stykke af BDH-genet. Der var 11, som havde varianten II, som menes at beskytte mod MOH. Så der er 
en del usikkerhed i resultaterne. Men spændende er det.

Figuren er fra (1).
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steg dopaminmængden i blodet, og 
risikoen for at udvikle MOH steg vold-
somt, fordi migrænikerne oftere rakte 
ud efter smertestillende medicin.

Migrænikerne med kronisk migræne 
og MOH havde et dopaminindhold i 
blodet, som var 15 gange højere end 
kontrolpersonernes.

Forskerne kikkede også efter, om 
DBH-aktiviteten på nogen vis kunne 
kædes sammen med køn, arvelighed, 
hovedpinesmertens placering, ensidi-
ge lammelser o.l., kramper, menstruel 

migræne, forebyggende medicin, psy-
kiske diagnoser, kredsløbsforstyrrel-
ser og endokrine sygdomme. Men her 
fandt de ingen sammenhænge (1).

Tidligere undersøgelser har vist, at 
dopamin har en smertenedsættende 
virkning (2). Det er derfor muligt, at 
det ikke i sig selv er det lavere dopa-
min-niveau, som giver den beskyt-
tende virkning mod MOH. Det kunne 
være, at det er nedbrydningsproduk-
terne (f.eks. noradrenalin), som er 
den beskyttende faktor.

(1) P. Barbanti, F. Guadagni et al., 
2019. Dopamine-beta-hydroxylase 
19-bp insertion/deletion polymorp-
hism affects medication overuse in 
patients with chronic migraine. Neuro-
logical Sciences
https://doi.org/10.1007/s10072-019-
03865-9

(2) P. B. Wood, 2008. Role of central 
dopamine in pain and analgesia. 
Expert Rev. Neurotherapeutics 8, 
781–797.

ABO

Hvad frygter du mest? Migrænen i dag,  
eller MOH om nogle måneder

Det er måske et valg mellem 
pest eller kolera. Men det er 
også virkeligheden for rigtigt 
mange migrænikere. Maks 9 
triptandage om måneden, og 
tag dem tidligt i anfaldet. 

Med begrænsningen på 9 triptanda-
ge om måneden, er der brug for at 
’gemme’ triptanerne til de dage, hvor 
der virkelig er behov for dem. Hvad 
nu, hvis der kommer en stribe rigtigt 
slemme dage, og der ikke er flere 
triptandage tilbage i denne 4-ugers 

periode? Det vil gøre ondt, også med 
fuld dosis af de smertestillende fra 
skuffen. Så du vælger at tåle dagens 
måske ikke-så-slemme migræne, og 
lindrer lidt med panodil, ibuprofen 
eller måske Treo. Så går det nok. Det 
er overskueligt, og noget der er prøvet 
mange gange. 

Frygten for det ukendte er ofte værre 
end frygten for noget, man kender 
godt. Så MOH-spøgelset, som lurer 
henne om hjørnet, er nok væsentligt 
mere skræmmende end resten af da-
gen i dag med en kun halvejs dæmpet 
migræne. 

Men konsekvensen er også, at der 
smutter en del smertestillende 
tabletter indenbords, for nu at holde 
MOH-spøgelset på afstand. 

MOH udløses især af de smertestil-
lende piller, som glider ned i hast, for 
lige at tage toppen af migrænen inden 
chefen lægger mærke til migrænen, 
man mødes med kæresten, børnene 
kommer hjem fra børnehaven og alle 
de andre af dagens små og store be-

givenheder, hvor vi alle gerne vil være 
nogenlunde på toppen. Der er givetvis 
nogle af disse tabletter, som ikke 
bliver noteret i migræne-dagbogen.

Meget få migrænikere tager aldrig 
(stort set aldrig) smertestillende me-
dicin. Lægerne går derfor ud fra, at vi 
alle har et lidt-for-stort forbrug af de 
smertestillende. Og ja, smertestillen-
de medicin udløser MOH – formentlig 
i langt større grad end triptanerne.

Så frygten for det ukendte får os til at 
vælge den vej, som på langt sigt fører 
lige i favnen på MOH.

Lægerne regner de 9 medicindage 
ud som et gennemsnit af 3 måneder. 
Det giver lidt mere frihed til selv at 
bestemme, hvilke migrænedage der 
skal behandles med triptaner.
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"Frygten for det 
ukendte får os til at 

vælge den vej, som på 
langt sigt fører lige i 

favnen på MOH."
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Referat fra Generalforsamlingen

D. 4. april 2019. Mødet blev afholdt i Admiral Geddes Gaard, Holbergsalen, Store Kannikestræde 
10 A, København C. Efter det indledningsvise foredrag af Leder af Nationalt Videnscenter, Jakob 
Møller Hansen, var vi, inkl. bestyrelsen, 12 tilstede. 

Fra bestyrelsen deltog: Anne, Keld, Kresten, Marina. Dorrit var sygemeldt.

Dagsorden:
1. Valg af mødeleder. Keld blev valgt
2. Valg af referent. Marina valgt
3. Dagsordenen blev godkendt
4. Referat fra generalforsamling 2018 blev godkendt
5. Formandens beretning.  Spørgsmålet om foreningens fremtid rejses, herunder muligheden for 

en evt fusion med en anden forening der arbejder for migrænikere, Det besluttes at udskyde 
denne debat, da en fusion ikke er aktuel lige nu, og under alle omstændigheder kræver en 
ekstraordinær generalforsamling. 

6. Revideret regnskab godkendt
7. Kresten gennemgår forslag til vedtægtsændringer (se link nedenfor med detaljer) 

a. Forslag til at etablere æresmedlemskab (§ 4) 
b. Forslag til ændring af antal bestyrelsesmøder fra 4 til 3 (§ 6) 
c. Forslag til ændring af faglige råd til ad hoc arbejdsgrupper (§ 7) 
d. Forslag til definition af suppleanternes rolle i bestyrelsen (§ 8) 
e. Forslag til tilføjelse, som muliggør en fusion med en anden forening der arbejder for 
migrænikere (§ 17) 
f.  Forslag til præcisering af foreningens uafhængighed og regler om sponsorering (§ 18) 
Bestyrelsens antal blev sat ned fra 7 til 5 med mulighed for to suppleanter

8. Kontingent uændret. Hustands/familiemedlemskab ændret til 225 dkk, firmamedlemsskab 
med begrænsede muligheder godkendes til 500 dkk. Keld undersøger muligheden for 
at MD kan modtage gaver/støttemedlemmer. Marina påtager sig at ringe til samtlige 
medlemmer og opfordre dem til at ændre deres medlemskab fra personligt medlemskab 
til familiemedlemskab. Opfordringen skal også fremhæves i bladet, på hjemmesiden og i 
Facebookgruppen. 

9. Forslag til aflønning af formand og kasserer med præcisering af disse opgaver, godkendes til 
15.000 dkk årligt. Fonde søges fremover til dækning af specifikke navngivne projekter.

10. Valg til bestyrelsen. 
Kasserer Keld Köcher modtog genvalg. 
Marina Rordam trådte ud af bestyrelsen, men vil fremover gerne påtage sig ad hoc opgaver. 
Dorrit Bjerregaard blev genvalgt. 
 
Malene Brix Pilegaard (Cand. Scient. Pol.  og journalist) blev valgt ind i bestyrelsen.  
Tlf. 26210010 
Mille Johnsen (Pædagog) blev valgt som suppleant. Tlf. 22483007 
 
Revisor fortsætter

Indkomne forslag blev trukket tilbage.
Under eventuelt stillede medlem Annette forslag til en anden lokation for generalforsamlingen.



MigræneNyt nr. 2  2019 19

Accept er et udtryk for egenomsorg

af Trine Zimmer og Dorte 
Kjeldgaard, psykologer

Nogle gange kan et migræ-
neanfald forudsiges, fx hvis 
man er ramt af cyklusbetinget 
anfald. Det kan stadig være 
belastende og frustrerende, 

men det er som oftest alligevel nem-
mere at leve med, end hvis migræne-
anfaldene kommer hyppigere, hvor 
man ikke kender den udløsende faktor 
og kan gennemskue mønsteret i, hvad 
der forværrer anfaldene. Jo mindre 
kontrol man oplever over en sygdom, 
og jo oftere man bliver begrænset 
i sin livsudfoldelse, jo mere psykisk 
belastende vil sygdommen som 
regel opleves, og jo sværere kan det 
være at skulle acceptere den som et 
livsvilkår.

Et migræneanfald kommer sjældent 
belejligt. Oftest falder det sammen 
med planer og aktiviteter, og kan an-
faldet ikke behandles effektivt, er det 
migrænen, der kommer til at sætte 
dagsordenen. Ikke selv at kunne be-
stemme over vores liv i givne situatio-
ner kan opleves som tab af kontrol og 
vil for de fleste af os være belasten-
de. Denne “kamp” med migrænen er 
energikrævende.

At kæmpe imod
Hvis man gerne vil leve et aktivt liv, 
der ikke er begrænset af migrænen, 
kan mange komme til at kæmpe en 
kamp for at klare dette. Mange, der 
lider af migræne, kan blive eksperter 
i at overhøre kroppens signaler, fordi 

de gør alt, hvad de kan, for 
at fungere i hverdagen på 
trods af migræneanfald. De 
lærer at sætte en facade 
op – hvor de kan smile og 
se upåfaldende ud. Når de 
kommer hjem, og dagen 
er overstået, kan de synke 
sammen, og smerterne kan 
tage overhånd.

Når migrænen hindrer en 
i at engagere sig i aktivi-
teter, kan mange føle sig 
utilstrækkelige, og humøret 
bliver påvirket. Mange vil kunne gen-
kende, at man konstant går omkring 
med dårlig samvittighed over det, 
man ikke har nået, eller det man er 
nødt til at sige fra til. Negative følel-
ser bidrager yderligere til spænding 
i kroppen. Over tid kan det at kæmpe 
imod smerte og sygdom bidrage til, at 
man kommer ind i nogle onde, selvfor-
stærkende cirkler, der skaber yderli-
gere smerter.

At acceptere
Selvom man har indset, at det ville 
være fornuftigt at tage sig af situ-
ationen på en ny måde, er det ikke 
ensbetydende med, at man følelses-
mæssigt er klar. Mange får beskeden: 
“du skal blot lære at leve med migræ-
nen”. Nogle kan imidlertid føle accept 
som en trussel og forstår accept som 
noget, der indebærer at give op og 
opgive håbet om en bedre fremtid. 
Accept betyder ikke “at give op”, men 
skal ses som en aktiv stillingtagen og 
vilje til erkende og tage sig af den ak-
tuelle situation, man er i. Det handler 
således ikke om at opgive hverken håb 
for en bedre fremtid eller viljen til at 
kæmpe for et godt liv. At acceptere 
er ikke “bare”. Det er en proces, der 
kræver vilje til at se tingene i øjnene 
og vedkende sig de tab, man har lidt 
som følge af sin sygdom. Nogle gange 
en proces der tvinger sig frem, når 
“alt andet er prøvet”. 

At skulle vedkende sig, at man lever 
med en invaliderende lidelse og 
påtage sig de tab, det medfører, kan 
derudover røre ved ens identitet. At 
arbejde for at acceptere nogle livsvil-
kår, som man helst ville være foruden, 

kræver for de fleste tid og tålmo-
dighed. Tid til at kæmpe, at sørge og 
at orientere sig igen. Accept er ikke 
enten eller. Det vil typisk være nogle 
situationer, tidspunkter og sider ved 
en sygdom, som er lettere at accepte-
re end andre.

At finde balance
Hvad vil det at skulle acceptere en 
tilværelse med kroniske smerter 
indebære? Hvis svaret skulle opsum-
meres med to ord, vil svaret kunne 
være egenomsorg og energiforvalt-
ning. De to ting går tit hånd i hånd. Det 
handler om at lære at møde sig selv 
med større grad af venlighed – blive 
bedre kendt med og forstå sig selv, 
sine følelser og sin sygdom, således 
at man bedre bliver i stand til at møde 
sig selv og tage sig af sig selv. Det 
betyder ikke, at vi altid skal få det, 
som vi vil, men det handler om grad-
vist at finde balancen mellem at lytte 
efter kroppens signaler, give sig selv 
nødvendige pauser og bruge energien 
på det, der giver mening.

Der er ingen facit på, hvordan man 
skal håndtere et liv med smerter, 
eller hvordan man bedst lever med 
smerter. For de fleste vil det være en 
proces, der kan bølge frem og tilbage, 
og det at møde andre i lignende situ-
ation eller tale med en psykolog, der 
kender til problematikken, kan være 
hjælpsomt for mange.
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Dorte Kjeldgaard

"Mange vil kunne gen-
kende, at man konstant 
går omkring med dårlig 
samvittighed over det, 

man ikke har nået,  
eller det man er nødt 

til at sige fra til. Nega-
tive følelser bidrager 

yderligere til spænding i 
kroppen."

"Egenomsorg og ener-
giforvaltning er to ting, 
der tit går hånd i hånd."

Trine Zimmer
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Migræne tre-dobler selvmordsforsøg

Måske er dette et emne, som 
helst skulle blive liggende 
i skuffen. Journalisternes 
danske presseetiske reg-
ler opfordrer f.eks. til, at 
journalister bør være tilba-
geholdende med at omtale 

selvmord, fordi det ’smitter’. De 
presseetiske regler handler især om 
beretninger om enkeltpersoner. Her 
omtales statistik for selvmordsfor-
søg blandt migrænikere, med det 
formål at finde andre løsninger end 
lige netop et selvmord. Denne type 
omtale synes acceptabel, når man 
læser WHO’s anbefalinger (1).

Migræne, og især kronisk migræne, 
giver rigtigt mange smerter. Et liv 
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Hvad skal der satses på for at undgå selvmordsforsøgene?

Det er oplagt, at det vigtigste, man kan gøre for at reducere selvmordsforsøgenes antal blandt migrænikerne, er 
at reducere smerterne fra migrænen. God akut medicinsk behandling vil dels reducere smerterne, som øger selv-
mordsforsøgene, og samtidig nedsætte risikoen for at udvikle depression, som også er en væsentlig årsag til selv-
mordsforsøg. 

Risko for depression og/eller selvmordstanker ved at bruge de hyppigst tilbudte forebyggende midler:

Propranolol Metoprolol, Topiramat, Amitriptylin, Flunarizin og Lisinopril: mellem 1 ud af 100 og 1 ud af 
1000 brugere oplever at få en depression og/eller selvmordstanker som bivirkning

Candesartan: mellem 1 ud af 1000 og 1 ud af 10.000 oplever depression som bivirkning

Oplysninger om bivirkninger fra www.produktresume.dk.

Migræne danmark anbefaler:

• Giv migrænikeren mulighed for at tage den anfaldsmedicin (f.eks. triptaner), der skal til for at 
holde smerterne nede.

• Giv den bedst mulige støtte til et skift mellem medicin-typer eller evt. en medicinsanering, hvis 
virkningen aftager. 

• Tilbyd forebyggende behandling, som kun sjældent giver øget risiko for depression*. 
• Opret patient-støttegrupper (fysiske møder og/eller via internettet), og uddan nøglepersoner i 

at reagere på bedste vis, når en migræniker signallerer, at han/hun tænker på selvmord som en 
mulighed.

* Der er en lille risiko for at udvikle en depression eller selvmordstanker ved alle de gængse fore-
byggende midler
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Selvmordsforsøg en eller flere gange, 
Canadiske mænd og kvinder Ikke migræne

Migræne
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Vidste du at…
migræne starter tidligere hos 
dem, der har mange familie-
medlemmer med migræne og 
dermed et stort antal gener, 
som disponerer for migræne. 
De, som har aura, har flere 
gener der disponerer for 

migræne, end migrænikere uden aura.

I. de Boera, A. M.J.M. van den 
Maagdenber et al, 2019. Advance 
in genetics of migraine. Curr Opin 
Neurol preprint, DOI:10.1097/
WCO.0000000000000687
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I Danmark opgør vi selvmord og selvmordsforsøg som antal hændelser per 100.000 personer per år. Ovenstående 
resultater kan derfor ikke direkte sammenlignes med de danske opgørelser over selvmordsforsøg. Men der er nok 
en nogenlunde sammenhæng mellem personer, der har forsøgt selvmord mindst en gang i tilværelsen og antal selv-
mordforsøg per 100.000 mennesker per år. Så vi kan nok antage, at antallet af selvmordsforsøg per år nogenlunde 
følger samme mønster, som set i de Canadiske resultater, at migræne 3-dobler sandsynligheden for et selvmords-
forsøg.

Forskerne, som arbejder med denne type statistik, regner som generel regel med, at der er et fuldført selvmord for 
hver 10 (eller flere) selvmordsforsøg. 

I Danmark er der således ca. 12 selvmord per 100.000 personer om året. Det svarer (med den grove regel om 10 
forsøg for hvert selvmord) til omkring 120 selvmordsforsøg per 100.000 personer/år.

Med (i runde tal) 500.000 migrænikere, svarer til det 5 x 120 = 600 selvmordsforsøg blandt migrænikerne om året. 
Hvis vi derefter korrigerer for, at migrænikerne har en 3-dobling af selvmordsforsøg i forhold til den generelle be-
folkning. Så et realistisk skøn er nok, at danske migrænikere hvert år forsøger selvmord et sted mellem 
600 og 1.800 gange.

Center for Selvmordsforskning oplyser desuden, at der er ca. 4.000 registrerede selvmordsforsøg om året her i lan-
det. Det betyder formentlig, at mere end en tredjedel af selvmordsforsøgene udgøres af migrænikere.

Der er publiceret en række videnskabelige artikler om emnet, og der synes at være enighed om, at antallet af selv-
mordsforsøg blandt migrænikerne kan reduceres ved bedre behandling af migrænesmerterne.

Facts: 
Migræne 3-dobler sandsynligheden for at en person har forsøgt selvmord (fra de Canadiske resultater)
Selvmordsraten i Danmark er 12 ud af 100.000 personer per år
Der er i gennemsnit 10 selvmordsforsøg for hvert fuldbyrdet selvmord
Der er mindst 500.000 migrænikere i Danmark.

med smerter øger risikoen for at 
udvikle en depression, og en depres-
sion øger selvmordsrisikoen. Det er 
den helt enkle forklaring på, at en 
undersøgelse blandt migrænikere 
viste, at 7,5% af de mandlige og 9,3% 
af de kvindelige migrænikere (med en 
læges diagnose på at de led af migræ-
ne) i Canada havde forsøgt selvmord 
på et eller andet tidspunkt i deres liv. 
Til sammenligning havde kun 1,9% af 
mændene og 2,7% af kvinderne i den 
generelle befolkning i Canada forsøgt 
selvmord på et tidspunkt i deres liv. 
Kort sagt: migræne tredoblede sand-
synligheden for at en person havde 

forsøgt selvmord. (2).

Stofmisbrug, misbrug (fysisk eller 
seksuelt) som barn, angst, en kort 
uddannelse eller en lav indtægt øgede 

desuden procentdelen, som havde 
forsøgt selvmord.

(1) Preventing suicide: a resource for 
media professionals, update 2017. 
Geneva: World Health Organization; 
2017 (WHO/MSD/MER/17.5).

(2) E. Fuller-Thomson og G. A. 
Hodgins, 2019. Suicide Attempts 
among Those with Migraine: Fin-
dings from a Nationally Represen-
tative Canadian Study, Archives of 
Suicide Research, preprint. DOI: 
10.1080/13811118.2019.1578710
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“Næsten hver tredje 
af de canadiere, som 

forsøgte selvmord, var 
migrænikere.”

Citat fra E. Fuller-Thomson, for-
fatter til den canadiske undersø-
gelse.
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Elisa: Bitterhed kan jeg ikke bruge til noget

Jeg er 25 år gammel og har 
altid haft meget hovedpine, 
men i løbet af de seneste år 
har det udviklet sig til kro-
nisk migræne, og jeg har nu 
omkring 20-25 hovedpinedage 
om måneden. I dag påvirker 

det i høj grad, hvordan jeg lever mit liv, 
og selvom det er kommet langsomt 
snigende, føler jeg, at det er kommet 
bag på mig. 

I min hverdag tager jeg mange hensyn 
til migrænen. Nogle ting har været 
lette at undvære, så som chokolade 
og alkohol. Andre ting kæmper jeg 
med. Lige nu er jeg sygemeldt fra min 
uddannelse, og jeg savner mit liv, som 
det var før. Nogle gange føles det som 
om, at dele af min identitet er blevet 
taget fra mig, og jeg kan blive helt 
klaustrofobisk ved tanken om, at det 
skal være sådan her for evigt. 

Lige så fuld af håb jeg har været, 
hver gang jeg er startet på en ny type 
medicin eller har prøvet en ny type al-
ternativ behandling, lige så skuffet er 
jeg blevet, når heller ikke dét viste sig 
at have effekt. Jeg kan mærke, at jeg 

efterhånden trækker mig fra andres 
holdninger. Det kan være trættende, at 
alle hele tiden har en mening om, hvad 
der skal til, for at jeg kan få det bedre. 
Som om jeg ikke allerede har gjort alt, 
hvad jeg kan. Jeg øver mig i at sige fra 
overfor de gode råd, selvom jeg ved, at 
folk siger det i god mening. Det er en 
svær balance. På den ene side har jeg 
ikke lyst til at snakke om min migræne 
hele tiden, men på den anden side er 
det mærkeligt ikke at snakke om den, 
når den fylder så meget, som den gør 
lige nu. 

Det kan være svært at forklare mine 
nærmeste, hvordan jeg har det. De 
behøver ikke at forstå mig, men jeg har 
fundet ud af, at hvis jeg lukker dem 
ind og er ærlig, så er de der for mig. Så 
nogle gange græder jeg, hvis det er dér 
jeg er. Og andre gange griner jeg. Min 

smerte er usynlig, og nogle gange kan 
jeg godt føle at jeg skal bevise, hvor 
dårligt jeg har det, eller at jeg skylder 
at opdatere på, hvordan det går. 

Jeg savner at kunne svare “det går 
godt!”, når nogle spørger mig, hvordan 
det går. Jeg savner at være noget 
for andre og at have overskud til at 
rumme mine veninders problemer, 
som sammenlignet med mine virker så 
befriende små. Men jeg vil ikke være 
bitter, det har jeg besluttet mig for. 
Jeg må gerne være ked af det, og når 
det hele ser sort ud, må jeg også gerne 
være ulykkelig. For det er hårdt at leve 
med daglige smerter. Nogle dage er 
det altoverskyggende. Og det er hårdt 
at miste kontrollen. Men bitterheden, 
dén kan jeg ikke bruge til noget. Jeg 
er omgivet af gode mennesker, der 
vil mig det bedste, og mit liv er fyldt 
med masser af glæde – smerter 
eller ej. Jeg vil insistere på at have et 
dejligt liv. Det kommer bare til at se 
lidt anderledes ud end det, jeg havde 
forestillet mig.
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Der er en del kurser for 
migrænikere og/eller kronisk 
smerteramte i Danmark, om 
end ikke alle kommuner ud-
byder dem, og hovedpinecen-
trene /neurologiske afdelinger 
kan have lange ventetider. 
Erfaringerne fra deltagerne 

synes blandede, hvor nogle udtrykker, 
at det ikke har hjulpet på deres livskva-
litet, og andre har fundet glæde i især 
mødet med andre i samme situation. 

Her er en oversigt over tilbuddene fra 
det offentlige.

Dansk Hovedpinecenter i Glo-
strup og Neurologisk afdeling 
på Sydvestjysk sygehus afholder 
efter behov 8-10 ugers hovedpinesko-
ler med 2-3 timers undervisning om 

ugen. Kurserne tilbydes afdelingernes 
patienter. 

Formålet med Hovedpineskolen er at 
give patienten redskaber og værk- 
tøjer til at mestre egen behandling af 
hovedpinerne og opnå øget livskvalitet. 
Kurset indeholder både psykiske og 
praktiske elementer. Underviserne er 
læger, fysioterapeuter og psykologer.

42 kommuner tilbyder Lær at 
tackle kroniske smerter og/eller 
Lær at tackle en kronisk sygdom. 

Begge kurser er (citat fra Roskilde 
kommunes hjemmeside) ”Et selv-
hjælpskursus, hvor du får inspiration til 
at få mere ud af hverdagen ved at lære 
redskaber til at tackle de udfordringer, 
som ofte følger med det at have en 

kronisk sygdom”. Kurserne er ikke spe-
cielt rettet mod migræne, men giver 
generelle redskaber til at få en bedre 
livskvalitet, selvom man har kroniske 
smerter eller en kronisk sygdom.

Underviserne er selv patienter, som har 
været på et specielt weekend-kursus, 
og undervisningen bygger på skriftligt 
materiale udarbejdet af Komitéen 
for Sundhedsoplysning (http://www.
sundhedsformidling.dk/) i samarbejde 
med Trygfonden.

Snak med egen læge eller kommunens 
sundhedskoordinator om at deltage i et 
eller begge kurser.

Andre tilbud kan findes fra private 
udbydere. 

ABO

Hovedpineskoler
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"Jeg vil ikke være 
bitter, det har jeg 

besluttet mig for."
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Hippocampus er et område 
i hjernen, som bearbejder 
indtryk. Det kan være synsind-
tryk, hukommelse, indlæring, 
og måske især evnen til at 
finde vej og huske, hvor ting er. 

Hos ikke-migrænikere sker der med 
alderen en gradvis reduktion af bl.a. 
energiomsætningen i hippocampus. 
Nedsat energiomsætning er et tegn 
på, at området bliver mindre aktivt, 

så hukommelsen bliver lidt usikker, 
det bliver lidt sværere at huske, hvor 
brillerne ligger, og det er godt at have 
en GPS med på turen til familien.

Men migrænikernes hippocampus re-
agerer anderledes. Et lille studie med 
19 migrænikere med ca. 5 migræne-
dage om måneden og 20 kontrolper-
soner (alder fra 20 – 60 år) viste, at 
migrænikerne havde en stigende ener-
giomsætning i hippocampus med øget 
alder. Stigningen hang ikke sammen 

med migrænedage per måned eller 
hvor mange år, migrænikerne havde 
haft migræne. Det var kun det, at de 
var migrænikere, som synes at være 
den afgørende faktor for den stigende 
energiomsætning med alderen.

M. Lisicki, K. D’Ostilio et al., 2019. Age 
related metabolic modifications in the 
migraine brain. Cephalalgia preprint. 
DOI: 10.1177/0333102419828984

ABO

Migrænehjerner ældes ikke

Studiet rejser en masse spørgsmål. Gælder resultaterne også for dem, 
som kun har et enkelt eller to migræneanfald i løbet af livet? Giver den 
øgede energiomsætning hos migrænikerne faktisk en bedre hukommelse 
og bedre indlæringsevne som ældre? Varer den øgede energiomsætning 
ved, også langt ind i alderdommen?

Vi kan med spænding se frem til svarene på nogle af disse spørgsmål.
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Dette er vist en rigtigt positiv 
nyhed! 

Den mindre åreforkalkning 
ses især i pulsårerne i halsen 
(carotid artery). Forskellen 
mellem migrænikere og kon-

trolpersoner var her signifikant (dvs. til 
at stole på). Migrænikerne havde også 
mindre forkalkning i kranspulsåren, 

som forsyner 
hjertet med ilt 
og aorta (den 
største pulsåre i 
kroppen). Her var 
forskellen dog 
ikke signifikant.

Migrænikerne 
havde også 

mindre risiko for at have præ-diabetes 
eller hjertekartsygdomme.

Blandt migrænikerne var der lidt færre 
rygere (aldrig røget) end i kontrolgrup-
pen. Bortset fra det var de to grupper 
rimeligt ens mht. vægt, blodtryk, 
kolesterol, alder osv.

Forskerne har ikke en forklaring på 
migrænikernes mindre grad af forkalk-
ning. Der var 279 hollændere i under-
søgelsen, som stadig havde eller havde 
lidt af migræne og en kontrolgruppe på 
1.577 personer. De var alle ældre, med 
en gennemsnitsalder på 67 år (1).

Disse resultater står i stærk kontrast 
til, at der har været en stribe videnska-
belige publikationer, som har vist, at 

forekomsten af højt kolesterol er ca. 
dobbelt så hyppig blandt migrænikere 
(specielt dem med aura), som i en 
kontrolgruppe (2). 

(1) K.-x. Wen, M. Arfan Ikram et al, 
2019. Association of migraine with cal-
cification in major vessel beds: The Rot-
terdam Study. Cephalalgia  preprint. 
DOI: 10.1177/0333102419843148

(2) F. Assarzadegan, S. P. Hossein-
panahi et al., 2019. Frequency of 
dyslipidemia in migraineurs in compari-
son to control group. Journal of Family 
Medicine and Primary Care 8:950-4 
DOI: 10.4103/jfmpc.jfmpc_9_19.

ABO

Migrænikere har mindre åreforkalkning
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Indlægssedlen i triptan-pakningerne advarer om, at man ikke bør tage triptaner, hvis man ”har hjerteproblemer, 
såsom forsnævring af arterierne (iskæmisk hjertesygdom) eller brystsmerter (angina), eller hvis du tidligere har 
haft et hjerteanfald.” (citat fra indlægssedlen for Sumatriptan "Sandoz"). Desuden er triptaner ikke anbefalet til 
personer over 65 år.

Resultaterne herover er måske et fingerpeg i retning af, at migrænikere er mindre udsatte for hjerte-kar-problemer 
end folk uden migræne. Hvis disse resultater kan eftervises i andre lande, er der grund til at revidere holdningen til 
triptaner til ældre migrænikere, så et check på forkalkningen kan give adgang til fortsat brug af medicinen efter 65 
års alderen.



Paracetamol reducerer empatien

Migræne danmark
Mosevangen 49
3460 Birkerød

Paracetamol ser ud til at have en virkning, som mildest talt er overraskende. En 
enkelt dosis Paracetamol nedsætter vores empati – dvs. gør os mindre sensiti-
ve overfor andre menneskers følelser. Når vi har hovedpine, tager vi måske en 
Paracetamol. Så mildnes hovedpinen. Men samtidig bliver vi mindre i stand til 
ar tage hensyn til andres følelser. Vi reagerer mindre positivt i samværet med 
andre. 

Paracetamol er den smertestillende medicin, som har den største andel af 
salget af smertestillende håndkøbmedicin. 2 ud af 3 smertestillende håndkøbs- 
piller taget i Danmark er Paracetamol. Så der er mange danskere med nedsat 
empati. 

Empati er det ’smøremiddel’, som gør, at mennesker kan bo og arbejde sammen. 
Med Paracetamol i kroppen og nedsat empati, ’glemmer’ vi, at vores medmen-
nesker har følelser. Det giver knubbede ord, manglende nuancer i samtalen, og 
måske konflikter, som for andre synes unødvendige.

Er det derfor, der er skoleskyderier i USA? Og at det er rimeligt let at provokere 
til voldelige demonstrationer også her i landet? Det får vi næppe svar på.

Smerter stresser. Det giver nedsat empati. Så det er at føje spot til skade, at 
den smertestillende medicin, som bruges mest, også nedsætter empatien. Med 
nedsat empati er det svært at bevare venskaber, svært at have et godt partner-
skab, og svært at opdrage børnene med kærlighed og forståelse.

Paracetamol giver dermed 
ekstra dårlige odds for smer-
tepatienterne i en verden, hvor 
samarbejde er vigtigt, hvor 
vores præstation vurderes på 
vores positive tilgang til verden, 
og hvor mødet med kunder eller 
kolleger er vigtigt.

Alle tre forfattere til undersø-
gelsen er ansat på et ameri-
kansk universitet, og angiver, at 
de ikke har modtaget midler fra 
et medicinalfirma. Så indtil det 
modsatte er sandsynliggjort, 
kan vi nok tro på, at Paracetamol kan give nogle brugere en nedsat empati.

D. Mischkowski, J. Crocker og B. M. Way, 2019. A Social Analgesic? Acetamino-
phen (Paracetamol) Reduces Positive Empathy Front. Psychol., doi.org/10.3389/
fpsyg.2019.00538

Alternativerne er Aspirin, som har tendens til at give mavesår, kodein som giver 
afhængighed eller Ibuprophen, som bl.a. øger risikoen for hjerteanfald. Ud over 
empati-problemerne med Paracetamol, er der en reel risiko for leverskader, hvis 
man tager Paracetamol i større mængder end indlægssedlens oplysninger.


