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Abstract 

Background: Migraine is a chronic disease, often described as a growing 

public health problem. One of the suffering groups are adolescents and the 

prevalence of migraine is one of the most common reasons why school based 

health clinics are contacted. The state is related to an extensive, physical and 

psychological suffering.  

Objectives: The aim with the presented study was to illuminate the 

experienced life situation of adolescent migraineurs.  

Method: The exploration of articles were done with restriction in databases 

as PubMed, CINAHL and PsycINFO. The 13 chosen articles were viewed, 

analyzed and compiled in four different categories with eight sub-cathegories.  

Results: The presented outcome reveals that migraine effects the life of 

adolescents in four different dimensions. The state impacts negatively on the 

physical and psychological well-being. Furthermore it influences school and 

leisure of the suffered group. A tendency of isolation and denial is seen as a 

repeated behaviour in the adolescent migraineurs.  

Conclusion: Embracement and acceptance ought to be present for the 

possibility, to create and develop an individual lasting coping strategy. This 

way of thinking might improve the life situation of the adolescent 

migraineurs.  

 

Keywords: Migraine, Adolescents, Life Changing Events, Coping 

strategies, Effects 

  



Sammanfattning 

Bakgrund: Migrän är en kronisk sjukdom och den beskrivs som ett växande 

folkhälsoproblem. En grupp individer som drabbas är ungdomar och 

åkomman är en av de vanligaste orsakerna till uppsökt skolvård. Tillståndet 

är nära bundet till ett omfattande fysiskt och psykiskt lidande.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa den upplevda 

livssituationen hos ungdomar med migrän.  

Metod: Artiklar har sökts i databaserna PubMed, CIHNAL och psykINFO 

och därefter kvalitetsgranskats. 13 utvalda artiklar analyserades och 

sammanställdes i fyra kategorier med åtta underkategorier.  

Resultat: Resultatet visar att migrän påverkar livet för ungdomar i fyra olika 

dimensioner. Åkomman påverkar den fysiska och psykiska hälsan negativt 

och inverkar på ungdomarnas skola och fritid. En tendens av isolering och 

förnekelse kunde ses som upprepade beteenden. 

Slutsats: Bemötande och acceptans bör infinnas hos den migränsjuke för att 

vidare kunna skapa och utveckla en individuellt hållbar copingstrategi som 

förbättrar livssituationen.  

 

Nyckelord: Migrän, Ungdomar, Livshändelser, Copingstrategier, Effekt 
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1 Bakgrund
Dahlöf, Linde & Linton-Dahlöf (2003, s. 13) beskriver migrän som en kronisk 

åkomma med episodiskt återkommande attacker, som kännetecknas av pulserande 

huvudvärk i kombination med illamående och sinneskänslighet. Värkens ursprung är 

oförklarad men förknippas med en spänning/sträckning i hjärnhinnornas blodkärl. 

 

Dahlöf, Linde & Schenkmanis (2005 s. 48-49) förklarar att olika faktorer ger 

benägenhet att utveckla migrän. Tillståndet är ärftligt och barn vars föräldrar har 

migrän löper 70 % risk att utveckla sjukdomen. Förutom den genetiska 

prepositionen, har miljörelaterade faktorer betydelse. Stress beskrivs som den 

viktigaste orsaken bakom tillståndet. Trötthet, sömnbrist, oregelbundna måltider, 

fysisk ansträngning och hormonsvängningar är andra vanliga migränutlösare. I en 

brasiliansk studie förklarar forskarna att förekomsten av kost som utlösande faktor är 

mer frekvent vid migrän jämfört med andra huvudvärkstyper. Choklad, rödvin och 

intag av höga fetthalter presenteras som exempel på migränutlösare (Rockett, 

Oliviera, Castro, Chaves, Perla & Perry, 2012). 

1.1 Migränattackens olika faser
Enligt Dahlöf, Linde & Linton-Dahlöf (2003, s. 13-14) kan migränanfallet delas in i 

olika faser. Vid den s.k. prodromalfasen uppvisas de första tecknen på ett 

migränanfall. Detta kan börja drygt ett dygn före migränhuvudvärken. Symtomen 

utvecklas långsamt och är till en början lindriga. Oftast benämns de som hämmande 

och av stimulerande karaktär. Muskelspänningar, överaktivitet, slöhet och 

tillbakadragenhet är vanliga symtom som kan yttra sig i den första fasen.  

 

Migrän kan uppkomma med och utan aura. Aurafenomen uppträder i regel före 

migränattacken och varar vanligtvis mellan 10-30 minuter och den försvinner innan 

huvudvärken börjar. Denna fas utgörs av neurologiska retnings- och bortfallssymtom 

som kan yttra sig visuellt, sensoriskt, språkligt och motoriskt. (Dahlöf, Linde & 

Linton-Dahlöf, 2003, s. 15-16).  

 

Huvudvärksfasen beskrivs ofta som den värsta fasen i migränattacken. Värken börjar 

som milt irriterande men eskalerar inom loppet av några timmar. Den uppträder på 
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ena sidan över ögat, pannan eller tinningen. I de flesta fall upplevs symtom från mag- 

tarmkanalen, exempelvis yttringar som matleda, illamående och kräkningar. En ökad 

sinneskänslighet och rodnade ögonvitor kan också förekomma. Under denna fas 

söker man sig till en lugn plats med få sinnesintryck för att sova bort attacken. Denna 

fas avtar efter ett dygn, men kan i enstaka fall pågå i flera dagar (Dahlöf, Linde & 

Linton-Dahlöf, 2003, s. 17-18).  

 

Attacken avslutas med resolution. Denna fas sker i regel när den drabbade sover.  

Efter migränattacken känner sig de flesta urlakade och trötta. En försämring av 

koncentrationsförmågan och en låg toleranströskel kan uppkomma (Dahlöf, Linde & 

Linton-Dahlöf, 2003, s. 18). 

1.2 Behandling och Omvårdnad
Medicinering vid migrän delas generellt in i förebyggande- och anfallsbehandling. I 

allmänhet är profylaktiska läkemedel aktuellt då individen har en förekomst av mer 

än tre migränattacker per månad samt när symtomatisk medicin är otillräcklig. Den 

förebyggande behandlingens intention är att maximera individens förmåga att 

fungera normalt genom att mildra frekvens, duration och intensitet av 

migränattackerna. Sex huvudgrupper av profylaktiska farmaka förekommer där 

betablockerare utan egenstimulerande effekt (b.la Atenolol® och Propranolol®) är 

förstahandsalternativet (Dahlöf, Linde & Linton-Dahlöf, 2003, s. 107). 

 

Anfallsbehandling är alternativet vid enstaka migränattacker. Denna typ av 

behandling delas in i icke-specifika och migränspecifika preparat. Icke-specifika 

läkemedel intas direkt då anfallet börjar utvecklas. Analgetika såsom 

Acetylsalicylsyra (ASA), NSAID-preparat samt paracetamol blir då aktuellt. Om dessa 

analgetika har en otillräcklig effekt blir en migränspecifik behandling alternativet. 

Triptaner såsom Almotriptan® och Sumatriptan® är då rekommendationer (Dahlöf, 

Linde & Linton-Dahlöf, 2003, s. 82, 83).  

 

Fysisk och psykisk stress, oregelbundna måltider och fasta samt oregelbunden sömn, 

är faktorer som kan påverka inträffandet av ett migränanfall. Balansers dessa faktorer 

på ett hälsosamt sätt går det att undvika eller mildra förekomsten av migrän. Dvs. att 

äta regelbunden näringsrik kost, motionera och att upprätthålla en lugn och stillsam 
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 miljö. Detta kan ha en dämpande effekt på stress och en positiv inverkan på sömnen 

(Dahlöf, Linde & Schenkmanis, 2005, s. 71 – 73).  

1.3 Migrän och ungdomar
Huvudvärk har visats sig vara en av de vanligaste anledningarna till att barn och 

ungdomar söker skolvård. Under ett års tid uppger 7-24 % av ungdomar att de någon 

gång erfarit spänningshuvudvärk (Dahlöf, Linde & Linton-Dahlöf, 2003, s. 180). 

Tillståndet är nära kopplat till migrän, en femtedels risk för utveckling finns 

(Larsson, 2009, s. 28). I en österrikisk litteraturstudie poängterar forskaren att 

andelen ungdomar med migrän förmodligen är större än det statistikresultatet visar, 

på grund av att föräldrar tenderar att underskatta barnens symtom (Wöber-Bingöl, 

2013, s. 2).  

1.4 Folkhälsoproblem och fördomar
Resultatet av Molarius och Tegelbergs svenska enkätstudie visar att migrän är ett 

växande folkhälsoproblem (2006, s. 73). I en europeisk litteraturstudie förklarar 

forskarna att det är en av dagtidens mest kostnadsamma neurologiska sjukdomar och 

den innebär för de flesta ett betydande socialt handikapp. Vidare i samma studie 

belyser forskarna att migrän är nära bundet med ett omfattande, fysiskt som 

psykiskt, lidande (Stovner & Colette, 2008, s. 144). 

 

1992 var allmänhetens kunskap om migrän begränsad. Individerna med migrän 

bemöttes på ett nonchalant sätt av bagatelliserande karaktär, relaterat till fördomar 

(Dahlöf & Schenkmanis, 1992, s. 7).  Ett exempel på detta beskrivs av Larsson (2009, 

s. 48) som tydliggjorde hur man såg på människor som led av migrän. Den vanligen 

återkommande fördomen var att individer som drabbas av tillståndet, hade 

karaktärsdrag i form av en ambitiös, målinriktad perfektionist. 

 

Wenzel, Dortch, Cady, Lofland & Diamond (2004, s. 646) belyser i en amerikansk 

litteraturstudie, att fördomar om migrän skapar barriärer som hindrar bedrivandet 

av god vård. Samhällets felaktiga tankar måste övervinnas för att en positiv 

utveckling för bättre vård skall kunna existera.  
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2 Problemformulering
Flera vetenskapliga artiklar belyser att migrän är en kronisk åkomma som utlöses av 

bland annat stress, trötthet och sömnbrist. Huvudvärken väcker en stark smärta och 

skapar ett omfattande lindande, både fysiskt och psykisk hos dessa individer.  

Tillståndet är ett växande folkhälsoproblem och många ungdomar drabbas (Dahlöf, 

Linde & Linton-Dahlöf, 2003, s. 13; Dahlöf, Linde & Schenkmanis, 2005, s. 48-49 ; 

Stovner & Colette, 2008, s. 144; Molarius & Tegelberg, 2006, s. 73). Samtidigt 

förklarar författarna i en tysk kvantitativ studie, att majoriteten av dagens forskning 

om migrän, är baserad på vuxna individer (Milde-Busch, Blashek, Borggräfe, Heinen, 

Straube & Kries, 2010). Med denna bakgrund är det därför av intresse att studera 

ungdomarnas livssituation. 

3 Syfte
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa den upplevda livssituationen hos 

ungdomar med migrän.  

Frågeställningar: 

- Vilka fysiska konsekvenser upplever ungdomar med migrän? 

- Vilka psykiska konsekvenser upplever ungdomar med migrän? 

- Vilka psykosociala konsekvenser upplever ungdomar med migrän?  

- Vilka konsekvenser upplevs i vardagen hos ungdomar med migrän?  

4 Metod

4.1 Sökmetoder
Artikelsökningarna utfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsykInfo. De 

sökord som användes var Migraine Disorders, Life Experiences, Behavioral 

Symptoms, Stress, Sleep Disorder, Leisure Activities, Health, Psycosocial Factors, 

Effects, Headache, Depressive Symptoms, Quality of Life, Coping Strategies, 

Headache, och Adolescence. Booleska sökoperatorn AND har utnyttjats. Dessa 

sökord kombinerades och testades i samtliga databaser. De avgränsningar som 

användes var Adolescence: 13-18 years, English language och Publication-date 2000-

2014. Avgränsningarna bestämdes för att nå ny relevant forskning om den specifika 
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målgruppen. Artiklar som valdes var både av kvalitativ och kvantitativ ansats för ett 

bredare spektrum. Dessa sammanställdes i en söktabell (se bilaga 1).  

4.2 Urval
Inklusionkriterier: Ungdomar av båda kön i åldern 13-18 år med diagnostiserad 

migränsjukdom. Valda studier fick endast baseras på ungdomar som utstuderad 

grupp. Exklusionskriterier: Barn under 13 år och unga vuxna över 18 år. Forskning 

som baserades på anhöriga eller annan utomstående valdes bort då studiens syfte var 

att belysa den sjukes upplevelser.  

 

Denna litteraturstudie hade som målsättning att belysa den upplevda livssituationen 

hos ungdomar med migrän. Att inkludera studier som baserades på deltagare i andra 

åldrar var inte relevant för syftet. Studier som baserades på endast anhöriga valdes 

bort för att undvika andras värderingar av ungdomarnas livssituation. Inga utländska 

studier exkluderas för att kunna se ett globalt perspektiv.  

 

Tio artiklar av kvantitativ ansats, två artiklar av kvalitativ ansats och en artikel med 

mixed-method, granskades gentemot en checklista för en kvalitetsvärdering av 

Olsson och Sörensen (se bilaga 2) (2011, s. 69, 74-75). Med hjälp av den sågs relevans 

i titel, sammanfattning/abstract, indelning/bakgrund, metod, resultat och 

diskussion. Alla artiklar uppfyllde kraven från medel till hög kvalitet och inkluderade 

därför i denna litteraturstudie.  Samtliga artiklar sammanfattades i en översiktstabell 

(se bilaga 3).   

4.3 Analys
Friberg (2006, s. 121-122) förklarar att vid en litteraturöversikt om ett specifikt 

område, kan valda artiklar ha skilda teoretiska utgångspunkter. Vanligtvis undersöks 

likheter och skillnader i studiernas resultat. Undersökningar av likheter och/eller 

skillnad i resultatinnehåll samt likheter och/eller skillnader i hur författarna tolkar 

sitt resultat, är exempel på strukturer vid denna typ av granskning. Nästa steg är att 

sortera och göra en sammanställning av valt material. Därefter jämförs valt material 

med avseende på några valda aspekter och innehållet sorteras under en och samma 

lämpliga rubrik, som kan benämnas som kategorier.  
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Denna litteraturstudie analyserades med Fribergs analysmetod. Valda studier lästes 

igenom flertalet gånger av båda författarna för att få en känsla för innehållet. 

Irrelevant information från studierna exkluderades och endast stycken som 

motsvarade författarnas syfte sparades. Därefter undersöktes likheter och skillnader i 

artiklarnas resultat. Relevanta meningsenheter som svarade mot syftet valdes ut och 

bildade därefter åtta subkategorier med fyra huvudkategorier.   

4. 4 Forskningsetik
Olsson och Sörensen (2011, s. 86-87) skriver om Helsingforsdeklarationen som 

förklarar att forskaren måste vara kompetent och erhålla kunskap om området som 

utforskas. Vinsten av forskningen bör vara större än risken. Det krävs ett 

godkännande från en etiksprövningsnämnd för att få publicera en vetenskaplig 

artikel. För att få forskningen godkänd skall den ha genomförts med respekt för 

människovärdet. 

 

Ett etiskt övervägande bör göras innan arbetet med den systematiska 

litteraturstudien påbörjas. Det är viktigt att välja studier med etiskt tillstånd eller 

överväganden (Forsberg & Wengström, 2013, s. 69 - 70). 13 samtliga studier var 

etiskt granskade och godkända. Då den utstuderade målgruppen inte erhöll myndig 

ålder förekom muntligt eller skriftligt intyg av förmyndare.  
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5 Resultat
Analysen resulterade i fyra kategorier med åtta underkategorier. Det presenterade 

resultatet utgick ifrån 13 valda artiklar med ursprung från Finland, Brasilien, Italien, 

Kanada, Nya Zeeland, Tyskland och USA. 

 

KATEGORIER SUBKATEGORIER 

Fysiska konsekvenser av att leva 
med migrän 

Den fysiska dräneringen 

Den rubbade sömnen 

Psykiska konsekvenser av att leva 
med migrän 

Den psykiska dräneringen 

Känslan av kontroll och bemästring 

Psykosociala konsekvenser av att 
leva med migrän 

Risk för isolering  

Strävan mot normalisering 

Vardagliga konsekvenser av att 
leva med migrän 

Prestationskrav och skolresultat 

Migränanpassad fritid 

 

5.1 Fysiska konsekvenser av att leva medmigrän
Denna kategori beskriver samlade artiklar som visar hur fysiska konsekvenser yttrar 

sig hos ungdomar med migrän. Kategorin omfattar fysisk effekt på fyra nivåer i form 

av somatiska symtom och sömnpåverkan.  

Den fysiska dräneringen
Flertalet studier visar att migränens effekt resulterar i negativa konsekvenser för den 

fysiska hälsan (Minick & Helvig, 2013; Tonini & Frediani, 2012; Heng & Wirrell, 

2005; Gilman, Palermo, Kabbouche, Hershey & Powers, 2007). Smärta beskrivs i en 

amerikansk kvalitativ studie, som en fysisk konsekvens som upplevs och hanteras på 

ett individuellt plan. Oavsett frekvens av migrän och hanteringsstrategier har alla 

individer en gemensam nämnare, lidandet. I samma intervjustudie skildrar 

ungdomar i åldern 12 – 17 år, värken som slag och knivhugg mot huvudet. Naglar 

som gräver och tränger sig in i hjärnan är ytterligare en beskrivning. En annan 

deltagare förklarar känslan av att ha ett band hårt lindat runt skallen (Minick & 

Helvig, 2013). I en italiensk kvalitativ studie beskriver deltagarna smärtan som stark, 
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pulserande och förvärrande vid fysisk aktivitet (Tonini & Frediani, 2012). Alla 

ungdomar i studien rapporterade en smärtgrad mellan 7-10 på en 0-10 smärtskala 

(Minick & Helvig, 2013).  

 

I en kanadensisk kvantitativ enkätstudie presenteras belägg för en signifikant 

skillnad i upplevd livskvalitet hos ungdomar med migrän och övrig befolkning. I 

studien presenteras flera faktorer som påverkar välmåendet. Ungdomarna som 

deltog i studien, visade sig besväras av somatiska problem i större utsträckning än 

deras friska syskon (Heng & Wirrell, 2005). En del av deltagarna i en kvalitativ studie 

beskriver en fysisk och känslomässig dränering. Dessa fysiska förnimmelser är 

påfrestande och kan också bidra med en psykologisk börda (Minick & Helvig, 2013).  

 

Ett migränrelaterat illamående uppvisas hos en klar majoritet av ungdomar i en 

amerikansk kvantitativ studie, och mer än hälften av deltagarna upplever en 

kombination av ljus och ljudkänslighet. Sinneskänsligheten adderat till hög 

poängsättning på smärtskala är signifikant associerat med minskade aktiva timmar. 

Migränrelaterat illamående i kombination med sinneskänslighet, intensiv smärta och 

minst ett vårdbesök om året, är signifikanta variabler som påverkar livskvaliteten för 

den undersökta gruppen (Tkachur, Cottrell, Gibson, O’Donnell & Holroyd, 2003).  

Den rubbade sömnen
Barn och ungdomar med migrän som deltog i en kanadensisk kvantitativ enkätstudie, 

visar sig löpa större risk för att utveckla sömn- och beteendestörningar än andra 

jämnåriga (Heng & Wirrell, 2005). I en amerikansk kvantitativ enkätstudie uppvisar 

ungdomar trötthet under dagtid som antingen ‘’ett stort problem’’ eller ett ‘’väldigt 

stort problem’’. Många uppvisar otillräcklig sömn, svårigheter med insomning samt 

flertalet uppvakningar nattetid. Ett samband ses mellan hög smärtintensitet, värkens 

duration och insomningssvårigheter. En hög smärtintensitet är signifikant associerat 

med sannolikheten att förbli vaken nattetid. Det i kombination med en hög 

huvudvärksfrekvens ökar risken för mardrömmar, att somna under skoltid samt att 

agera ogenomtänkt (Gilman et al., 2007). I en kvalitativ intervjustudie skildrar en av 

deltagarna hur sömnproblemet kan yttra sig: 
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‘’..I don’t get enough sleep. I’m stressed out because I don’t get enough sleep, it 

brings on my headaches’’ (Minick & Helvig, 2013).  

 

Paradoxalt förklarar författarna att huvudvärken är problemet bakom sömnbristen 

samtidigt som tanken på att inte somna ökar huvudvärkens intensitet (Minick & 

Helvig, 2013). Forskarna i en amerikansk kvantitativ enkätstudie säger att det är 

viktigt att inte bara belysa skillnaden i sömnvanor mellan migränsjuka och friska, 

utan även migränpatienter emellan. Författarna bevisar att individer med kronisk 

migrän upplever en starkare trötthet dagtid jämfört med ungdomar med episodisk 

migrän (Pakalnis, Splaingard, Splaingard, Kring & Colwin, 2009).  

 

I en kvalitativ studie framkommer det att migrän är nära associerat med plågsamma 

kroppsliga symtom, samtidigt skall det påpekas att val av medicinering kan bidra 

med en förvärring av upplevelsen (Minick & Helvig, 2013).  

5.2 Psykiska konsekvenser av att leva medmigrän
Denna kategori beskriver samlade artiklar som visar hur psykisk påverkan yttrar sig 

hos ungdomar med migrän. Kategorin omfattar psykiska effekter på två plan i form 

av känslor och hantering. 

Den psykiska dräneringen
Forskning visar att barn och ungdomar som får migrän minst en gång per månad, 

mer sannolikt upplever och tolkar livshändelser negativt än övriga jämnåriga.  

 

(Waldie, 2000). Flera internationella studier belyser att migränpatienter skattar 

högre värden än kontrollgrupper, på skalor som undersöker psykisk ohälsa (Pakalnis 

et al., 2009; Pakalnis et al., 2007; Arita, Lin, Pinho, Minett, Souza-Vitalle, Fsberg, 

Peres, Vilanova & Masruha, 2013). Skillnad i beteende- och känslomässig funktion 

har setts. Ångest, depression och dystymi förekommer i större utsträckning hos de 

undersökta individerna (Pakalnis et al . 2009; Pakalnis et al, 2007). I en brasiliansk 

kvantitativ studie har det visats att en olikhet i poängskattning finns även 

migränpatienter emellan. Ungdomarna med kronisk migrän som deltog i studien, 

skattar högre värden på BDI (Becks Depression Inventory) jämfört med deltagare 

med episodisk migrän (Arita et al., 2013). I en amerikansk kvalitativ intervjustudie 
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belyser en deltagare hur migränattackerna väcker skuldkänslor, då de påverkar hela 

hans omgivning:  

 

‘’...It makes me feel bad because everybody else has to suffer. Because when I have a 

headache, they can’t go out and have fun.’’ (Helvig & Minick, 2013). 

 
I en amerikansk kvantitativ enkätundersökning framkommer det länkar emellan 

barnens huvudvärk och problem med känslor, koncentration, beteenden och att 

komma överens med andra jämnåriga. Dessa barn och ungdomar med huvudvärk 

söker i större utsträckning, professionell hjälp för psykisk ohälsa (Strine, Okoro, 

McGuire & Balluz, 2005).  

 

En italiensk kvalitativ studie belyser hur trötthet, generell stress men även stress i 

relation till skola och prestationsångest är vanliga triggers hos undersökta ungdomar 

med migrän (Tonini & Frediani, 2012). Vidare har man i en tysk kvantitativ studie 

sett samband mellan förekomst av migrän och höga krav. Detta speglas tydligt i 

skolundervisning men även i andra sociala sammankomster, som jobb och 

fritidsaktiviteter, där ungdomar tvingas prestera (Milde-Busch, Blaschek, Heinen, 

Borggräfe, Koerte, Strube, Shankin & Kries, 2011). Att utsättas för höga stressnivåer i 

tonåren har i studien visats vara nära associerat med risken att utveckla migrän i 

tidiga vuxenår. Den biologiska stressen är även nära kopplad med migrän pga. 

kroppens pubertala förändringar i de tidiga tonåren (Waldie, 2000). Okunskap kring 

varför migrän uppstår har visats sig kunna väcka panik och oro hos en del av de 

undersökta barnen och ungdomarna (Helvig & Minick, 2013). 

Känslan av kontroll och bemästring
Att lära sig acceptera sitt sjukdomstillstånd har i en amerikansk kvantitativ studie 

visats leda till ett mindre lidande. Acceptans har betydelse för individens syn på 

smärta och leder till större delaktighet i det vardagliga livet (Chiros & O’Brien, 2011). 

I en annan amerikansk kvalitativ intervjustudie har man hittat ett mönster av 

kontroll som hanteringsstrategi för ungdomar med migrän. En deltagare nämner hur 

kosthållningen ger möjlighet att bemästra förekomsten av huvudvärk. Det skapar 

förutsättning att kunna tänka sig ur en migränattack, vilket ger en känsla av kontroll. 

Samtidigt belyser en annan deltagare att även om migrän upptar en stor del av 

hennes tid, tillåter hon inte attackerna styra livet:  
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‘’It’s (the migraine) just become a part of me. It’s just like my lifestyle. You know you 

can’t just take every other day off. You just keep going. You can’t stop. I’ve always 

had headaches. I’ve had headaches since elementary school, so I’ve just learned to 

live with it. I just keep going...some days, I can...just keep going and pretend it isn’t 

happening.’’ (Helvig & Minick, 2013). 

 

För att kunna uthärda migränattackens börda, försöker ungdomarna i studien 

försvaga dess betydelse genom att obetydliggöra dess existens (Helvig & Minick, 

2013).  

5.3 Psykosociala konsekvenser av att leva medmigrän
Denna kategori innehåller samlade artiklar som beskriver psykosociala konsekvenser 

hos ungdomar med migrän. Kategorin omfattar två underkategorier, isolering och 

normalisering.  

Risk för isolering
I en kvalitativ studie från USA framkommer det två karaktärsdrag hos ungdomar 

med migrän.  En del tenderar att uthärda migränattackerna, andra isolerar sig totalt 

från omgivningen. Att undvika sociala möten har visats sig vara ett typiskt beteende, 

allra mest när smärta och andra symtom blir överväldigande. En av deltagarna i 

samma intervjustudie berättar hur han tenderar att inte bara stanna på rummet för 

att han har migrän, utan även för att undvika en ny attack. Värken blir en anledning 

att inte delta i vardagsaktiviteter. En annan deltagare förklarar hur hon undviker sin 

familj efter skolan, intrycken blir för många och hon vill vara ensam. Samtidigt som 

alla deltagare i intervjustudien förnekar att deras sociala liv påverkas negativt av 

migrän, beskriver alla situationer som speglas av minskad socialisering. Alla 

ungdomar nämner händelser där umgänge med vänner och familj har försummats 

(Minick & Helvig, 2013). 

Strävan mot normalisering
Det framkommer i en amerikansk kvalitativ intervjustudie att ungdomar inte vill att 

deras migrän skall hamna i rampljus och undviker ofta att prata om problemet. Att 

uthärda attackerna och fortsätta med vardagssysslor blir ett sätt att förminska 
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allvaret och dess betydelse. Att normalisera sin situation och förminska 

migräntillståndet blir således en överlevnadsstrategi. En av deltagarna berättar:  

 

“.....but I was trying to keep the normaliness of the day…. I mean, in some ways, it’s 

kind of trying to distract myself… if you’re with your friends, the pain is still there, 

but it is still a little better than if you’re just sitting at home not doing anything.” 

(Minick & Helvig, 2013). 

5.4 Vardagliga konsekvenser av att leva medmigrän
Denna kategori innehåller samlade artiklar som beskriver vardagliga konsekvenser 

hos ungdomar med migrän. Kategorin omfattar två huvudområden, skola och fritid. 

Migrän har i flertalet studier visats ha en inverkan på ungdomars vardag (Milde-

Busch et al., 2011; Heng & Wirell, 2005; Tonini & Frediani, 2012; Jäppilä, Viander, 

Salminen, Helenius & Sillanpää, 2005). I en tysk kvantitativ studie framkommer det 

att studenter med migrän generellt erhåller färre fritidstimmar än andra jämnåriga 

(Milde-Busch et al., 2011). I en kanadensisk kvantitativ studie påvisas att svår migrän 

som påverkar ungdomarnas aktiviteter eller bidrar till tidigare insomning kvällstid, 

inträffar veckovis eller än mer frekvent (Heng & Wirell, 2005). 

Migränanpassad fritid
I en italiensk kvalitativ studie framkommer det att ungdomar med huvudvärk har 

svårigheter att prestera i sportsliga aktiviteter efter skoltid, och att slutföra sina 

hemläxor (Tonini & Frediani, 2012). Samtidigt bevisas det i en finsk kvantitativ 

studie att frekvensen av datoranvändning är signifikant associerad med migrän. En 

extra dag av datoranvändning i veckan, höjer avsevärt oddsen för att tillhöra 

migrängruppen. Således dras slutsatsen i studien att veckovis datoranvändning är 

vanligare hos ungdomar med migrän än deras jämnåriga. Forskarna påvisar även att 

ungdomar med migrän oftare utövar sport jämfört med jämnåriga utan migrän 

(Jäppilä et al., 2005). I en amerikansk kvalitativ intervjustudie berättar även en 

deltagare hur rutiner kan hjälpa att upprätthålla en normalitet när huvudvärken 

inträffar.  Vidare förklarar hon att den sportsliga aktiviteten blir ett sätt att hantera 

migränen (Minick & Helvig, 2013). 
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Prestationskrav och skolresultat
I en tysk kvantitativ enkätstudie presenterades resultat som visade att undersökta 

ungdomar med migrän, skattade signifikant höga värden på stress-skalor. 

Ungdomarna upplevde att höga krav ställdes på dem i skolan och att det krävdes 

höga prestationer för att de själva skulle bli tillfreds.  Dvs. stressen stod i relation med 

upplevelsen av höga krav från en själv och omgivningen (Milde-Busch et al., 2011) 

Samtidigt i en kvalitativ intervjustudie från USA beskriver en av deltagarna hur 

migränen inverkar på hans prestation vid provskrivningar i skolan. Han berättar att 

migränen bidrar till att tankarna rör ihop sig, vilket leder till att han svarar fel på 

provfrågorna:  

 

”..It’s like I can’t think right. I can’t test right because of my migraines. Because it’s 

like everything is mixed up.” (Minick & Helvig, 2013). 

  

I en italiensk kvalitativ studie belyser forskarna att ungdomar intar stor mängd 

receptfria analgetika för att lindra sin huvudvärk, men ingen av dem har någonsin 

testat preventiva medel. Då forskarna i samma studie ställde frågan om vad 

deltagarna visste och tänkte på kring sin migrän, svarade majoriteten att de aldrig 

läst, sett eller hört någon information om migrän på varken tv eller radio (Tonini & 

Frediani, 2012).

6 Diskussion
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa den upplevda livssituationen hos 

ungdomar med migrän. Det sammanställda resultatet presenterades i fyra 

huvudkategorier: ”Fysiska konsekvenser av att leva med migrän”, “Psykiska 

konsekvenser av att leva med migrän”, ”Psykosociala konsekvenser av att leva med 

migrän” och “Vardagliga konsekvenser av att leva med migrän”. Under dessa 

huvudkategorier identifierades de åtta underkategorierna: “Den fysiska dräneringen”, 

“Den rubbade sömnen”, “Den psykiska dräneringen”, “Känsla av kontroll och 

bemästring”, “Risk för isolering”, “Strävan mot normalisering”, “Prestationskrav och 

skolresultat” och “Migränanpassad fritid”.  Nedan diskuteras det sammanställda 

resultatet, studiens trovärdighet samt dess betydelse för omvårdnad.  



14

6.1 Resultatdiskussion
I det presenterade resultatet av denna litteraturstudie framkommer det att migrän 

påverkar ungdomar i fyra olika dimensioner där alla upptar stor del av livet. Migrän 

har visats sig resultera i negativa konsekvenser för den fysiska hälsan, där smärta och 

illamående är två vanliga komponenter. Vidare visar resultat att migrän även spelar 

en stor roll för ungdomarnas sömnvanor och att den fysiska dräneringen kan övergå i 

psykisk påverkan. Ångest, depression och dystemi är exempel på tillstånd som 

förekommer i stor utsträckning hos ungdomar med migrän. Det sammanställda 

resultatet har även visat att migränsjukdom inverkar på ungdomarnas vardag där 

både skola och fritid drabbas. Den värdefulla tid som går förlorad i en migränattack, 

bidrar med prestationsångest och höga krav hos ungdomar med migrän. Att 

kontrollera och förminska migränsjukdomens betydelse är ett sätt för dessa 

ungdomar att bemästra och hantera sin livssituation.  

 

I den amerikanska kvalitativa intervjustudien, presenterad i det sammanställda 

resultatet, framkom det bland annat, att ungdomar inte vill att deras migrän skall 

hamna i rampljus. De undersökta ungdomarna tenderade att undvika samtal om 

deras migrän. Att förminska sjukdomens betydelse och dess allvar återkom som 

mönster hos dessa ungdomar (Minck & Helvig, 2013). En koppling kan ses i en dansk 

kvalitativ intervjustudie, där forskare belyser att ungdomars attityder till hälsa och 

ohälsa i samband med kronisk sjukdom, står i samspel med deras vardag. Vidare 

framkommer det i resultatet, hur svårt det kan vara att acceptera att drabbas av en 

osynlig sjukdom. Forskarna förklarar hur detta skapar svårigheter för individerna att 

be om hjälp. Förnekandet av sjukdom hindrar processen att acceptera och vara 

tillfreds med sin livssituation. Samtidigt poängteras det att förnekelsen kan vara en 

reparativ process, som kan inge hopp och underlätta att leva med den kroniska 

åkomman (Delmar, Boje, Dylmer, Forup, Jakobsen, Moller, Sonder & Pedersen, 

2005).  

 

I den amerikanska kvalitativa intervjustudien, presenterad i resultatet, hittas ett 

mönster av kontroll som copingsstrategi för ungdomar med migrän. Deltagarna 

tenderade att kontrollera kosthållningen och att ignorera lidandet för att bemästra 

migränattackerna (Minick & Helvig, 2013). Likheter ses i en amerikansk kvantitativ 

enkätstudie där forskare mäter effektiviteten av olika copingsstrategier hos 
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ungdomar med diabetes mellitus typ 1. Där framkommer det att förnekelse som 

copingsstrategi är nära associerad med lägre nivåer av hopp, livskvalitet och kontroll. 

Att använda sig av problemlösning och att våga uttrycka sina känslor har samtidigt 

visat ett positivt samband med högre kompetensnivåer av livskvalitet, resistens och 

kontroll. Avslutningsvis förklarar forskarna att de undersökta diabetikerna tenderade 

att främst använda sig av distraktion och normalisering som copingstrategier, 

framför problemlösning och acceptans (Jaser & White, 2010).  

 

Erikson (2004, s. 90-94) förklarar ungdomstiden som en fas av kroppsliga 

förändringar samt kognitiv och socioemotionell utveckling. Den socioemotionella 

utvecklingen kan appliceras på tonåringens identitetssökande och förklaras som en 

relation influerad av ny förståelse och insikt, mellan tonåringen och övriga världen. 

Vidare skriver Erikson att sökandet efter identitet står i likhet med ett mänskligt 

grundläggande behov, lika viktigt som mat, säkerhet och sexuell tillfredsställelse. En 

positiv lösning av ungdomskrisen står i samspel med andra. Dvs. en optimal 

identitetsutveckling innebär att man hittar sociala roller och grupper som passar ihop 

med egna biologiska och psykologiska förutsättningar.  

 

Utifrån litteraturstudiens sammanställda resultat samt Erikssons utvecklingsteori 

kan slutsatser dras att, de tidiga tonåren är en tid då bryggan mellan 

identitetssökning och gemenskap sluts samman. Tonåringar söker sig till likasinnade 

med mål att tillhöra en grupp, och att då drabbas av sjukdom kan medföra störningar 

för den socioemotionella utvecklingen och bidra med svårigheter att passa in. Att 

istället förminska och obetydliggöra sjukdomens existens skulle reducera känslan av 

att vara annorlunda, och blir således orsaken bakom bagatellisering och förnekelse 

som copingstrategi.  Att förminska sjukdomens betydelse kan förvisso underlätta 

men för att lära sig att leva med sjukdomen, bör man våga bemöta den. 

 

I en amerikansk kvantitativ studie har forskare sett att majoriteten av de som drabbas 

av migrän är kvinnor (Buse, Loder, Gorman, Steward, Reed, Fanning, Serrano & 

Lipton, 2013). Samtidigt har ny forskning i en annan amerikansk kvantitativ studie 

bevisat att förekomsten av migrän inte bara är högre hos det kvinnliga könet, utan att 

sjukdomen även yttrar sig olika fysiologiskt hos de båda könen. Forskarnas resultat 

visar att hjärnan påverkas annorlunda hos kvinnor respektive män, och att 
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könsskillnaderna involverar både hjärnstrukturer och aktivitet, då det kvinnliga 

könet visar mer stimuli i det emotionella och sensoriska centrat under 

migränattacken (Maleki M, Linnman C, Brawn J, Burstein R, Becerra L & Borsook D, 

2012).  

 

I en asiatisk kvalitativ litteraturstudie förklaras det att ungdomar påverkas av 

samhällets normer och värderingar. Genom intryck från familj, vänner, skola och 

massmedia lär sig ungdomarna hur tjejer och killar bör bete sig. I det västerländska 

samhället presenteras den stereotypa mannen som dominant, kraftfull och 

självständig samtidigt som kvinnan ses som medkännande, sympatisk och 

känslosam. Vidare skriver forskarna hur unga tjejer upplever kända kvinnliga 

mediaprofiler som självsäkra, välutbildade och karriärsinriktade människor (Chan, 

Leung & Williams, 2012).  

 

Utifrån presenterad könsskillnad gällande migrän samt vetskapen om att ungdomar 

påverkas av samhällets könsnormer, går det att reflektera över ifall migrän uppstår av 

olika anledningar hos respektive kön. Detta i samspel med litteraturstudiens 

sammanställda resultat, kan förklara orsaken bakom stress som erkänd 

migräntrigger. Faktumet att ungdomar ser upp till kända profiler som i media 

porträtteras som självständiga, ambitiösa och välutbildade kan klargöra varför 

undersökta ungdomar med migrän upplever höga krav från sig själva och 

omgivningen. Slutsatser kan dras att det finns ramar och oskrivna regler för 

utseende, beteende och prestation könen emellan och att göra samhällets värderingar 

till lags kan vara påfrestande och energikrävande. En psykosocial stress kan 

utvecklas, och därmed även förekomsten av migrän.  

6.2 Betydelsen för omvårdnad
För att sjuksköterskan skall kunna förmedla god omvårdnad, är det av betydelse att 

sjuksköterskan är medveten om migränpatienters fysiska, psykiska, psykosociala och 

vardagliga behov. Den kunskap som framkommer i litteraturstudiens samlade 

resultat, är viktig för att kunna förstå den upplevda livssituationen hos ungdomar 

med migrän. Utesluts det utforskade ämnet, uppstår risk för ett oetiskt arbetssätt.  

Förhoppningarna är att studien ska bidra med ny kunskap riktad till vårdpersonal, 

men främst att ge sjuksköterskan nya verktyg att bedriva en individualiserad 
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omvårdnad där både patientens sjukdomstillstånd och upplevelse av livssituation tas 

i beaktande. Belyser man allvaret i migränens konsekvenser och dess påverkan på 

vardagen, får sjuksköterskan möjlighet för preventiva åtgärder, men även en bredare 

grund i bemötandet av dessa patienter. 

6.3 Metoddiskussion
Författarna tolkar begreppet livssituation, som en kombination av omständigheter 

som vid en given tidpunkt, påverkar livet i flera dimensioner. Då konsekvenserna av 

migrän har belysts utifrån flera aspekter; fysiskt, psykiskt, psykosocialt och 

vardagligt, har studiens syfte således besvarats. Resultatet är presenterat i 

underkategorier som är kopplade till studiens frågeställning, därmed är det 

presenterade resultatet relevant.  

 

Risk för förvrängning av sammanställt resultat kan identifieras om fritolkning finns 

efter utläsning av tabeller samt översättning från engelska till svenska, av de 13 valda 

artiklarna. Forskning där skillnader och likheter mellan olika huvudvärkstyper har 

inkluderats i denna studie, därför kan även risk för felaktig datainsamling finnas. 

Dvs. har författarna misstolkat information och presenterat svar som inte är relevant 

för specifikt migrän, besvaras inte heller studiens syfte. Studiens validitet kan även 

påverkas om författarna inkluderar mer material än de bestämda kriterierna.  

 

En ordentlig sökmetod, med begränsningar och MeSH-termer, resulterade i 13 

artiklar, där samtliga översattes, granskades och analyserades efter tydlig instruktion. 

Valda artiklar innehöll ett blandat spektrum av kvalitativ och kvantitativ ansats, där 

alla visade etiska överväganden. Ett resultat har utlästs efter 13 studier undersökta på 

det sammanlagda antalet, 12,225 individer. Efter presenterad arbetsprocess tolkar 

författarna den utstuderade interna validiteten hög. Metodens trovärdighet i 

kombination med låg förvanskning tror författarna, ger den slutgiltiga studien hög 

validitet. 

6.4 Forskningsetisk diskussion
Författarna har lyft vikten av forskningsetiska aspekter i sitt arbete, detta ses då 13 

samtliga artiklar var etiskt granskade eller godkända. Författarna ansåg att det var av 

största vikt att endast grunda sin studie på de artiklar som hade en etisk godkännelse, 

då den utstuderade målgruppen var under myndig ålder. Forskningsprocessens olika 
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steg har tagits i beaktande och författarna har arbetat kritiskt med avsikt att 

presentera och redovisa ett neutralt resultat.  

6.5 Konklusion
Livssituationen ter sig annorlunda hos ungdomar med migrän jämfört med de utan, 

och det fysiska och psykiska välmåendet påverkas avsevärt. Därtill inverkar även 

migränattackens förekomst på ungdomarnas skolgång, fritidsaktiviteter och sociala 

sammankomster. Tendensen av förnekelse och strävan efter normalisering 

förekommer och står i samband med nivå av acceptans och kontroll. Dvs. en hög nivå 

av förnekelse är nära bundet till en låg nivå av acceptans och bemötande av 

sjukdomen. Författarna anser att vidare forskning om prevention, copingstrategier 

och etiologi, är nödvändig för ökad förståelse och kunskapsutveckling gentemot 

denna patientgrupp. 
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Bilaga 1. Söktabell
 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Urval 
1* 

Urval 
2* 

Urval 
3*** 

2014-
04-23 

PubMED Migraine 
Disorder^ 
AND 
Life 
experience(f) 
AND 
Stress^ 

Adolescent 13 – 
18 years 
 
Publication date 
2000 - 2014 

7 4 4 2 

2014-
04-23 

PubMED Migraine 
Disorder^ 
AND 
Behavioral 
symptoms^ 
AND 
Experiences(f) 

Adolescent 13 – 
18 years 
 
Publication date 
2000 - 2014 

5 3 3 1 

2014-
04-24 

PubMED Migraine 
Disorder^ 
AND 
Affective 
symptoms^ 

Adolescent 13 – 
18 years 
 
Publication date 
2000 - 2014 

14 3 3 1 

2014-
04-24 

PubMED Migraine 
disorders^ 
AND 
Sleep 
disorders^ AND 
Health^ 

Adolescent 13 – 
18 years 
 
English language 
 
Publication date 
2000 - 2014 

30 5 5 2 
(1) 

2014-
04-24 

PubMED Migraine 
Disorders^ 
AND 
Leisure 
activites^ 

Adolescent 13 – 
18 years 
 
English language 
 
Publication date 
2000-2014 

16 
 

10 10 2 
(1) 

2014-
04-24 

PubMED Migraine^ and 
adolescence^ 
AND 
Experiences(f) 
AND 
Psychosocial 
factors^ 

Adolescent 13 – 
18 years 
 
Publication date 
2000 – 2014 

9 3 3 2 
(1) 

2014-
04-24 

CINAHL Headache(h) 
and 
adolescence(h) 
AND 
Psychosocial 
factors(h) 
AND 
Effects(f) 

Adolescent 13 – 
18 years 
 
English language 
Peer-reviewed 
 
Publication date 
2000 – 2013 

27 3 3 1 



2014-
04-24 

CINAHL 
(PsycINFO) 

Migraine 
disorders(h) 
AND 
Depressive 
disorders(h) 
AND 
Quality of life(h) 

Adolescent 13 – 
17 years 
 
Publication date 
2000 - 2013 

5 2 2 1 

2014-
04-24 

CINAHL 
(PsycINFO) 

Migraine(h) 
AND 
Quality of 
Life(h) 

Adolescent 13 – 
17 years 
 
English language 
 
Peer reviewed 
 
Publication date 
2000 - 2014 

50 10 10 4 
(3) 

2014-
04-24 

CINAHL Migraine(h) 
AND 
Coping 
strategies(f) 

Adolescent 13-17 
years 
 
Publication date 
2000 – 2014 

2 1 1 1 

2014-
04-24 

CINAHL Migraine(h) and 
adolescence(h) 
AND 
Stress, 
Psychological(h) 

Adolescent 13-17 
years 
 
Publication date 
2000 - 2014 

16 5 5 1 

2014- 
04-26 

CINAHL 
(PsycINFO) 

Migraine 
disorders(h) 
AND 
Experiences(f) 

Adolescent 13-17 
years 
 
Publication date 
2000 – 2014 

40 9 9 4 
(3) 

Totalt    221 58 58 13 
 
* Antal utvalda titlar 
** Antal utvalda artiklar efter lästa abstrakt 
*** Antal utvalda artiklar efter genomläsning och kvalitetskontroll 
^ MeSH-term 
(h) Headings 
(f) Fritextord 



Bilaga 2. Checklista för Kvalitetsgranskning

 

Olsson H & Sörensen S, 2011, ’’Forskningsetiska aspekter’’ s. 77-86 i 

“Forskningsprocessen”, Liber AB, Stockholm 



 

Olsson H & Sörensen S, 2011, ’’Forskningsetiska aspekter’’ s. 77-86 i 

“Forskningsprocessen”, Liber AB, Stockholm 



Bilaga 3. Artikelöversikt
 

Författare, 
(År), Land. 

Titel Syfte Metod Antal Deltagare, 
Etisk reflektion. 

Resultat Kvalitet 
 

Arita, Lin, 
Pinho, Minett, 
Souza-Vitalle, 
Fisberg, Peres, 
Vilanova & 
Masruha. 
(2013) 
 
 
Brasilien. 

Adolescents with 
chronic migraine 
commonly exhibit 
depressive 
symptoms. 
 

Kartlägga 
depressiva 
symtom hos 
ungdomar med 
kronisk och 
episodisk migrän 
samt hos friska 
ungdomar. 

Kvantitativ studie 
med  
dagboks-
dokumentation och 
skalor.   

137 deltagare totalt. 
 
13 – 19 år. 
 
  (44 deltagare 
episodisk migrän, 46 
kronisk migrän, 47 
kontrollgrupp – 
“friska” ungdomar) 
 
Ja. 

Studien visade att personer med kronisk 
migrän är starkt associerade med depressiva 
symtom.  
 
Samexisterad depression kan öka den totala 
bördan av migrän, och behandling av 
depression hos ungdomar med migrän 
innebär mest troligt bättre prognos. 

Hög. 

Chiros & 
O’Brian. (2011) 
 
 
USA. 

Acceptance, 
Appraisal and 
Coping in 
Relation to 
migraine 
headache: an 
evolution of 
interrelationships 
using daily 
methods. 
 

Klargöra 
sambandet 
mellan acceptans, 
nivå av 
smärttröskel och 
coping/hantering 
hos 
migränpatienter. 
 

Kvantitativ 
enkätstudie med 
inkluderade skalor. 
 
 

74 deltagare.  
 
 
18 – 66 år. 
 
 
Ja. 

Studien bevisade att en smärttröskel samt 
acceptans var nära associerad med ökad 
kontroll och ett lågt katastrof-tänk. Deltagare 
med hög smärttröskel har ett aktivare liv och 
använder sig inte av coping-strategier på 
samma sätt eller i samma utsträckning som 
andra migränpatienter. Acceptans har 
betydelse för individens syn på smärta och 
leder till en större delaktighet i det vardagliga 
livet.   

Medel. 

Gilman, 
Palermo, 
Kabbouche, 
Hershey & 
Powers.  (2007) 
 
 
USA. 

Primary 
Headache and 
Sleep 
Disturbances in 
Adolescents. 
 

Undersöka 
sömnmönster och 
prevalensen av 
sömnproblem hos 
ungdomar med 
huvudvärk 

Kvantitativ 
enkätstudie med 
frågeformulär.  
 
 

69 deltagare. 
 
 
13-17 år.  
 
 
Ja. 

Klagomål på sömn och dess kvalitet förekom 
hos ungdomar med huvudvärk. Bristfällig 
totalsömn, ökad sömn dagtid samt 
insomningssvårigheter och frekventa 
uppvaknanden nattetid visades hos 
ungdomar med huvudvärk.  Ett signifikant 
förhållande mellan huvudvärkskaraktär 
(frekvens och smärtintensitet) och sömnen 
bevisades.  
 

Hög. 



Heng & Wirrell. 
(2005) 
 
 
 
 
 
 
 
Kanada. 

Sleep Disturbance 
in Children with 
Migraine. 
 

Utreda om barn 
med migrän 
upplever 
sömnbesvär i 
större 
utsträckning än 
huvudvärksfria 
syskon, samt om 
sömnbesvär är 
relaterat till 
migrän-grad och 
om sömnbesvär 
leder till 
beteende-problem 
och skolfrånvaro. 

Jämförande 
kvantitativ 
enkätstudie med 
frågeformulär.  
 

70 deltagare. 
 
 
 6 – 18 år. 
 
 
 
Ja. 

Barn med migrän visade signifikant högre 
tendens till ökad sovtid, försenad insomning 
och sömn dagtid, än deras migrän-fria 
syskon.  
Ett samband med ökad risk för beteende-
problem och skolfrånvaro hittades hos barn 
med migrän.  

Hög. 

Milde-Busch, 
Blaschek, 
Heinen, 
Borggräfe, 
Koerte, Straube, 
Schankin & 
Kries.  (2011) 
 
 
Tyskland. 
 
 

Associations 
between stress 
and Migraine and 
Tension-type 
Headache: 
Results from a 
School-based 
study in 
adolescents from 
Grammar schools 
in Germany. 
 
 

Undersöka 
samband mellan 
individuell stress-
erfarenhet och 
olika 
huvudvärkstyper 

Kvantitativ 
enkätstudie med 
inkluderade skalor. 
 
 

1260  deltagare. 
 
 
 
13 – 16 år.  
 
 
 
 
Ja. 

Signifikant högre upplevd psykologisk och 
skolrelaterad stress bevisades i alla 
undersökta huvudvärkstyper: 
spänningshuvudvärk, migrän och 
kombination migrän med 
spänningshuvudvärk.   

Hög. 

Minick & 
Helvig. (2013) 
 
 
USA. 

Adolescents and 
Headaches: 
Maintaining 
Control. 
 

Undersöka 
betydelsen av levd 
erfarenhet hos en 
ungdomspopulati
on med migrän. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 

6 deltagare. 
 
 12 – 17 år  
(samt 
vårdnadshavare) 
 
Ja. 

Studien visade att ungdomarna upplevde sig 
själva som en börda. Man ansåg sig vara 
ansvarig till migränattackerna relaterat till 
kost och dryckesvanor samt en psykologisk 
stress. När migrän var som värst isolerade 
man sig från omvärlden för att klara av 
lidandet. 

Hög. 

Oksanen, 
Metsähonkala, 
Anttila, 
Aromaa, 

Leisure activities 
in Adolescents 
with headache. 
 

Undersöka 
samband mellan 
huvudvärkstyp 
och 

Mixed-method studie 
med inslag av 
intervjuer och skalor.  
 

183 deltagare. 
 
 
13 år. 

Deltagare med migrän deltog signifikant mer 
i sport och idrottsaktiviteter än övriga 
deltagare med andra huvudvärkstyper.  
 

Hög. 



Jäppilä, 
Viander, 
Salminen, 
Helenius & 
Sillanpää. 
(2005) 
 
 
Finland. 

fritidsaktiviteter 
hos ungdomar 
med huvudvärk 

   
 
 
 
Ja. 

Deltagare med migrän och 
spänningshuvudvärk spenderade signifikant 
mer tid vid dator och annan elektronik, än 
ungdomar utan huvudvärk. 

Pakalnis, Butz, 
Splaingard, 
Kring & Fong. 
(2007) 
 
 
USA. 

Emotional 
Problems and 
Prevalence of 
Medication 
Overuse in 
Pediatric Chronic 
Daily Headache. 
 

Undersöka 
frekvensen av 
emotionella och 
beteende-problem 
hos barn och 
ungdomar med 
kronisk 
huvudvärk samt 
att jämföra 
resultat med 
friska barn utan 
huvudvärk. 

 
Kvantitativ studie 
med inslag av 
dagboksanteckning, 
skalor och enkäter.  
 
 

70 deltagare. 
 
8 – 17 år. 
 
 
Ja. 

Deltagarna med huvudvärk uppvisade 
signifikant mer symtom i form av ångest, 
depression och somatiska besvär, än 
kontrollgruppen. Samtidigt bevisades en 
högre risk för att vidare utveckla psykiska 
sjukdomar.  

Medel. 

Pakalnis, 
Spaingard, 
Kring & Colvin. 
(2009) 
 
 
USA. 

Serotonine effects 
on sleep and 
emotional 
disorders in 
Adolescent 
Migraine. 
 

Undersöka 
frekvensen av 
sömn och 
känslorubbningar 
hos ungdomar 
med migrän. 
Samt att hitta 
samband mellan 
serotonin-nivå i 
blod, 
kaffekonsumtion 
och frekvensen av 
sömn och 
känsloproblem. 

Kvantitativ 
enkätstudie med 
skalor och 
dagboksdokumentati
on. 
 
. 

15 deltagare.  
 
 
 
13 – 17 år. 
 
 
 
Ja. 

Studien visade att ungdomar med migrän 
sover i större utsträckning dagtid än 
ungdomar utan migrän. Ett signifikant 
samband mellan ett ökat kaffeintag och sömn 
och känslorubbningar kunde bevisas. Det går 
att konstatera att migrän är nära bundet till 
sömn och känslorubbningar i ungdomsåren. 

Hög. 

Strine, Okoro, 
McGuire & 
Balluz. (2005) 
 

The Associations 
Among Childhood 
Headaches, 
Emotional and 

Undersöka 
svårigheter och 
skillnader 
relaterat till 

Kvantitativ 
nätbaserad 
enkätundersökning. 

9264 deltagare i 
ålder 4 – 17 år. 
 
 

Deltagare med olika huvudvärkstyper 
upplevde i större utsträckning sämre psykisk 
hälsa. En signifikant högre nivå av 
emotionsrubbningar och hyperaktivitet 

Hög. 



. 
 
USA. 

Behavioral 
Difficulties, and 
Health Care Use 

känslor, 
koncentrationsniv
å, beteende och 
social funktion 
hos barn och 
ungdomar med 
frekvent 
huvudvärk. 

Ja. visade sig hos deltagarna.  
 
Majoriteten av deltagarna upplevde 
distraktion och upprördhet av 
migränkonsekvenserna som interfererade 
med hemmalivet, kamratskap, 
skolundervisning och fritidsaktiviteter.  

Tkachur, 
Cottrell, Gibson, 
O’Donnell & 
Holroyd. (2003) 
 
 
 
USA. 

Factors 
Associated with 
Migraine-related 
Quality of Life 
and Disability in 
Adolescents: A 
preliminary 
Investigation. 

Att undersöka 
faktorer som är 
associerade med 
försämrad 
livskvalitet och 
funktion. 

Kvantitativ 
stickprovsstudie med 
frågeformulär och 
intervjuer. 
 
 
 

37 deltagare. 
 
 12 – 17 år. 
 
 
 
Ja.  

Studien visade att illamående samt minst ett 
sjukdomstillfälle på akuten antydde för lägre 
livskvalitet samt ett stort antal missade aktiva 
timmar på dygnet för unga med migrän. De 
minskade aktiva timmarna förekom främst 
hos manligt kön. 

Hög. 

Tonini & 
Frediani. (2012) 
 
 
Italien. 

Headache at High 
School: Clinical 
characteristics 
and impact. 
 

Bedöma 
kunskapen om 
huvudvärkens 
effekter på 
italienska 
skolelever och att 
utvärdera 
skillnaden i 
huvudvärkstyp 
och dess inverkan 
på skola och 
dagliga 
aktiviteter.  

Kvalitativ 
enkätstudie. 
 

60 deltagare. 
 
  17 – 20 år.  
 
 
Ja. 

Deltagarna angav migrän-triggers som 
trötthet, psykologisk stress samt 
skolrelaterad stress samt sömnbrist som 
vanligaste orsakerna.  
  
Majoriteten av deltagarna – 92 % hade 
problem att hänga med i skoluppgifter, 
eftermiddagssporta och att fullfölja 
hemläxor.  

Hög. 

Waldie. (2000) 
 
. 
 
Nya Zeeland. 

Childhood 
Headache, Stress 
in Adolescence 
and Primary 
Health in Young 
Adulthood: a 
Longitudinal 
Cohort Study 

Att finna 
samband mellan 
historik av 
huvudvärk i 
barnaår, 
ungdomsstress 
och 
huvudvärkssymto
m i tidiga 
vuxenår. 

Kvantitativ 
longitudinell kohort-
studie.  

980 deltagare. 
 
 
26 år.  
 
 
Ja. 

Studien visade belägg för att deltagarna med 
huvudvärk i barnaår hade signifikant högre 
risk att rapportera ungdoms-stress, än de 
deltagarna utan huvudvärk. En hög stress i 
tonåren ökade risken för att utveckla migrän-
diagnos. Stress associerad med kroppsliga 
tonårsförändringar hade endast ett 
signifikant samband med deltagare som hade 
spänningshuvudvärk. 

Hög. 


