
• Diskussion af støtte fra 
medicinalindustrien

• Status på behandlingen 
med Aimovig i Danmark

• Jul og migræne

• Nyt fra forskningen

Migræne danmark
så får du ærlig information 

Migræne
• Nr. 4 • november 2019

 

Nyt



MigræneNyt nr. 4 20192

Migræne danmark
Anne Egelund
Mosevangen 49
3460 Birkerød
Telefon 7022 0131
info@migraeniker.dk
www.migraeniker.dk

MigræneNyt sendes til Migræne 
danmarks medlemmer 4 gange om 
året.

Bladet kan købes i løssalg ved 
henvendelse til Migræne danmark 
(kasserer@migraeniker.dk). 

Personligt medlemskab, biblioteker 
og institutioner: 225 kr. 
Unge under 25 år og pensionister: 
110 kr. 
Familiemedlemskab (alle på adres-
sen): 225 kr. 

Kontingentet dækker kalenderåret. 

Redaktør: Anne Egelund 
migraenenyt@migraeniker.dk 

Kontingent opkræves via PBS. Beta-
ling via bankoverførsel eller giro er 
også muligt efter aftale med kasse-
reren (kasserer@migraeniker.dk). 

Migræne danmarks bestyrelse: 
Formand Anne Egelund 
Næstformand Mille Johnsen
Kasserer Malene Brix Pilegaard
Bestyrelsesmedlem Dorrit Bjerre-
gaard 

Oplag: 650 stk. 

Layout: MECATUM 
Tryk: DegnGrafisk A/S

Indlæg markeret med initialerne AE 
eller ABO er skrevet af henholdsvis 
Anne Egelund og Anne Bülow-Ol-
sen. Artikler markeret med MBP er 
skrevet af Malene Brix Pilegaard.

Leder

Glædelig jul
Kære medlemmer,

Efteråret er over os. Det bliver mørkere udenfor, og jeg elsker at tænde 
stearinlys og byde mørket og hyggen velkommen. Til januar hader jeg helt 
sikkert kulden, men lige nu er det hyggeligt at mærke efteråret og vinte-
ren, der nærmer sig. Når dette MigræneNyt lander hos dig, banker decem-
ber på døren – og med december følger juletravlheden og julehyggen. 

Som regel går jeg nogenlunde migrænefri juleaften eller kan styre det 
med medicin, men for tre år siden blev jeg ramt af et stort anfald. Jeg 
skulle fejre jul hos min bror og hans familie sammen med mine børn og 
mine forældre. Vi har som regel rigtig hyggelige juleaftener sammen, men 
jeg blev bare ramt få timer, inden vi skulle afsted. Jeg kunne ingenting. 
Jeg måtte ringe til min mor og bede hende hente ungerne og tage dem 
over til middagen hos min bror. Mine børn blev hentet, men ville egentlig 
slet ikke afsted uden deres mor. Jeg tog medicin og vaklede ind i seng og 
led i et par timer, hvorefter migrænen stilnede af. Jeg samlede mig geval-
digt sammen og kom afsted hen til min bror. Jeg blev modtaget med åbne 
arme og stor omsorg. Det varmede, men der var ingen tvivl om, at det var 
utrygt for mine børn at opleve, og det prikkede til en mors evigt dårlige 
samvittighed. Heldigvis så de mig rejse mig igen, og vi alle fik en rigtig 
hyggelig aften, hvor vi blev lidt mere bevidste om, hvor vigtige vi hver især 
er for den samlede familie. Og mangler der en, mangler der noget vigtigt. 

Dette MigræneNyt rummer en masse forskellige artikler om en del for-
skellige emner. Jeg er selv meget optaget af debatten om medicinalindu-
striens påvirkning af patientforeningerne, men vores status på behand- 
lingen af aimovig rummer også spændende ny viden. Vi har lidt informa- 
tion om migræne og jul, ligesom vi igen kan krydre din dag med ny og vigtig 
viden fra forskningens verden. 

Velkommen til dette blad – og rigtig glædelig jul til de medlemmer, som 
fejrer den.

Anne Egelund
Formand Migræne danmark

 

Forsidebillede: Glædelig jul til alle medlemmer. 
 
Foto: Pixabay
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Fire ud af fem mister arbejdsevnen, når de 
ikke får deres triptaner

Der kan være mange grunde 
til, at man fravælger at tage 
triptaner mod migrænen. De 
resultater, som her omtales, 
er fra en amerikansk under-
søgelse. I USA afhænger ens 
valg af medicin i høj grad af, 

om man har en god sundhedsforsik-
ring. Medicinens pris er derfor en væ-
sentlig parameter, når man overvejer 
at stoppe med at tage triptaner. Den 
del går vi let hen over i det følgende.

Data kommer fra en stor amerikansk 
undersøgelse, hvor 13.624 voksne 
migrænikere oplyste, om og hvorfor 
de havde stoppet med at tage trip-
taner. Data blev indsamlet i 2012 – 
2013. 

Ud af de 13.624 migrænikere var der 
4.840 (dvs. 23%), som havde taget 
triptaner. Af disse 4.840 migrænikere 
havde 1.719 (13% af alle migræniker-
ne) helt droppet triptanerne.

Budskabet i den amerikanske artikel 
er klart. Migrænikere med mere end 4 

migrænedage om måneden 
møder en række alvorlige 
konsekvenser, hvis de læg-
ger triptanerne på hylden.

Kun hver femte kunne fort-
sætte med at arbejde som 
hidtil! Og ca. hver fjerde fik 
stærkt nedsat arbejdsevne 
eller måtte holde sengen 
mange dage om måneden.

Knapt halvdelen af dem, 
der droppede 
triptanerne, 
valgte at gå 
over til hånd-
købsmedicin. Det kan 
være, fordi forsikringen 
ikke (længere) dækkede 
triptanerne, eller det kan 
være en følge af, at læ-
gen ikke mente, de skulle 
fortsætte med triptaner. 
Hver fjerde fik ikke den 
ønskede virkning, eller fik 
flere bivirkninger end de 
kunne tolerere.

Ca. hver tredje migræ-
niker som droppede triptanerne, 
udviklede moderat til svær depression 
og/eller angst.

Knapt halvdelen af dem, der droppede 
triptanerne, valgte en anden form for 
anfaldsbehandling. Vi ved ikke, om det 
var håndkøbsmedicin eller alternative 
midler. 

Mere end hver fjerde migræniker, 
som droppede triptanerne, forklare-
de det med at triptanerne ikke gav 
den ønskede virkning. Næsten lige så 
mange var bange for langtidsvirkning 
eller bivirkninger. Kun hver femte af 
dem, der droppede triptaner, havde 
den lykkelige forklaring, at migrænen 
var aftaget.
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Disse resultater giver bestemt stof til eftertanke. 

Jo, der er en del migrænikere, som ikke får den forventede lindring af triptanerne. De vil naturligt nok søge 
efter alternativer. Men der er særdeles alvorlige konsekvenser for de migrænikere, som må droppe triptanerne i 
forbindelse med overgang til et forebyggende middel, eller fordi lægen mistænker medicinoverforbrugshovedpine. 
Arbejdsevnen mistes hos hver 5. i denne gruppe. Det betyder ofte økonomisk og social deroute. 1 ud af 5 formår at 
bevare jobbet uden ændringer – formentlig fordi de tager store mængder smertestillende medicin. De sidste 3 ud af 
5 får problemer med f.eks. fuldtidsarbejde eller må skifte til mindre krævende jobs.

Angst for langtidsvirkning eller bivirkninger kan være begrundet eller ikke. Det bør for disse migrænikere være 
lægen, som vejleder og forklarer, hvad bivirkningerne er, og om de er andet end forbigående gener. 
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Lægemiddelstyrelsen har bedt 
lægerne om at begrænse bru-
gen af opioider – specielt dem, 
som kaldes µ-opioider (udta-
les my-opioider). Velkendt er 
Kodein, men også Fentanyl og 
Morfin tilhører denne gruppe. 

De fleste µ-opioider bruges ikke mod 
migræne.

Kroppens egne µ-opioider sender be-
sked om smerter, fra den ene nerve-
tråd til den næste. På modtagetråden 
sidder der en masse små µ-opioid-re-
ceptorer, som fanger opioid-molekyler-
ne, som frigives i det lille mellemrum 
mellem de to nerver. Har vi f.eks. 
migræne mange dage om måneden, 
sendes der smertesignaler fra amyg-
dala i højre side af hjernen i mange 
timer. Det kan blive kronificeret – dvs. 
at amygdala bliver ved med at sende 
smertesignaler, selvom smerterne 
faktisk er ophørt. Det giver kroniske 
smerter.

Når der på den måde er ’overskud’ af 

µ-opioider i nogle af nervetrådene, op-
fattes andre smerter også som stær-
kere end de er. Det kan give allodynia, 
dvs. enhver berøring føles smertefuld.

Der er ingen sammenhæng mellem 
smerteintensiteten og risikoen for at 
udvikle kronisk migræne.

Men vi ved stadig ikke, hvorfor eller 
hvordan smerterne, hvis de varer lidt 
for længe, får smerteopfattelsen til at 
øges.

Et forslag er, at smerter kan hindre 
nogle af kroppens aktiviteter, mens der 
er smerter. Så heles skader bedre.

H. Jassara, T. D. Nascimento et al., 
2019. Impact of chronic migraine 
attacks and their severity on the 
endogenous μ-opioid neurotransmissi-
on in the limbic system. NeuroImage: 
Clinical 23  101905

ABO
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Kroppens egne opioider giver kronisk 
migræne

To ud af tre, som droppede triptaner-
ne, fik en moderat til alvorlig depres-
sion og/eller moderat til alvorlige 
angstanfald.

De, der oplevede de største handikap 
ved at droppe triptanerne. var dem, 
der droppede triptanerne i forbindelse 
med overgang til forebyggende medi-
cin og dem, som droppede triptanerne 
efter lægens ordre.

R. B. Lipton, S. Hutchinson et al., 2019. 
Discontinuation of Acute Prescription 
Medication for Migraine: Results From 
the Chronic Migraine Epidemiology 
and Outcomes (CaMEO) Study. Heada-
che preprint doi: 10.1111/head.13642.

ABO

Den oprindelige artikel er skrevet for og delvist af Allergan, et at de helt 
store firmaer indenfor migrænemedicin. Vi kan selvfølgelig ikke vide, hvad 
der er Allergan’s mål med denne undersøgelse.

Men resultaterne er alvorlige for de danske migrænikere. En 
medicinsanering, som varer 8 uger, giver en voldsom virkning på 
arbejdslivet, og kan føre til depression og angst. 

Det er jo fint at få en lille forklaring om, hvad µ-opioider gør i kroppen. Men en egentlig forklaring på, hvorfor eller 
hvordan det sker, at produktionen af µ-opioider løber af sporet, fik vi ikke. Desværre.

Kroppens µ-opioid
Markør, som viser, at der er plads 
µ-opioid-receptor

Rask 
person

Migræniker 
med anfald

Øget produktion af µ-
opioid (eller færre 
ledige receptorer)

a

a a

a

a

Produktionen af µ-opioid (de blå prikker) øges ved mange 
migrænedage og kan dermed være årsag til kronisk migræne

Skifter til 
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Skifter pga 
manglende 

virkning; 28%

Skifter pga 
bivirkninger; 

25%

Årsager til at droppe triptanerne
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Triptaner og kredsløbsproblemer er ikke et 
problem

Det har i mange år været god 
latin, at hvis en migræniker 
også havde problemer med 
kredsløbet, så måtte lægen 
ikke udskrive triptaner. Be-
grundelsen var, at triptanerne 
trækker blodkar sammen, og 

hvis der er kolesterolaflejringer eller 
tendens til blodpropper, så er det ikke 
godt at trække kar sammen noget 
sted i kroppen. Nu er der – endelig – 
data for, hvor stor (eller lille) risikoen 
er ved at udskrive triptaner til mi-
grænikere med kredsløbsproblemer.

Faktisk er der rigtigt mange data! 
130.000 amerikanske migrænikere 
blev sammenlignet med 130.000 
ikke-migrænikere, som svarede til 
migrænikerne mht. køn, alder, vægt 
og diverse andre faktorer. Forskerne 
kikkede efter hjertetilfælde (dvs. 
blodprop i kranspulsåren). I begge 
grupper (migrænikere og ikke-
migrænikere) var der 1,4 tilfælde af 
blodprop i kranspulsåren per 1.000 
leveår. Så kikkede forskerne spe-
cielt på de 38% af migrænikere, som 
tog triptaner. De havde præcis den 
samme risiko som ikke-migrænikerne 
for en blodprop i hjertet. De amerikan-
ske læger har i mange år ikke været 
tilbageholdende med at udskrive 
triptaner til migrænikere med lidt for 
meget kolesterol i blodkarrene.

En hollandsk undersøgelse med ca. 
63.000 migrænikere og ca. 77.000 
kontrolpersoner viste, at migræni-
kerne havde lidt mindre risiko for at 
have kredsløbsproblemer, og dermed 

også lidt mindre risiko for blodprop i 
kranspulsåren. Det kan dog skyldes, 
at de hollandske læger havde fra-
sorteret en del migrænikerne med 
kredsløbsproblemer, så de ikke fik 
triptaner.

5% af den generelle befolkning i den 
vestlige verden har en skjult aneu-
risme i hjernen. En aneurisme er en 
lille udposning på en blodåre. Blodkar-
rets styrke i udposningen kan være 
lidt mindre stærk end i resten af 
blodkarret. En undersøgelse igennem 
et år med mere end 12.000 brugere 
af Sumatriptan-injektioner viste, at 
de, der havde en aneurisme, havde 
præcis den samme risiko for at få en 
hjerneblødning, som 
den generelle befolk-
ning. Så triptaninjek-
tioner gav ikke øget 
risiko for en blødning i 
hjernen, heller ikke hos 
dem, der allerede havde 
en aneurisme. 

Når lægerne har afvist 
at udskrive triptaner 
pga. kredsløbspro-

blemer, har alternativet for de fleste 
migrænikere været smertestillende 
håndkøbsmedicin. 87 studier, som 
omfattede ca. 27 millioner men-
nesker, viste, at risikoen for at få en 
blodprop et eller andet sted eller 
blødning i hjernen var 25% større hos 
brugerne af Ibuprofen, Naproxen eller 
Diclofenac, sammenlignet med den 
generelle befolkning. For den gene-
relle britiske befolkning (hvide mænd 
og kvinder) var der 1,4 dødsfald pga. 
kredsløbsproblemer i løbet af 1.000 
personleveår. Blandt brugerne af 
smertestillende håndkøbsmedicin 
mod migræne må der derfor for-
ventes 1,4 + 24% af 1,4 = 1,64 døds-
fald i løbet af 1.000 personleveår. 
Forskellen er ikke voldsomt stor, men 
den er troværdig, fordi den bygger på 
et meget stort datamateriale.

E. Leroux og J. Rothrock, 2019. 
Triptans for Migraine Patients With 
Vascular Risks: New Insights, New 
Options, Headache preprint, doi: 
10.1111/head.13656

ABO
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Det vil nok tage nogle år, før alle de praktiserende læger får denne information. Print evt. artiklen ud, hvis din 
læge ikke vil skrive en recept på triptaner, fordi han/hun mener, at triptaner ikke er egnede til migrænikere med 
kredsløbsproblemer. 
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Alle voksne Migrænikere
som tager
triptaner

Migrænikere
som tager

NSAID

Tilfælde af blodprop i hjertet i løbet af 
1.000 leveår

der er en enkelt SNP (dvs. et lille styk-
ke DNA) som gør, at nogle migrænikere 
er mere tilbøjelige til at få en depres-
sion oven i migrænen? SNP’en kaldes 
Val66Met, og det er især varianten AA, 

som øger tendensen til migræne og 
depression. 

Der kommer mere om Val66Met i næ-
ste nummer af MigræneNyt. ABO

Vidste du at ...
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Forebyggende midler mod migræne giver 
alvorlige bivirkninger

Al medicin giver bivirkninger. 
Men nogle mediciner giver 
flere og måske mere alvorlige 
bivirkninger end andre. Den 
alvorligste bivirkning er helt 
klart døden. 

De følgende oplysninger stammer 
fra en undersøgelse med 120.000 
amerikanske migrænikere. Et ameri-
kansk sundhedsforsikringsselskab er 
medforfatter til den videnskabelige 
artikel, som denne lille tekst bygger 
på. Følgevirkningerne af epilepsime-
dicinen Topiramat blev sammenlignet 
med virkningerne af en række andre 
midler, som anvendes som forebyg-
gende mod migræne.

Listen over bivirkninger for Topira-
mat er lang, men omfatter ikke lige 
netop de bivirkninger, som er brugt 
i sammenligningerne. Derfor ser 
resultaterne umiddelbart ud, som at 

de andre forebyggende midler har en 
række voldsomme bivirkninger, og 
som at Topiramat ikke har væsentlige 
bivirkninger. Topiramats bivirkninger 
kommer bl.a. fra, at midlet ændrer 
surhedsgraden i blodet, og de omfat-
ter ikke lige netop de bivirkninger, som 
er medtaget i undersøgelsen.

I tabellen angiver et x ud for en 
bivirkning, at risikoen ved at bruge en 
medicin (nævnt øverst i tabellen), er 
større end hvis man tog Topiramat. 
Ca-blokkere har ingen x’er i tabellen. 
Det kan skyldes, at der var forholdsvis 
få migrænikere, som fik denne type 
forebyggende medicin.

Begrebet ’traume’ defineres ikke nøje-
re, men kunne bl.a. omfatte selvmord.

Undersøgelsen er nok den første af 
sin art indenfor migræne-forskningen, 

og forfatterne fremhæver, at de ikke 
har checket om oplysningerne i f.eks. 
dødsregisteret var korrekte. Desuden 
er der ikke noteret noget om migræ-
nens hyppighed eller styrke, så der er 
vigtige parametre, som er ukendte.

Forfatterne opfordrer også til, at 
lægen, som overvejer at ordinere en 
forebyggende medicin til en migræni-
ker, vejer fordele og ulemper ved de 
forebyggende midler.

V. Hoffman, F. Xue et al., 2019. Risk of 
cardiovascular and cerebrovascular 
events and mortality in patients 
with migraine receiving prophylactic 
treatments: An observational cohort 
study. Cephalalgia preprint, DOI: 
10.1177/0333102419856630

ABO
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På side 8 kan du læse, at der er en uhyre lille risiko for at dø af at bruge triptaner. Det bør derfor indgå i dine 
og lægens overvejelser, om risikoen ved de nuværende forebyggende midler er lille nok til, at lægen med god 
samvittighed kan anbefale de forebyggende midler.

Bivirkninger sammenlignet med bivirkninger ved behandling med Topiramat 

Epilepsi-
medicin, ikke 
Topiramat

Beta-
blokkere

TCA SNRI
Ca-
blokkere

Andre 
blodtryks-
sænkende

Andet

Blodprop i hjertet x x x

Åreforkalkning i hjertet x

Angina/hjertekrampe x x

Blodprop i hjernen x x x x x

Blødning i hjernen x x x

Forbigående blodprop i hjernen x

Dødelighed, i alt x x x x x

Dødelighed pga. 
kredsløbsproblemer

x x

Dødelighed pga traumer x x x x x

Dødelighed pga overdosis x x x x x

x indikerer signifikant større risiko end ved brug af Topiramat; x indikerer mere end fordoblet risiko
TCA: Tricykliske antidepressiver, f.eks. Amitriptylin
SNRI:Serotonin og Noradrenaline Reuptake Inhibitor, f.eks. Venlafaxin
Ca-blokkere, f.eks. Verapamil
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Kan man dø af at tage for mange triptaner?

Der er beskrevet et enkelt 
dødsfald som med rimelig 
sikkerhed kan relateres til en 
overdosis af en triptan. Vi har 
taget triptaner i 27 år, og der 
er millioner af triptanbrugere. 
Alt i alt har vi taget omkring 

en milliard doser triptan siden 1992. 
Så dødeligheden pga. triptaner er 
uhyre lille.

Derimod er der rimeligt godt styr på, 
hvor mange der er døde, hvor den 

afdøde har taget sumatriptan umid-
delbart inden dødsfaldet. Her er tal-
lene fra UK for perioden 1994-2009.

Der var 25 dødsfald på de 15 år, som 
kunne relateres til Sumatriptan. 
De afdøde led, foruden af migræne, 
også af en blodsygdom, hjertepro-
blemer, kredsløbsproblemer, skader 
fra en ulykke, infektioner, skader på 
nervesystemet, psykiske problemer 
eller åndedrætsproblemer. Én enkelt 
person havde taget en overdosis af 

Sumatriptan (1). De sygdomme, som 
de 24 dødsfald omfattede, kunne lige 
så godt være dødsårsagen, som det 
faktum, at patienterne havde taget en 
triptan den dag de døde. 

Amerikanske kilder omtaler 
tilsvarende dødsfald blandt triptan-
brugere, som har hjerteproblemer, 
tendens til blodpropper og/eller 
hjerneblødninger, åreforkalkning eller 
en alvorlig kemisk reaktion overfor 
triptanen, men det har ikke været 
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Er andre akutte migrænemidler farlige?

Aspirin og NSAID
Aspirin og andre NSAID-midler (f.eks. Ibuprofen og 
Naproxen) hæmmer produktionen af prostaglandiner. I 
figuren er aspirin de blå sekskanter. Når de kommer ind 
i cellen, blokerer de prostaglandin-molekylerne (de lilla 
hestesko). De blokerede prostaglandinger har et blåt 
’låg’ på hesteskoen. Når prostaglandinerne er blokerede, 
sendes der færre smertesignaler fra cellen.

Der var i 2017 i USA i alt 23 dødsfald, som kunne 
relateres til en overdosis af aspirin. Der skal ca. 500 
mg/kg legemsvægt til en dødelig dosis, dvs. ca. 30 g til 
en voksen person. (https://emedicine.medscape.com/
article/1009987-overview#a6).

16.000 andre dødsfald om året I USA tilskrives uønskede virkninger af andre NSAID-midler, især i form af mavesår 
hos ældre mennesker. (https://emedicine.medscape.com/article/816117-overview#a6). Det svarer til 50 dødsfald 
per million amerikanere om året (325 millioner amerikanere).

Paracetamol
Paracetamol har været årsag til 200 døde/år i England + Wales i årene siden 2010. Der bor ca. 56 millioner 
mennesker i England + Wales. Dvs. 3,5 døde per million indbyggere per år.(Number of deaths from drug poisoning 
by paracetamol in England and Wales from 1993 to 2018* https://www.statista.com/statistics/471227/death-by-
paracetamol-drug-poisoning-in-england-and-wales/). Før 2010 var der et stort antal unge, som forsøgte (og evt. 
lykkedes) med at begå selvmord ved at tage en overdosis af Paracetamol.

I Danmark var der 1.019 forgiftningstilfælde med Paracetamol på 10 år (1994 til 2003). Det svarer til 17 forgiftede 
per million indbyggere per år. Heraf var der 72, som døde af forgiftningen, svarende til 0,3 person per million 
danskere per år (L. E. Schmidt, 2005. Age and paracetamol Self-Poisoning. Gut, 54, 686-690). 

Opioider
Der har i nogle år været en ’epidemi’ af opioid-dødsfald i USA. Epidemien anses af nogle kilder for at være drevet 
af reklamer for bl.a. fentanyl og tramadol. I USA menes 70.200 dødsfald i 2017 af skyldes opioider – de fleste 
dødsfald udløst af receptpligtige midler. Der var i 2017 ca. 329 millioner indbyggere i USA. Det svarer dermed til 
mere end 200 dødsfald per million indbyggere på et år. (https://www.cdc.gov/drugoverdose/index.html).

Kort sagt om smertestillende midler
• Opioider giver virkelig mange dødsfald, dels blandt narkomaner (heroin o.l.), dels på grund af receptpligtige 

midler, som bruges som smertestillende og er vanedannende.
• Paracetamol har indtil omkring 2010 været brugt bl.a. i UK til selvmord, men derefter er dødstallet i UK faldet.
• Følgevirkningerne af NSAID giver en betydelig dødelighed, især blandt ældre pga. blødninger i mavesækken.
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muligt at finde tal for dødsfaldene 
(2). 

(1)Assessment Report Sumatriptan 
Galpharm 50 mg Tablets. European 
Medicines Agency, 2011

(2) https://www.rxlist.com/imitrex-
drug.htm#description

ABO

Det går rigtigt fint, oply-
ser forfatterne til et studie 
af langtidsvirkningerne af 
Aimovig. Studiet var betalt af 
medicinalfirmaet Amgen, som 
markedsfører Aimovig.

Aimovig gav efter 3 års brug (70 mg 
om måneden de første 2 år og 140 mg 
om måneden det sidste år) kun få og 
ikke væsentlige bivirkninger, skriver 
forskerne som arbejdede for firmaet. 
Deltagerne var i gennemsnit 41 år og 
havde omkring 8 migrænedage om 
måneden inden forsøget.

Den hyppigste rapporterede bivirkning 
var ondt i halsen, fulgt af bihulebetæn-
delse, influenza og ondt i ryggen – alt 
sammen det, som lægerne kalder ’ik-

ke-alvorlige’ bivirkninger. 2 ud af 
383 deltagere fik muskelknuder 
i livmoderen, 2 fik brystcancer, 
2 besvimede pga lavt blodtryk 
og 2 havde psykiske problemer. 
Disse bivirkninger blev anset 
som mere alvorlige. Desværre blev 
placebogruppens alvorlige bivirkninger 
ikke oplyst, så vi kan ikke vide, om de 
alvorligere bivirkninger var uventede. 
16 deltagere forlod undersøgelsen 
inden afslutningen pga bivirkninger, 
som forskerne ikke mente stammede 
fra medicinen.

Migrænikernes blodtryk blev ikke 
ændret af medicinen, ligesom lever-
funktionen kun blev påvirket i mindre 
grad hos 10 migrænikere ud af 383 
forsøgsdeltagere.

Alt i alt konkluderer forfatterne af 
rapporten, at medicinen blev godt 
modtaget, og kun få deltagere valgte 
at gå ud af afprøvningen. Det tolkes 
som at Aimovig kan forventes at give 
gode langtidsresultater.

M. Ashina, P. J. Goadsby et al., 2019. 
Long-term safety and tolerability of 
erenumab: Three-plus year results 
from a five-year open-label extension 
study in episodic migraine. Cephalalgia 
39, 1455–1464.

ABO

3 års erfaringer med Aimovig i USA
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Triptaner

EMA (EU’s Lægemiddelagentur) har gennemgået data fra den lægevidenskabelige litteratur med henblik på at 
finde dødsfald pga. triptaner. Det var ikke muligt at finde dødsfald, som entydigt skyldtes triptaner. Der er enkelte 
eksempler på dødsfald hos personer, som havde indtaget en triptan umiddelbart inden døden indtraf. Men i alle 
tilfælde var det tydeligt, at døden havde en anden årsag (https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-
report/sumatriptan-galpharm-epar-public-assessment-report_en.pdf).

Der er ca. 1 milliard migrænikere i verden (det er hver 7. voksen). De har hver eneste dag ca. 20 millioner 
migrænedage tilsammen. Alene I USA blev der I 2010 taget ca. 123 millioner doser triptaner. Så dødeligheden 
af triptaner er meget lille. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1375200/000095012310086609/
c06040exv99w1.htm 

Forfatterne opsummerer resultaterne således:

The favorable tolerability and safety profile, and the low discontinuation rates, suggest that adherence 
is favorable with erenumab [Aimovig] and may result in positive long-term outcomes. 

Vi har ikke statistik for, hvilke bivirkninger brugerne udenfor de kliniske afprøvninger af Aimovig får. Men den 
bivirkning, som oftest omtales af de amerikanske brugere af Aimovig, er forstoppelse. Det nævnes slet ikke i 
Amgen’s artikel. Danske migrænikere, som tager Aimovig, fortæller bl.a. også om forstoppelse, og om at magnesia 
kan afhjælpe situationen (se side 11).

Hårtab synes også at være hyppigt forekommende.

Amgen’s version om bivirkningerne ved 
Aimovig ligger ganske langt fra, hvad de 
amerikanske migrænikere fortæller. 
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Foreløbig status på Aimovig – hvordan går 
det egentlig i Danmark?

Den nye medicin Aimovig 
har været længe ventet.  
Aimovig er den første 
egentlige forebyggende 
migrænemedicin nogensin-
de, og nu er behandlinger-
ne endelig begyndt. Men 

hvad er status egentlig?

Hvad gør Aimovig – og hvem får 
det?
Det aktive stof Erenumab i Aimovig er 
et såkaldt antistof. Det binder sig til 
molekylet CGRP i kroppen, som spiller 
en rolle for en række fysiologiske pro-
cesser i kroppen, herunder mave-tarm 
systemet, immunsystemet og hjerte-
kar-systemet. GCRP er associeret med 
både positive og negative funktioner i 
forbindelse med sygdom. Bl.a. har nog-
le migræneramte ’for meget’ GCRP i 
forbindelse med anfald. Aimovig går så 
ind og blokerer for CGRP receptoren, 
hvilket for nogle patienter nedsætter 
hyppigheden og styrken af migræne-
anfald.

Aimovig er målrettet patienter med 
kronisk migræne, som med den nyeste 
definition skal have mindst 15 hovedpi-
nedage og heraf 8 med migræne for at 
kunne modtage behandlingen. 

Medicinen virker langt fra på alle, 
men helt sikkert på en gruppe, som 
kan have så stor effekt, at det ændrer 
deres liv. 

Kun få patienter får Aimovig 
EU godkendte stoffet i juli 2018, og 
medicinen blev frigivet på hovedpine-
centrene i midten af 2019 – om end i 
begrænset omfang. Desværre god-
kendte Medicinrådet kun behandling af 
350 patienter i Hovedstaden det første 
år, og der har været en masse kontro-
verser om finansieringen. På nuværen-
de tidspunkt er 220 patienter i Region 
Hovedstaden i behandling og mere end 
50 i Region Midtjylland. Hovedpine-
centeret i Glostrup skønner, at mindst 
2.000 i hovedstaden kunne have gavn 
af medicinen. Der er altså rigtig mange 
flere, som kunne have gavn af medici-
nen, end dem, som får den.

Hvad bringer fremtiden?
Lederen for Nationalt Center for 

Hovedpine, Jakob Møller, udtaler også, 
at nok er Aimovig kun godkendt til 
migræneramte med kronisk migræne, 
men der er mange patienter, som lider 
af episodisk migræne, som bestemt 
også kunne have gavn af medicinen. 

Migræne danmarks formand Anne 
Egelund udtaler: 

"Det tyder på, at det er omkostninger-
ne ved medicinen, som bremser udbre-
delsen til flere patienter, men måske 
hersker der også et forsigtighedsprin-
cip, hvor man ønsker at indsamle flere 
erfaringer, inden medicinen udbredes 
til flere. I betragtning af, at sygedage 
koster samfundet 1,2 milliarder i tabt 
produktion, skulle man synes, at det 
rent samfundsmæssigt kunne betale 
sig at udbrede medicinen yderligere."
  
Hovedpinecenteret rapporterer, at de 
og hovedpineforeningerne gør, hvad de 
kan for at påvirke politikerne i Region 
Hovedstaden, således at flere patien-
ter kan få medicinen i det nye år, men 
indtil videre har de ikke fået nogen 
feedback. 

Hvordan responderer danske  
patienter på medicinen?
Indtil videre er der kun lavet mid-
lertidige opgørelser over effekten 
af Aimovig på danske patienter, men 

Migræne danmark har interviewet 
Rigmor Jensen, professor og leder af 
Dansk Hovedpinecenter. Hun rapporte-
rer, at den relativt store gruppe, som 
startede på Aimovig i sommer nu er 
tilbage til 3. måneders kontrol, og her 
registrerer lægerne de rapporterede 
bivirkninger. Mindre end 10 personer 
har her rapporteret ’generende bivirk-
ninger’, og her er det forstoppelse, som 
er problemet. Hovedpinecenteret kan 
endnu ikke klart fastslå, hvor mange 
der oplever positiv effekt af medicinen 
på migrænen, men det er ’rigtig man-
ge’, og det er ’meget positivt’. 

I Migræne danmark har vi lavet vores 
egen undersøgelse blandt medlem-
merne i udvalgte facebookgrupper. 
Her har 56 Aimovig-brugere udfyldt et 
spørgeskema om effekt og bivirkninger. 

Læs mere om undersøgelsen i artik-
len ’Hvad siger danske patienter om 
Aimovig?’.

Sundhedspolitisk tidsskrift, elektronisk 
tidsskrift, 2. oktober, 2019: ’Kæmpe 
kø af patienter må vente længe på ny, 
effektiv behandling’, af Maiken Skeem

Neurologisk Smerteklinik, hjemmeside, 
24. maj 2018: Kom med bag om Aimo-
vig – det nye migrænemiddel

Behandlingsvejledning for Aimovig, 
Hovedpinecenteret i Glostrup

Interview med Rigmor Jensen, profes-
sor og leder af Dansk Hovedpinecenter 
d. 6/11-2019 

AE

FAKTABOKS

Mindst 500.000 danskere lider af migræne.

Mere end 3% af befolkningen har kronisk hovedpine, defineret som mere 
end 15 dage om måneden.

Når vi har migræne, udvides blodkarrene i hjernen og der frigives 
smertefremkaldende stoffer i hjernen.

Bortset fra Aimovig (og kommende tilsvarende medicin) er der ikke 
udviklet forebyggende medicin til de hårdest ramte migrænikere. I stedet 
har man brugt medicin, som har været brugt til blodtryk og epilepsi, da 
man opdagede, at de kan gavne nogle migræneramte.
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"Mange patienter 
kunne have gavn af 

medicinen."
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Hvad siger danske patienter om Aimovig?

Migræne danmark gennem-
førte et survey for Aimovig-
brugere d. 4/11-6/11-2019 på 
facebook-grupperne ’Migræne 
danmark’, ’Migræne og Mig’ og 
Migræne er ikke bare Hoved-
pine’. 56 patienter valgte at 

svare.

Her blev patienterne stillet spørgs-
mål om effekten af medicinen, samt 
bivirkninger. Som noget virkelig positivt 
beretter et stort flertal på 76%, at de 
oplever en forbedring af deres migræ-
ne. Herfra skiller gruppen sig meget 
på svarene, da 27% oplever en lille 

forbedring, 35% oplever en mellemstor 
forbedring (ca. 50% nedgang i antal 
anfald), og endelig er der en gruppe 
på 27%, som oplever en forbedring 
så markant, hvor antallet af anfald 
er mindsket til kun meget få anfald. 
Ingen føler sig raske.

Alt i alt er succesen (målt på dem som 
oplever mellemstor eller stor forbed-
ring) faktisk større end forventet ud 
fra de internationale erfaringer. Der 
kan være mange grunde til udfaldet 
af vores spørgeskema, herunder at 
Aimovig-brugerne ikke er udvalgt på 
nogen anden måde end via Facebook, 
med den statistiske usikkerhed, som 
det giver. 

Måske er der også den oplagte usik-
kerhed, at de fleste respondenter er 
relativt nye brugere af medicinen og en 
eventuel placebo-effekt endnu ikke er 
aftaget. 

I forhold til bivirkninger er svare-
ne også interessante. Her oplever 
flertallet, nemlig næsten 4 ud af 5 

Aimovig-brugere, føl-
gende bivirkninger: Den 
hyppigste bivirkning er 
klart forstoppelse (60%), 
efterfulgt af tinnitus 
(17%) og kvalme (7%) på 
tredjepladsen. En del (5%) 
oplever nedsat virkning 
af triptanen, hvilket jo er 
meget uhensigtsmæssigt. 
Herefter nævnes – men 
det er mindre end 5% af 
Aimovig-brugerne, som 

oplever det – kløe og andre hudpro-
blemer, problemer med øjnene, mere 
hovedpine, hårtab, træthed og søvn-
problemer. For de fleste er bivirk- 
ningerne vedvarende. Hovedpinecen-
teret rapporterer, at kun 10 personer 
i deres kontroller af et ukendt antal 
patienter (men mindre end 150 per-
soner) oplever disse bivirkninger som 
afgørende generende.

Det er vigtigt også at notere sig, at 
16% har stoppet behandlingen før tid, 

enten pga. manglende effekt (flertal-
let) eller pga. slemme bivirkninger. 

Konklusion
Aimovig har hjulpet mange af de 
hårdest ramte migrænepatienter, som 
for manges vedkommende ikke har 
været godt hjulpet tidligere. Denne 
undersøgelse viser, at gruppen, der har 
oplevet et mellemstort eller stort fald 
i migrænedage, udgør 62%. Her kan vi 
så med en vis sikkerhed sige, at da de 
danske brugere kun har brugt Aimovig i 
en kort periode, så kender vi endnu ikke 
placebovirkningen, som man ved, er en 
væsentlig faktor. 

Under alle omstændigheder er det 
opløftende, at der nu er en gruppe 
migrænikere, som kan få hjælp – også 
selvom de ikke bliver raske. 

Migræne danmark siger tak til alle 
deltagerne i dette survey. 

AE
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De frivillige i Migræne danmark

For nylig havde vi profiler af 
vores bestyrelsesmedlemmer 
i MigræneNyt. Denne gang for-
tjener vores frivillige opmærk-
somheden. 

Skulle du have lyst til frivilligt arbejde 
for at hjælpe migræneramte, er du 
meget velkommen hos os. Det kan 
handle om alt fra praktiske opgaver 
i forbindelse med arrangementer, 
uddeling af brochurer ved de nærme-

ste lægehuse, til skriftlige opgaver, 
hjemmeside, eller fundraising – eller 
hvad du nu kan bidrage positivt med. 
Kontakt formand Anne Egelund på 
info@migraeniker.dk, hvis det skulle 
have interesse.

so
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Titel: Frivillig, patientrepræsentant 
og æresmedlem 

Navn: Anne Bülow-Olsen

Migrænehistorie: Migræne har 
været en del af mit liv, siden jeg var 
ganske lille. Begge mine forældre 
havde migræne, så de vidste, hvad 
der var galt med mig. Indtil 1992 
klarede jeg migrænedagene med 
smertestillende medicin. Jeg skif-
tede mellem aspirin og kodein. Når 
den ene ikke rigtigt virkede mere, 
så skiftede jeg til den anden. Så 
kom triptanerne, og de hjalp meget 
bedre. En dag med migræne blev en 
rimeligt god dag, og jeg kunne med 
ro i sindet påtage mig opgaver, der 
krævede fuld tilstedeværelse hele 
dagen.

Om mig: Jeg er cand.scient. i 
botanik, og har en ph.d. fra Landbo-
højskolen. Jeg har bl.a. arbejdet med 
kvalitetskontrol af landbrugspro-
dukter og certificering af laboratori-
er. Som bijob var jeg i 11 år redaktør 
af et videnskabeligt tidsskrift. Jeg 
har en datter (uden migræne) og en 
datter-datter med migræne. 

Min motivation for at være en 
del af Migræne danmark: Jeg var 
formand for Migrænikerforbundet 
(nu Migræne danmark) fra 1987 
til 2017. Mit mål var, at foreningen 
skulle kunne tale frit og være uaf-
hængig af kommercielle interesser. 
Nu giver jeg en hånd til foreningen 
efter behov – f.eks. ved at finde 
spændende ny viden til MigræneNyt.

Migræne danmark er blevet 
opmærksom på, at Dansk 
Hovedpinecenter (og måske 
andre danske klinikker), bruger 
cortisosteroid (en steroid, et 
binyrebarkhormon) som in-
jektion, når patienterne får en 

GON blokade. Corticosteroider virker 
hæmmende på inflammation, men er 
ikke egentlige bedøvelsesmidler.

Migræne danmark har de senere år 
omtalt GON blokader som en mulig-
hed, hvis der ikke synes at være mu-
lighed for at få lindring fra de normale 
behandlinger med medicin (tabletter, 
næsespray, injektioner) eller at få en 
rimelig effekt af forebyggende medi-
cin. Vi har flere gange citeret forsk-
ningsartikler for at de brugte lidocain 
som bedøvelsesmiddel.

Vi har derfor gennemgået resultaterne 
fra artikler om GON blokader fra de 
sidste 10 år. Der var 20 artikler. Langt 
det hyppigst brugte bedøvelsesmiddel 
var Lidocain. Lidocain kendes fra tand-
lægens bedøvelse, når vi får boret eller 
en tand trukket ud. Bedøvelsen holder 
et par timer. Lidocain findes også i en 
udgave, som gør at bedøvelsen holder 
væsentligt længere. GON blokader kan 
også benytte andre bedøvelsesmidler 
fra samme gruppe som lidocain, f.eks. 
Bupivacain.

To ældre forskningsartikler omtalte 
GON-blokade med et steroid (1 og 2).  
I 2017 er ’dommen’ i en gennemgang 
af migrænebehandlinger dog, at virk-
ningen af steroider er kontroversiel, og 
højst har en lille virkning på Hortons 
hovedpine (3).

(1) M. Anthony, 2000. Cervicogenic 
headache: prevalence and response to 
local steroid therapy. Clin Exp Rheu-
matol. 18 (2 Suppl 19):S59-64.

(2) S.K. Afridi, K.G. Shields et al. 2006. 
Greater occipital nerve injection in 
primary headache
syndromes – prolonged effects from a 
single injection. Pain 122, 126-29

(3) Treatment of Chronic Pain Conditi-
ons A Comprehensive Handbook 2017. 
Editors: Pope, Jason E., Deer, Timothy 
R. (Eds.) Side 110.

ABO

GON blokader i Danmark er lidt anderledes…
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Titel: Frivillig

Navn: Anne Sofie Bysted

Migrænehistorie: Jeg har været 
diagnosticeret med kronisk migræ-
ne og spændingshovedpine siden 
2017, men inden da var migrænen 
faktisk fremmed for mig. Jeg havde 
ofte hovedpine, men dengang kunne 
den klares med Treo, og jeg klarede 
mig igennem min hverdag med alt 
for mange dage på smertestillende 
medicin. Da jeg altid har haft meget 
hovedpine, var det først da jeg fik en 
henvisning til hovedpinecentret, at 
jeg begyndte at se et mønster i min 
hovedpine. Jeg har prøvet en række 
forskellige behandlinger uden effekt, 

men med en masse bivirkninger. 
Lige nu er jeg gravid og tager derfor 
ingen medicin.

Om mig: Jeg er 26 år gammel og 
studerer Sociologi på Københavns 
Universitet. Jeg bor i København 
sammen med min kæreste, og vi 
venter vores første barn til april.

Min motivation for at blive en 
del af Migræne danmark: Jeg 
vil gerne være med til at udbrede 
kendskabet til migræne og andre 
hovedpinesygdomme, så ingen be-
høver at føle sig alene. Og så håber 
jeg, at vi ved at forene os kan skabe 
bedre vilkår for migræneramte og 
pårørende. 

Titel: Frivillig

Navn: Marina Rubini Rordam

Migrænehistorie: De fleste kvinder 
på min mors side har eller har haft 
migræne. Min migræne begyndte 
i teenageårene og udviklede sig til 
kronisk migræne, så nu, i en alder af 
59, er jeg en dreven migræniker, der 
har prøvet alt, hvad jeg har hørt om 
og er blevet foreslået af velmenen-
de mennesker. Sumatriptanerne er 
dog det eneste, der virker for mig. 
Har for nylig fået mine migrænean-
fald halveret med hjælp fra kæbe-
specialister. Mere om det i næste 
nummer!

Om mig og min motivation: Mit 
arbejdsliv har været varieret og 
krævende, indtil jeg i en alder af 52 
måtte kaste håndklædet i ringen. 
Indtil for et par år siden sad jeg i 
Migræne danmarks bestyrelse, men 
også her måtte jeg trække mig. Jeg 
har dog haft svært ved helt at drop-
pe det og er i dag frivillig, der træder 
til på opfordring. 

Jeg er oprindeligt uddannet profes-
sionsbachelor i formidling indenfor 
kreative fag med broderi som hoved-
fag. Den kreative åre udtrykker jeg 
nu med collager, som jeg udstiller 
jævnligt og som Migræne danmark 
senest har brugt som blikfang i en 
GoCard kampagne.
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Medicinalindustrien – velgører eller  
profitrytter?

Hvad skulle vi gøre uden 
medicinalindustrien? 
Hvilken migrænepatient er 
ikke dybt taknemmelig for 
forskning i effektive midler 
til at lindre, og helst helt 

eliminere, den uvelkomne følge- 
svend her i livet, som kronisk 
sygdom er? Medicinalvirksomhe-
derne lever for deres del af, at der 
er marked for deres produkter, og 
at de kan gøre sig gældende i et 
stærkt konkurrencepræget felt. 

I denne artikel forsøger vi at frem-
lægge dilemmaerne så neutralt som 
muligt for, at give læseren mulighed 
for at danne sig sit eget indtryk af 
problematikken. I artiklen ’Migræ-
ne danmarks holdning til støtte fra 
medicinalindustrien’ ser I, hvad vores 
holdning er. 

Patientforeninger er som 
oftest fattige – de er 
afhængige af medlemsbi-
dragene og enkelte godgø-
rende fonde, der kan se et 
formål i at støtte den gode 
sag. Medicinalindustrien 
leder kontinuerligt efter 
nye platforme at promo-
vere deres produkter, og 
har specifikke budgetlinjer sat af til 
sponsorater af relevante interesse-
organisationer. Det kan virke som en 
oplagt win-win at slå pjalterne sam-
men – hvorfor ikke hjælpe hinanden 
i det fælles mål om at lindre smerte 
og skabe opmærksomhed om den 
specifikke sygdom og dens behand-
lingsmuligheder?

Så enkelt stiller sagerne sig natur-
ligvis ikke, hvilket illustreres af den 
debat, der jævnligt dukker op, både 
i medierne og internt i foreningerne. 
Som patientforening er man med-
lemmernes repræsentant og støt-
te – man skal sikre sober, objektiv 
information om den nyeste forskning 
og de bedste behandlingsmuligheder. 
Er man sponsoreret af en specifik 
virksomhed eller et specifikt produkt, 
kan det ikke undgås at medføre en 
række etiske dilemmaer. 

Dilemmaerne indenfor medicinal-

industriens ageren i forhold til det 
offentlige rum, er ikke ukendte: 
Forskning viser, at den akademiske 
frihed ofte bliver kompromitteret, når 
det handler om forskningsdesign og 
publicering af forskningsresultater, 
sponsoreret af industrien: Interne do-
kumenter fra industrien - fremskaffet 
gennem retssager - afslører mange 
eksempler på industrisponsorer 
med indflydelse på udformningen og 
gennemførelsen af forskningen, samt 
delvis publikation af forskningen, hvor 
kun de resultater, der er gunstige for 
industrien, er publiceret . Et andet 
eksempel er, at mindre relevante 
sammenligningsprodukter bliver valgt 
i forskningsdesignet, hvilket stiller 
det pågældende produkt i et mere 
favorabelt lys, end det ellers ville 
have gjort .

Ligeledes er det jævnligt til debat, 
hvorvidt læger påvirkes i deres virke 
af medicinalindustriens sponsore-
ring af rejser og kongresser. Det er 
veldokumenteret, at mange lægers 
økonomiske interessekonflikter i 
relation til medicinalindustrien farver 
deres opfattelse af lægemidlers 
gavnlige og skadelige virkninger, og 
kan føre til uhensigtsmæssig brug af 
lægemidler .

Spørgsmålet er, om denne sammen-
blanding af interesser også gælder, 
når det kommer til medicinalindustri-
ens støtte til patientforeninger? 

Hvert år flyder flere og flere milli-
oner ind fra medicinalindustrien til 
de danske patientforeninger. I et 
interview fra 2017 , fremhæver John 
Brodersen, professor ved Institut 
for Folkesundhed på Københavns 
Universitet og Region Sjælland, at ”… 

forskning viser, at man ikke kan have 
et samarbejde med medicinalindu-
strien af finansiel karakter, uden at 
man bliver påvirket af det. Hvis du får 
en økonomisk afhængighed, uanset 
beløbets størrelse, så viser forskning 
også, at man bliver påvirket”.

Risikoen er, at patienterne fejlinfor-
meres og ultimativt drages i retning 
af medikamenter der ikke tjener deres 
bedste, hverken behandlingsmæssigt 
eller økonomisk. Dette sker mere 
eller mindre indirekte for at sikre det 
højere mål, at patientforeningerne 
kan overleve og afholde en bredere 
vifte af aktiviteter, og fra medicinal-
firmaernes perspektiv, med øje for 
promovering og øget profit.

I 2016 kastede Lægemiddelindustri-
foreningens (LIF) med-
lemmer 14,6 mio. kr. efter 
de danske patientfore- 
ninger, en stigning på over 
60 pct. på to år. Pengene 
bruges til alt fra udvikling 
af apps til afholdelse af 
debatter på Folkemødet.

I patientforeningen 
Lyle, som repræsente-
rer patienter med f.eks. 

lymfekræft og leukæmi, er man helt 
afhængig af medicinalindustriens 
sponsorater. ”Hvis vi skulle nøjes med 
det sponsorat, vi ellers får, så kunne 
vi ikke lave de aktiviteter, som vi gør”, 
siger Rita O. Christensen, formand for 
Lyle. På spørgsmålet om, om man kan 
holde sig uafhængig af industriens 
interesser, når man får så relativt 
mange penge fra dem, svarer hun: 
”Hvis vi ikke kan få fra dem, så kan 
vi ikke lave de aktiviteter, vi har nu” 
og understreger, at man er underlagt 
regler for, hvad pengene fra industri-
en kan bruges til.

I LIF kan man ikke se noget problem 
i tilhørsforholdene, og koncernchef 
Ida Sofie Jensen vil ikke forholde sig 
til, om de knap 15 mio. kr. er et højt 
eller et lavt beløb. Hun mener, at der 
er et naturligt samarbejde mellem 
dem, der har forsket i og udviklet et 
lægemiddel, og den gruppe patienter, 
der skal anvende det.
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"Hvis du får en økonomisk afhængighed, 
uanset beløbets størrelse, så viser 

forskning også, at man bliver påvirket."

John Brodersen, professsor
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På spørgsmålet om, om der ikke 
opstår en forventning om at få noget 
igen og dermed et afhængigheds-
forhold, svarer hun: ”Det afgørende 
for os er, at findes et meget klart 
regelsæt, hvor man ikke må bede 
om modydelser for de penge, man 
donerer. Dertil kommer, at alle former 
for økonomisk samarbejde lægges 
fuldstændigt åbent frem for offent-
ligheden”.

Selvom man i industrien mener, der er 
fuld åbenhed omkring de mange mil-
lioner, så er John Brodersen langt fra 
sikker på, at beløbet er dækkende for 
det reelle billede: ”I forhold til den in-
ternationale forskning, der har under-
søgt, hvor meget patientforeningerne 
i udlandet sponsoreres af medicinalin-
dustrien, så vil mit bedste gæt være, 
at de 14,6 mio. kr. er et konservativt 
tal. Man kan derfor mistænke, at en 
del penge bliver kanaliseret over på 
andre måder”. 

Denne pointe leder hen til en helt 
central problemstilling: Støtte kan 
være mange ting og behøver ikke 
være overførslen af kroner og øre. 
Støtter industrien patientforeninger 
via gratis konsulentydelser (arbejds-
kraft), undervisningsforløb eller 
andet, er det mindst lige så problema-

tisk. Måske endda mere problematisk, 
da støtten her bliver mere skjult og 
sværere at identificere . Som et grelt 
eksempel, var der sagen om Copen-
hagen Health Network, der fremstod 
som en uafhængig non-profit orga-
nisation, men viste sig at have tætte 
bånd til en velkendt lobbyvirksomhed 
ved navn Waterfront. Sagen affødte 
krav fra politisk hold om fuld åbenhed 
om patientforeningers sponsorater . 
Patientforeningerne risikerer nemlig 
også at miste troværdighed i dialogen 
med politikere og beslutningstagere, 
hvis forbindelsen til medicinalindu-
strien er for tæt. 

De fleste patientforeninger har udvik-
let etiske retningslinjer for sponsora-

ter – herunder principper om åbenhed 
og gennemsigtighed . Spørgsmålet 
er, om dette er nok til at imødegå den 
skjulte favorisering af bestemte pro-
dukter, eller om det blot er et figen-
blad, der leder opmærksomheden væk 
fra de uundgåelige interessekonflikter 
der følger af enhver sponsorering fra 
industrien.

1) https://videnskab.dk/kultur-sam-
fund/naar-industrien-finansie-
rer-forskningen-ender-sandheden-of-
te-bagerst-i-koeen?fbclid=IwAR-
0zYmgXklMNOEi4WNqxH788D2QX-
LP7y4YqINFTZZ2V296fTnwoc-
f69Y9-A

2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC156458/

3) https://videnskab.dk/kultur-sam-
fund/medicinalindustriens-forsknings-
fusk-og-de-kobte-laeger

4) https://finans.dk/erhverv/
ECE9639454/kritik-af-millionind-
sproejtninger-fra-medicinalindustri-
en-sponsorater-underminerer-pa-
tientforeningers-uafhaengighed/?ctx-
ref=ext

MBP

Migræne danmarks holdning til sponsorater 
fra Medicinalindustrien

Af formand Anne Egelund

Migræne danmark har et utve-
tydigt kodeks, når det kommer 
til sponsorater fra medicinal-
industrien. Vi tager ikke imod 

nogen form for støtte. For Migræne 
danmark er det helt centralt, at vores 
upartiskhed ikke må kunne anfægtes. 

Det stiller os i sagens natur økono-
misk ringere end rigtig mange andre 
patientforeninger, og indimellem 
stiller vi da også os selv det spørgs-
mål, om det giver mening at være så 

principfast. For nylig fik vi tilnærmel-
ser fra en medicinalvirksomhed, som 
ville sponsorere os med op til 100.000 
kr. til et valgfrit projekt. Den eneste 
modydelse var at de måtte oplyse 
(reklamere med), at de støttede os. 
Det er virkelig rare penge, og hvor ville 
det de dog falde på et tørt sted. Ingen 
tvivl om det!

Men vi sagde nej tak. Uanset hvad 
må vores upartiskhed og saglighed 
stå centralt. Offentligheden og vores 
medlemmer skal føle sig objektivt og 
sagligt repræsenteret i et samfund 

præget af spin og mange direkte eller 
indirekte forsøg på at påvirke offent-
ligheden, lægerne og patienterne til 
gavn for nogens bundlinje.

Vi holder fanen højt. Men det kræver 
støtte andetsteds fra. Enten i form 
af jeres medlemskab, støttekroner, 
fonds- eller offentlige puljemidler.  

Husk det, når der skal købes mandel-
gave. Medlemskaber af Migræne dan-
mark gør, at vi kan tale migrænesagen 
frit. Glædelig jul!

AE

so
ci

al

"Patientforeningerne 
risikerer at miste 

troværdighed i 
dialogen med politikere 
og beslutningstagere, 

hvis forbindelsen til 
medicinalindustrien er 

for tæt."
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Tips til dig som får julestress

1.  Lav en liste med, hvad 
der er det allervigtigste for 
dig og dine. Noter virkelig kun 
det, som du synes er meget 
vigtigt. Det er så det, du foku-

serer på.

2.  Læg en plan for rækkefølgen af 
det, du gerne vil nå (fra listen oven-
for).

3.  Uddelegér! Giv familien nogle 
konkrete opgaver at løse – lad sønnen 
hente pynten på loftet, din partner stå 
for indkøbene. Lav en plan for hvem 
i husholdningen der står for hvilken 
del af rengøringen. Hvis du skal have 
gæster, så bed hver gæst medbringe 
et bidrag til festen.

4.  Husk at lægge tid ind til dig selv. 
Tid hvor du kan slappe af, vente på at 
din medicin virker, eller måske se en 
god film på TV.

5.   Husk at mange apoteker og 
læger har lukket i helligdagene – sørg 
for at have tanket godt op på medicin. 

6.  Hjemmelavet julemad er skønt 
– men det betyder ikke, at du ikke kan 
skære et par hjørner. Risalamanden 
fra supermarkedet er fin. Rødkål på 
glas er glimrende. Der er masser 
af alternativer til en hel and – vælg 

f.eks. bare brysterne – det er lettere 
på stegepanden end hele fuglen i 
ovnen.

7.  Julebagværk – fås fint fra bage-
ren eller supermarkedet.

8.  Gaver og indpakning. Køb de 
vigtigste gaver tidligt (inden mylderet 
bliver for voldsomt i butikkerne). Giv 
standard-gaver, hvis du er tom for 
ideer. Sokker til alle?  Et lommetør-
klæde?  Chokolade? Der er mange 
muligheder. Køb gaverne via nettet. 
Nogle net-butikker pakker fint ind 
mod betaling.

9.  Er der arrangementer i juledage-
ne du hellere ville undgå? Så sig fra 
i god tid. Forklar at du ved, at du vil 
være udmattet i juledagene og er nødt 
til at passe på dig selv. 

10.  Julefrokost er ofte en spiri-
tuøs affære. Det 
kan give migræne. 
Medbring selv en 
læskende og festlig 
ikke-alkoholisk drik, 
og lad spørgsmål 
være spørgsmål. 
Vær generelt 

opmærksom på julens skjulte migræ-
ne-triggere, se f.eks. artiklen om 
julemad (side 18-19). 

11.  Hvis du befinder dig i selskab 
med mennesker, som ryger og det 
generer dig, så træk dig tilbage. Gå en 
tur. Find en stille krog et sted i huset. 
Snup evt. lidt af opvasken. Og kom 
tilbage, når du er klar, eller det er tid 
til at skilles. 

12.  Og vigtigst af det hele: Nyd de 
gode stunder! Med lidt forberedelse 
byder julen på mange skønne stunder 
og minder, der kan varme langt ind i 
det nye år. Jo bedre du passer på dig 
selv, respekterer dine begrænsning- 
er, og kommunikerer klart til dine 
omgivelser hvordan de kan støtte dig, 
jo bedre bliver din jul. 

Inspireret af 
Tis the season for Holiday Headaches, 
American Migraine Foundation 1. 
December 2015. 
http://nationalpainreport.com/15-
tips-for-surviving-the-holidays-with-
chronic-illness-8832314.html
https://charlottedebs.
com/2017/12/02/coping-with-chro-
nic-illness-at-christmas-blogmas-2/

ABO+MBP
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Det er OK at være lidt 
udenfor af og til

Det er dig, der sætter 
ambitionsniveauet – og det er ingen 

skam at sætte det lavt
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REKLAME- OG SPONSORREGLER  
for Migræne danmark

Sponsoraftaler kan kun indgås 
med Migræne danmarks 
ledelse.

Migræne danmark må ikke som 
led i aftalen anbefale speciel 

medicin, hverken receptpligtig eller 
ikke-receptpligtig medicin.

Migræne danmark ønsker uafhængig-
hed fra medicinalindustrien og modta-
ger ikke støtte herfra, hverken direkte 
eller indirekte. Migræne danmark 
modtager kun støtte fra medlemmer, 
offentlige midler og fonde med almen-
nyttigt sigte.

Der må ikke indgås aftaler med en-
keltpersoner ansat i Migræne danmark 
eller medlemmer af bestyrelsen.

En samarbejdspartners interesser må 
ikke være uforenelige med Migræne 
danmarks formål.

Samarbejdspartnerens produkt, 
virksomhed og image må ikke vurderes 

at kunne skade Migræne danmarks 
anseelse.

Samarbejdspartneren må ikke have 
indflydelse på Migræne danmarks 
omtale af samarbejdet.

Der skal være fuldstændig uafhængig-
hed mellem samarbejdspartneren og 
Migræne danmark.

Sponsorers formål skal være forenelig 
med eller helt uden relation til Migræ-
ne danmarks formål. Tvivlsspørgsmål 
afgøres af bestyrelsen.

Migræne danmark reklamerer ikke for 
specifikke enkel-virksomheder, produk-
ter eller behandlere, som har forbin-
delse til migræne eller medicin.

Migræne danmark arrangerer foredrag 
og arrangementer. I den forbindelse 
må foredragsholdere oplyse om alter-
native behandlingsmuligheder, men 
foredragsholderen må ikke reklamere 
for evt. egen virksomhed eller produk-

ter, og skal gøre tydeligt opmærksom 
på sine økonomiske interesser.

Ved foredrag og arrangementer med 
element af alternativ behandling skal 
det som standard fremgå ved intro-
duktionen og i invitationen, at Migræne 
danmark oplyser noget i retningen af: 
’Migræne danmark ønsker at inspirere 
migrænikere til at finde den optimale 
måde at håndtere deres smerter på. 
Mange finder (evt. midlertidig) lindring 
i alternativ behandling. Migræne dan-
mark understreger, at der er begræn-
set eller ingen evidensbaseret doku-
mentation for effekt af behandlingen, 
og opfordrer til en selvstændig kritisk 
tilgang til emnet.’

Enhver omtale af et samarbejde med 
Migræne danmark samt anvendelse af 
foreningens navn og logo må kun finde 
sted efter forudgående godkendelse af 
Migræne danmark.

Migræne danmarks hjemmeside anven-
des til information om samarbejdet.
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Forskere fra Brazilien fandt to 
grupper migrænikere (i alt 142 
migrænikere), som var med i 
denne registerundersøgelse. 
De var i gennemsnit 36 år gam-
le. De havde haft migræne i ca. 
10 år og havde i gennemsnit et 

BMI på 26. 

Kombinationen af migræne og nakke- 
smerter rammer langt oftere kvinder 
end mænd. I gruppen uden nakke- 
smerter var 2 ud af 3 kvinder (stort set 
som forventet blandt migrænikere). I 
gruppen med nakkesmerter var 9 ud af 
10 kvinder. 

63% af gruppen (mænd og kvinder) 
uden nakkesmerter havde allodynia, 
mens 95% af gruppen med nakkesmer-
ter led af allodynia (se figuren).

Forskerne kikkede også på, hvor meget 

deltagerne kunne dreje hovedet. Det 
viste sig i en såkaldt FRT test (Flexi-
on-Rotation Test), at 90% af deltager-
ne med nakkesmerter manglede den 
normale mulighed for at dreje hovedet. 
Blandt deltagerne uden nakkesmerter, 
havde kun 37% denne begrænsning.

Da forskerne spurgte ind til 
smerterne og ubehaget fra 
migrænen, var der ikke for-
skel på gruppen med og uden 
nakkesmerter.

Konklusionen på undersøgel-
sen var, at nakkesmerter gør, 
at migrænen bliver væsent-
ligt mere belastende, selvom 
de primære gener (hovedpi-
ne, kvalme osv) ikke ændres 
af nakkesmerterne.

M. M. Bragatto, G. D. Be-

vilaqua-Grossi et al., 2019. Is the 
presence of neck pain associated with 
more severe clinical presentation in 
patients with migraine? A cross-secti-
onal study. Cephalalgia preprint. DOI: 
10.1177/0333102419854061

ABO
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Julemiddagen – et godt måltid for 
fødevaremigrænikere

Julen er ikke bare hjerternes 
fest, men også en anledning 
til at spise godt – og måske 
holde fast i nogle traditioner. 
Heldigvis er den gode julemad 
stort set uden migrænetrig-
gere (hvis man vælger med 

omtanke).

I det følgende er der ikke taget 
hensyn til allergier og intolerancer 
overfor mælk og nødder.

Når gæsterne ankommer, er det 
måske tid til et glas varm gløgg. 
Migrænesikker gløgg kan laves af hyl-
debærsaft med en sjat rom, foruden 
kanel, rosiner, hakkede mandler og 
hvad der ellers hører til i din familie. 
Drop tanken om at gløggen skal laves 
af billig rødvin. Hyldebær-udgaven 
smager super godt. Kik lige efter om 
hyldebærsaften fra supermarkedet 
indeholder E330.

Risengrød eller risalamande er 
sikre vindere hos fødevaremigrænike-
re. Der er ikke skygge af biogene ami-
ner i disse retter, blot man sikrer sig 
at mandlerne har det godt (ingen mug 
ol). Mælk, fløde, ris og mandler er sik-
re fødevarer. Vil man have kirsebær-
sovs til risalamanden, kan der være 
citronsyre (E330) i den færdiglavede. 
Vælg et andet mærke, uden E330, 
eller lav selv en frugtsovs ud fra 
oprindelige råvarer. Det behøver ikke 
nødvendigvis være kirsebær. Og et 
glas syltetøj uden E330 kan sagtens 
piftes op til en fin erstatningssovs. 
Vælger man risengrøden, smager den 
godt med smørklat og kanelsukker. 
Kanel anses af nogle som forebyggen-
de mod migræne.  

Hovedretten vil nok oftest bestå af 
kød, rødkål, kartofler og surt. Vi ser på 
kødet først. 

Flæskesteg er migrænesikker. Kød 
fra grise holdes nedkølet, til vi køber 
det og indeholder derfor stort set 
ingen biogene aminer. 

And, som hel fugl eller købt udskåret, 
har været på frosset hele vejen til 
butikken. Fyld den gerne med svesker 
og æbler.

Gås og kalkun ’modnes’ som regel 
et par dage inden de fryses. Det giver 
bakterier mulighed for at danne bioge-
ne aminer og dermed give migræne. 
Så vælg hellere to eller flere ænder, 
hvis I skal være mange.

Rødkål, købt som kålhoved og kogt 
hjemme er migrænesikker. En klat 
ribsgele gør jo underværker i rød- 
kålen, så kik lige efter om der er E330 
i geleen. Køber du færdiglavet rødkål, 
kan der være E330 i kålen. Læs vare-
deklarationen.

Hvide og brune kartofler er migræ-
nesikre. De brunede kartofler kan 
laves med sukker alene eller med en 
blanding af margarine og sukker – så 
check margarinen for indhold af E330.

Surt til kødet kan være asier eller 
måske agurker. Der er sjældent E330 
i de sure varer, men kik lige efter 
alligevel.

Sovsen skal helst smage af noget, 
ikke? Men lad være med at bruge sup-
petern, smagsforstærker eller fond 
på dåse eller glas. De indeholder alle 
sammen migrænetriggeren ”Det tred-
je krydderi” (også kendt som mono-
natriunglutamat eller MSG eller E620 
til E625). Hvis varedeklarationen også 
omtaler ’aroma’, kan det være enten 
tyramin eller phenylethylamin, begge 
to biogene aminer, som giver migræ-
ne. 

Vi skal vel også have noget at drik-
ke?

Der er et utal af forskellige typer af 
øl og vin. Som hovedregel er det 
klogt at holde sig fra de fleste af 
hensyn til migrænen. Men det behøver 
ikke at betyde, at husets migrænike-
re skal være helt alkoholfrie i julen. 
De fleste migrænikere kan drikke 
mindre mængder af rom, gin eller 
vodka. Alt sammen i den rene udgave 
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Husk altid at se efter om der er E330 i nogle af de indkøbte produkter til den festlige aften. Der skal meget lidt til, 
for at udløse et migræneanfald.

uden fancy smag. Rom og cola (med 
sukker) er en klassiker, som fint kan 
erstatte rødvin (nej smagen er ikke 
den samme, men farven kan ligne lidt 
☺), og rom kan også fint gøre en god 
kop kaffe ekstra god. Med lidt fløde-
skum er det Irish coffee. Kun fantasi-
en sætter grænser. Vodka passer fint 
til tomatjuice eller appelsinjuice (hvis 
du ved, du kan tåle juicerne). 

Kaffe og/eller te hører til efter en 
god middag. Serverer du kaffe, så 
vælg kaffe til filter eller stempelkan-
de. Instant kaffe er ikke migrænesik-
ker, for den laves af lyst ristet kaffe. 
Temperaturen i ristningen kommer 
ikke højt nok op til at få de biogene 
aminer til at fordampe. Temperaturen 

ved ristningen af mellemristet kaffe 
er netop så høj, at kaffen stort set er 
uden biogene aminer. 

Teen bør tilsvarende være lavet af 
te-blade og ikke af en blanding af 
andre arters blade. Bladene af tebu-
sken er migrænesikre, selvom de har 
ligget og ’fermenteret’ (dvs. er tørret 
langsomt) inden de hældes på poser. 
Tebladene indeholder nemlig ikke de 
aminosyrer, som er udgangspunktet 
for at bakterier kan danne de biogene 
aminer, vi reagerer på.

Til kaffen serveres der måske choko-
lader. Her må den faste vilje og orde-
ne ’nej tak’ tages i brug, hvis aftenen 
skal være migrænefri. Hjemmebagte 

småkager (eller købte uden E330) er 
et meget sikrere valg.

Rigtig god juleaften – den behøver 
ikke at være kedelig, bare fordi vi lider 
af migræne.

ABO

Her taler vi om en forsøgs-
gruppe på 14 mænd med 
kronisk migræne og 14 mænd, 
som svarer til dem i alder. Så 
datamaterialet er spinkelt. 
Men resultaterne ser ganske 
overbevisende ud.

De 14 mænd med kronisk 
migræne havde generelt lavere 
indhold af testosteron i blodet 
end deres jævnaldrende kon-
trolperson. En enkelt havde dog 
et væsentligt højere indhold end 
forventet. Testosteron-niveauet 
var stort set ens hos alle de 14 
kontrolpersoner (markeret med 
blå søjler i grafen). 

Forfatterne spekulerer en del 
over det generelt lavere testo-
steron-indhold i blodet hos de 
kroniske migrænikere. Faktisk 
lå migrænemændenes testo-
steron-værdier i gennemsnit 
helt i bunden af normalværdier-
ne for denne parameter.

Vi ved ikke, om mændene med kronisk 
migræne kunne have en nedsat testo-
steron-produktion i testiklerne, eller 
om den kunne skyldes, at unormal lav 
aktivitet et sted i ’produktionslinjen’ fra 
hypothalamus til hypofysen og videre 
til testiklerne. Eller om der er helt 
andre årsager på spil.

L. B.E. Shields, T. Seifert et al., 2019. 
Testosterone levels in men with chro-
nic migraine Neurology International 
11, 8079.
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Mænd med migræne har lavere 
testosteron-niveau
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Kommende foredrag

Mor med migræne 
– familieliv, kost og 
livsstil med Gitte Hilde-
brandt

Hvordan kan man håndtere 
graviditet, fødsel, barsel og 

familieliv med migrænen som følge- 
svend?

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 migræneven-
lig kost og 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.

Gitte er sundhedscoach og har selv 
migræne og så er hun medforfatter 
til bogen “Mor med migræne - lær at 
håndtere familielivet før, under og efter 
graviditeten”. 

Dato og tid: onsdag den 5. februar 
2020 fra kl. 19-20.30

Sted: Indre Bys Kulturhus, Charlot-
te Amundsens Plads 3, Mødelokale 
1, 1359 København K 

Tilmelding på kasserer@migra-
eniker.dk senest 3/2-2020. Pris 
60 kr. for medlemmer og 100 for 
ikke-medlemmer. Betaling på 
mobilepay 91134 senest 3/2-2020. 
Skriv dit navn og ’København’ i 

meddelelsesfeltet.
AE

Højere indhold af CGRP i migræne-tårer

CGRP kender vi som det stof, 
de nyeste migrænemediciner 
blokerer. CGRP findes bl.a. i 
blodets plasma, i spyttet og nu 
er det også fundet i forhøjede 
mængder i migrænikeres tårer. 

Migrænikere i denne første lille under-
søgelse havde, hele tiden, en større 
koncentration af CGRP i øjets tårevæ-
ske, sammenlignet med ikke-migræ-
nikere. Der var ingen forskel på, om 
forsøgsdeltagerne havde kronisk 
migræne eller episodisk migræne. Ud 
fra denne første lille undersøgelse (30 
episodiske migrænikere og 19 med kro-

nisk migræne) var det ikke muligt at se 
forskel på de to grupper mht. CGRP i 
tårevæsken.

Når migrænikerne i undersøgelsen 
havde et migræneanfald, øgedes 
mængden af CGRP i tårevæsken. 
Og når de tog medicin (triptan eller 
NSAID – undersøgelsen skelnede 
ikke mellem de to typer medicin, men 
de fleste tog triptan), reduceredes 
CGRP-mængden i tårevæsken til et 
lavere niveau end hos kontrolgruppen.

I blodets plasma (væsken mellem 
blodlegemerne) var der ingen forskel 

mellem kontrol-
gruppens resul-
tater og migræni-
kernes, med eller 
uden anfald og 
medicin. Der var 
heller ikke forskel 
mellem migræni-
kere med episo-
disk eller kronisk 
migræne. Alle 
havde stort set 
samme koncentra-

tion af CGRP i blodplasma.

Koncentrationen i tårevæsken var ca. 
140 gange så høj som koncentrationen 
i blodplasma. Forskerne mener, at det 
kan skyldes, at CGRP frigives fra Trige-
minus-nerven, som bl.a. går til øjnene. 

Fra forsøg i petriskåle ved vi, at både 
triptaner og NSAID (gigtmedicin i 
håndkøb) nedsætter mængden af 
CGRP, som frigøres fra nerveender, 
f.eks. i Trigeminusnerven.

Forskerne antyder, at CGRP i tåre-
væsken måske kan bruges som et 
objektivt mål for, om en patient har 
migræne.

K. Kamm, A. Straube og R. Rus-
cheweyh, 2019. Calcitonin gene-rela-
ted peptide levels in tear fluid are ele-
vated in migraine patients compared to 
healthy controls. Cephalalgia preprint 
DOI: 10.1177/0333102419856640.
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Nærhed, åbenhed, og at se mu-
ligheder, var nogle af de emner, 
som Christine omtalte. 
Når der er begrænsninger i 
energien, må man fokusere på 
det vigtigste, og finde alterna-
tiver. 

Se biograffilm på TV'et med familien 
samlet i sofaen eller sengen, fokuser 
på samværet med dem man holder 
af, skab åndehuller, der bidrager til 
glæde efterfølgende, også på trods af 

konsekvenserne efterfølgende. Skab 
ferier med fokus på nærvær, og lær at 
prioritere det, der i livet bidrager med 
positive øjeblikke. Find hjælpemidler, 
som kan bidrage til en lettere hverdag. 
Det er benhård prioritering. Men det er 
også givende – både for smertepatien-
ten og for familien og vennerne. 

Nogle af os fældede en enkelt tåre, da 
Christines mand Michael fortalte om 
at være partner til en kronisk smer-
tepatient med fighterblod. Men med 

fælles indsats får de hverdagen til at 
fungere. 

Det kan lykkes! Tak for nogle minde-
værdige timer!

Vi planlægger at gentage succesen 
næste år – denne gang i Jylland. Så 
hold øje med facebook, hjemmeside og 
dette blad for detaljer.

ABO

Noter fra Christines foredrag d. 23. oktober i 
Lyngby
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Kvinder får især gavn af motion mod  
migræne

En stor canadisk undersøgel-
se, hvor 22.000 voksne mænd 
og 22.000 voksne kvinder sva-
rede på en række spørgsmål 
om migræne og deres liv mere 
generelt, gav nogle interes-
sante resultater.

Motion
Dyrk motion i moderate mængder, 
så lindres migrænen nok, anbefaler 
vi hinanden, migrænikere imellem. 
Lægerne siger af og til noget lignende. 

Den canadiske undersøgelse viste, at 
især kvinderne fik lidt mindre migræ-
ne, hvis de gik i ½ til 2 timer om dagen. 
Mændene fik, modsat kvinderne, mere 
migræne, hvis de spadserede i mindre 
end ½ time, eller mere end 2 timer om 
dagen.

Let sport i op til 2 timer om dagen 
reducerede migrænen hos kvinder, 
men mændenes migræne reagerede 
ikke på denne type motion. 

Let motion kunne være shuffleboard 
(curlig uden kost på et bord), boccia 
eller at fiske. Moderat motion kunne 
være pardans (vals, quickstep ol.), 
jagt, skøjteløb, golf uden køretøj og 
softball (minder om rundbold). Hård 
motion kunne være tennis, squash 
eller vand-aerobics.

Det forskerne kaldte moderat sport 
gav ingen ændringer i migrænen, 
hverken hos kvinderne eller mænde-
ne.

Hård motion i op til 2 timer faldt dog 
sammen med færre migrænedage hos 

begge køn.

Så vælg en no-
genlunde gylden 
middelvej mht 
sport, og få måske 
en lille reduktion 
mht. migræne.

Andre faktorer
Forskerne kunne 
også uddrage en 
række andre kon-
klusioner, bl.a. at 
migræne aftager 
med alderen, at 

migræne ofte følges med depression 
og/eller angst, at ægteskab nedsæt-
ter migrænedagene (sammenlignet 
med at være single), og at homosek-
suelle mænd har mere migræne end 
alle andre grupper. I den canadiske 
gruppe var der, modsat resultater-
ne fra en række andre lande (incl. 
Danmark), ikke tendens til at højere 
uddannelse eller større indtægt gav 
mindre migræne.

Undersøgelsen kikkede kun på, om 
deltagerne havde migræne eller ej, 
og om de f.eks. spadserede 1, 2 eller 
flere timer. Vi ved ikke om f.eks. den 
hårde motion i mange timer simpelt 
hen ikke tiltrak migrænikere. Personer 
med migræne kan jo på forhånd have 
fravalgt denne form for motion.

N. G. Hammond, A. Stinchcombe, 
2019. Health Behaviors and Social De-
terminants of Migraine in a Canadian 
Population-Based Sample of Adults; 
Aged 45-85 Years: Findings From the 
CLSA. Headache preprint.
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Det er overraskende, at migrænen 
i Canada ikke påvirkes af migræ-
nikernes uddannelsesniveau eller 
rygning. 

Moderat motionLet motion

Hård motion

Migrænen er 
mindre plagsom 
hos både mænd 
og kvinder, som 
dyrker let 
motion.

Kvinder som 
dyrker hård 
motion er 
mindre plaget 
af migrænen.
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Vejledning i behandling af migræne hos 
børn og unge

Her i landet kender vi Referen-
ceprogrammet for hovedpine-
sygdomme. En printet lille bog 
fra 2010, som beskriver, hvad 
de førende migrænelæger 

mener, er den bedste behandling for 
spændingshovedpine, migræne, Hor-
tons hovedpine og trigeminusneuralgi 
hos voksne. Tilsvarende vejledninger 
findes i de fleste andre lande. De 
varierer lidt, men de grundlæggende 
principper er nogenlunde de samme. 
Og klart nok – en vejledning fra USA 

tiltrækker sig en del opmærksomhed.

Nu er der netop udkommet amerikan-
ske vejledninger til anfaldsbehand-
ling af børn og unges migræne og en 
anden vejledning til forebyggende 
behandling. Tidsskriftet Headache of-
rede ovenikøbet spalteplads til en 11 
sider lang foromtale af de to guideli-
nes for behandlingen af børn og unge.

En guideline er ikke en lov. Det er 
udvalgte kloge hoveders bedste råd. 
Enhver læge kan derfor udmærket 
behandle på andre måder end guide-
linens råd. Men på den anden side er 
der jo nok en del vægt bag ordene i 
sådan en guideline.

Det er god tone (men overholdes ikke 
altid), at forfatterne til artikler i de 
videnskabelige tidsskrifter oplyser, 
hvem de har modtaget støtte fra. Det 
kaldes ’Disclosures’. Disse oplysning- 
er kommer ofte i telegram-stil. Der 

bruges ikke ekstra ord for at 
gøre dem lettere læst. For-
omtalens og de to guidelines’ 
oplysninger om medicinalfir-
maers støtte fyldte en hel del 
(se tabellen).

Der er – naturligt nok – flere 
forfattere til sådanne guide-
lines. Førsteforfatteren til 
de to guidelines er en yngre 
læge, som forud for disse to 
guidelines ikke har publiceret 
noget om migræne. Derimod 
har hun skrevet en del om 
cerebral parese (cerebral 
palsy) – en hjerneskade, 
som ofte er medfødt, og 

som gør det vanskeligt at kontrollere 
bevægelserne. Ud af de yderligere 
15 forfattere til guidelinen for be-
handling af børnemigræne er der en 
patientrepræsentant, 2 professorer, 
som har interesseret sig for børn med 
migræne og en lang række andre, 
som stort set ikke dokumenterer, at 
de ved noget om børn og/eller deres 
migræne.

Så det med de kloge hoveder skal 
måske tages med et gran salt. Vi ved 
ikke noget om, hvordan forfatterne til 
guidelines er udvalgt. En patient- 
repræsentant er rigtigt godt at have 
med i teamet. En eller 2 med erfaring 
i at skrive guidelines ligeså. Men 10 
eller 11 medforfattere, som stort set 
ikke har beskæftiget sig med børn og 
unges migræne – det virker voldsomt. 

Så måske er de amerikanske guide-
lines ikke helt så imponerende, som 
de ser ud til ved første blik. De kloge 
hoveder er praktiserende læger, lærer 
på mindre universiteter, eller – for en 
enkelts vedkommende – en prakti-
serende behandler (ikke læge) som 
bruger ganske alternative behand-
lingsmåder.

M. Oskoui, T. Pringsheim og 16 
yderligere forfattere, 2019. Practice 
guideline update summary: Acute 
treatment of migraine in children and 
adolescents Report of the Guideline 
Development, Dissemination, and 
Implementation Subcommittee of 
the American Academy of Neurology 
and the American Headache Society. 
Headache 59, 1133-1143.
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Det bliver interessant at følge, om der snart kommer danske vejledninger for behandlingen af børn og unge med 
migræne. Vil de danske læger bruge de amerikanske lægers anbefalinger (tilpasset til danske forhold)? Eller har de 
danske læger andre holdninger? Vi får se!

Læs om de amerikanske vejledninger for børn og unge med migræne på de næste sider.

Enhver læge bør behandle med 
omhu og samvittighedsfuldt, 

ud fra sin bedste overbevisning 
(Autorisationslovens §17).

Vælger lægen en anden behandling 
end den, der er nævnt i en national 
vejledning, informeres patienten 

om dette.

Publikation Foromtalen Guideline for børn Guideline for teens

Sider i bladet 11 14 16

Ord i ’Disclosures’ 759 ord 1004 ord 745 ord
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Der er også kommet en guide-
line for behandling af børn og 
unge med forebyggende medi-
cin. Den slår allerførst fast, at 
langt de fleste rapporter om 

brug af forebyggende medicin til børn 
og unge mangler statistisk belæg for, 
at forebyggende medicins behandling 
af børn og unge er bedre end placebo!

Ikke desto mindre kommer der en 
stribe gode råd om, hvordan lægerne 
evt. kan reagere i forbindelse med 
drøftelser af forebyggende medicin til 
de unge. Rådene går ud på at:

• Lægen bør først og fremmest 

vejlede om livsstilsændringer og 
triggere

• Hvis der er enighed om at prøve 
forebyggende behanding, bør den 
stoppes efter 2 måneder, og effek-
ten bør evalueres

• Hvis lægen tilbyder Topimax eller 
Valproat, 
•  skal der også oplyses om 

disse midlers virkning på en 
evt. graviditet 

• skal lægen specielt huske at 
fortælle, at Topimax nedsæt-
ter virkningen af p-piller

• skal der informeres om al-
terantive former for præven-
tion

• skal der udskrives Folinsyre til 
unge, der tager Valproat

• Hvis der er enighed om at bruge 
forebyggende migrænemedicin, 
skal lægen informere om, hvor 
effektiv medicinen forventes at 
være, og om bivirkninger

• Børn og unge der tilbydes forebyg-

gende medicin mod migrænen, bør 
også screenes for depression og 
angst.

Så generelt er guidelinen meget 
forsigtig med at råde til forebyggende 
behandling mod migræne i gruppen af 
børn og unge. 

Men hvis migrænen er så voldsom, at 
forebyggende medicin synes som en 
god løsning, så skal de unge følges nøje 
og rådgives med omhu.

M. Oskoui, T. Pringsheim og 16 andre, 
2019. Practice guideline update sum-
mary: Pharmacologic treatment for 
pediatric migraine prevention Report of 
the Guideline Development, Dissemi-
nation, and Implementation Subcom-
mittee of the American Academy of 
Neurology and the American Headache 
Society. Headache 59, 1144-1157.
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Børn og unges forebyggende medicin

Børn og unges anfaldsmedicin
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Mange undersøgelser 
har ikke kunnet vise, at 

forebyggende behandling 
har bedre effekt end 

placebo!

Den amerikanske vejledning 
for anfaldsbehandling af børn 
og unge med migræne bygger 
på forskningsresultater, og 
kommer til følgende anbefa- 

linger (stærkt forkortet):

1. Giv Ibuprofen (10 mg/kg)
2. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, prøv 

med en af disse: Sumatriptan-tab-
let, Zolmitriptan næsespray, Su-
matriptan næsespray, Rizatriptan 
tablet eller Almotriptan tablet.

3. Prøv med et andet af midlerne i 2) 
indtil den bedst virkende medicin 
er fundet. 

4. Hvis barnet kaster op, giv kval-
mestillende medicin.

Den amerikanske vejledning er opdelt 
i børn og teenagers (adolescents). An-
befalingen for børn er kun Ibuprofen 
og kvalmestillende. Dette er uanset, 
at FDA (den amerikanske Lægemid-
delstyrelse) anbefaler, at børn over 12 
år kan bruge Sumatriptan tabletter, 
Almotriptan tabletter og Sumatriptan 

næsespray. Desuden anbefaler FDA, 
at børn i 6 – 17-års alderen kan tage 
Rizatriptan smeltetabletter.

Det anbefales også at kombinere en 
triptan (f.eks. Sumatriptan) med en 
NSAID-tablet (f.eks. Ibuprofen eller 
Treo), da det giver en hurtigere virk-
ning end en triptan-tablet alene.

Man kan ikke forvente at få virkning af 
medicinen indenfor ½ time. Men efter 
1 time er der en rimelig god chance for 
at næsespray har reduceret migræ-
nesmerterne. Og efter 2 timer er der 
en rimelig chance for, at tabletterne 
virker fint.

Information til børn og deres forældre 
er desuden vigtigt. Der bør altid skrives 
migrænedagbog, og forældrene bør 
holde øje med, at medicinforbruget 
ikke giver anledning til medicinoverfor-
brugs-hovedpine. Ligeledes bør lægen 
forklare om livsstilsændringer, som 
kan mindske migrænen og om kendte 
migrænetriggere.

Endelig bør lægen forklare, at det ikke 
er hensigtsmæssigt at tage triptaner 
mere end 9 dage om måneden, og be-
grænse brugen af NSAID (Ibuprofen 
og Paracetamol) til maks. 14 dage om 
måneden.

M. Oskoui, T. Pringsheim og 14 andre, 
2019. Practice guideline update sum-
mary: Acute treatment of migraine in 
children and adolescents Report of the 
Guideline Development, Dissemination, 
and Implementation Subcommittee of 
the American Academy of Neurology 
and the American Headache Society. 
Headache 59, 1158-1173.
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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 1300 medlemmer 
finder støtte og vejledning i vores Facebookgruppe, hvor 
også foreningens bestyrelse og frivillige står klar med kom-
petent rådgivning og støtte.


