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Sammanfattning 
Migrän är en kronisk huvudvärkssjukdom som ca 15 % av befolkningen lider av. Det är en 

stor individuell skillnad mellan hur ofta anfallen uppträder och deras intensitet. De två 

vanligaste formerna är migrän med- och utan aura, vid migrän med aura får man en påtaglig 

förvarning om ett ankommande anfall. En migränattack kan pågå upp till 3 dagar med 

efterföljande återhämtning. Ett eller flera anfall under en månad påverkar således både 

arbetsliv, skolarbete och socialt umgänge.  

 

Läkemedelsbehandling sker framförallt i anfallskuperande syfte, men personer med många 

anfall per månad kan behandlas förebyggande. Vanligen har de läkemedel som används i 

förebyggande syfte utvecklats för andra sjukdomstillstånd. Doserna ökas långsamt upp till 

maxdos och sedan bör preparaten användas i minst två månader för att få veta om de är 

effektiva eller inte. Behandlingen utvärderas baserad på en huvudvärksdagbok som patienten 

ska föra under tiden. Om tillfredsställande resultat uppnåtts fortsätter man behandlingen i upp 

till 6 månader.  

 

Endast 3 - 13 % förebygger aktivt sin migrän med läkemedel. Tidsaspekten och okunskap kan 

vara en orsak till det låga antalet. På vårdcentralen finns förmodligen inte kunskapen eller 

tiden för att tackla problematiken runt förebyggande behandlingar.  
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Introduktion 

Migrän 

Vad är migrän? 
Migrän är en sjukdom som yttrar sig som en anfallsvis, mycket svår och ofta halvsidig, 

pulserande huvudvärk. Ett anfall pågår vanligtvis från 4 till 72 timmar, förvärras av normal 

fysisk aktivitet och följs ofta av ljud- och ljuskänslighet, illamående och kräkningar.  

 

Migrän utan aura förkommer i de flesta fallen, ca 80 %, migrän med aura förekommer i  

15-18 %. 1-2 % av fallen består av tillstånd med aura utan efterföljande huvudvärk eller  

andra mer ovanliga typer av migränformer [1].  

Prevalens 
I Sverige så har ca 15 % av den vuxna befolkningen migrän, där antalet kvinnor representerar 

65 % [4].  

 

Sjukdomen kan debutera när som helst men det sker ofta i tonåren och ytterst sällan efter 50 

års ålder. För barn är procentsatsen för drabbade flickor och pojkar lika stor, men efter 

puberteten ökar antalet flickor till ca 15-16 %. Prevalensen för det kvinnliga könet fortsätter 

att öka fram till 40-års ålder då kvoten mellan män och kvinnor når sitt högsta värde ca 3,3 för 

att sedan sjunka. Efter att kvinnorna genomgått klimakteriet har kvoten minskat till ca 2 [1].  

Migränens olika faser 

Prodromalfasen (förstadium)  
Hälften av alla som lider av migrän genomgår denna fas [1]. Symtomen är väldigt vaga och 

skiljer sig mycket från en individ till en annan, t.ex. så kan vissa känna sig väldigt klartänkta 

medan andra upplever koncentrationssvårigheter, vissa blir hyperaktiva eller får ett ökat begär 

efter sötsaker. Den drabbade kan uppfatta dessa symtom som oväsentliga och inte relevant till 

den efterföljande huvudvärken. Många gånger är det anhöriga som lägger märke till dessa 

förändringar i beteendet, just för att de är så vaga [4]. 

Aurafasen 
Ca 10 % av de med migrän har alltid aura och 30 % uppger att de har det ibland. Denna fas 

inleder migränattacken och utvecklas gradvis för att sedan klinga av innan huvudvärks- 

attacken sätter igång. Den håller sällan i sig längre än 1 timme, vanligtvis pågår den i 20-30 
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minuter [4]. Aurafasen består vanligen av synfenomen, men det kan även yttra sig som 

känselrubbningar eller motoriska förändringar. 

Huvudvärkfasen 
För så många som drygt två tredjedelar startar migränattacken med denna fas. Attacken 

utvecklas gradvis med en molande värk som eskalerar och når sin kulmen allt inom 30 

minuter till 3 timmar senare. Anfallet kan sedan pågå i upp till 3 dygn. 

 

Under själva migränattacken kan intensiteten på huvudvärken öka och minska, den kan gå 

från invalidiserande där minsta rörelse är smärtsam, till en obehagskänsla vid huvudrörelser 

eller vid nysning och hosta. Det kan upplevas som att huvudvärken stiger och sjunker som en 

vågrörelse under anfallet. Vanligt är att huvudvärken är halvsidig men den kan även vara 

dubbelsidig eller koncentrerad till ett specifikt område, t.ex. tinning eller bakhuvud. Värken 

kan även flytta sig från en sida till en annan eller byta område under anfallet. Migrän är också 

ofta kopplad till ljud- och ljusöverkänslighet. De flesta blir även illamående och kräks under 

sitt anfall, de saknar helt aptit och bara lukten eller tanken på mat kan orsaka kräkningar. 

Detta i samband med svettningar och diarré gör att de förlorar vätska och salter, det i sin tur 

leder ofta till ytterligare försämringar och till att återhämtningstiden kan bli längre. 

Postdromer (återhämtningsfasen) 
De allra flesta känner sig trötta efter ett anfall, med värkande muskler och stelhet i kroppen. 

Vid de tillfällen som vätskebalansen har förändrats kan en del få diarréer eller en ökad 

urinmängd. Det finns också de som efter ett migränanfall upplever en upprymdhet, en 

lyckokänsla där de är fyllda av energi. 

 

Patofysiologi 
Fram till 1980-talet så var den allmänna uppfattningen att migrän orsakades av 

kärlsammandragningar i hjärnan som efterföljdes av kärldialation och i och med detta ökad 

blodmängd. När sammandragningarna avslutats och blodkärlen åter vidgade sig så blev det 

initiala blodflödet kraftigt och det var anledningen till själva huvudvärken. Idag har studier 

visat att huvudvärksfasen inleds när blodkärlen fortfarande är sammandragna [2].  

 

Det är en komplicerad och sammansatt situation av olika mekanismer som troligen ligger 

bakom migrän och vi saknar fortfarande fullständiga kunskaper om hela förloppet. Det har 
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dock konstaterats rubbningar i det serotonerga systemet. Man misstänker defekter i 

kalciumkanaler och studier har visat på mutationer i de gener som kodar för dessa jonkanaler 

hos patienter med en ärftlig subtyp av migrän [2]. Sjukdomen anses bero på central neuronal 

överkänslighet i hjärnan, som leder till aktivering och sensitisering av det trigeminovaskulära 

systemet [2]. 

 

Aurafasens patofysiologi 
Den upp till en timme långa aurafasen beror förmodligen på ett fenomen som kallas cortical 

spreading depression, CSD. 

 

Rubbningar i det serortonerga systemet vid migrän har konstaterats i flera studier och kan i 

princip bekräftas eftersom triptaner, serotonin-antagonister, tillhör dagens effektivaste 

läkemedel mot migrän [2]. Triptaner binds också till 5-HT1D-receptorer i trigeminusnervens 

ändar och hämmar därmed frisättingen av neuropeptider från trigeminsusnerven, särskilt 

kalcitoningenrelaterad peptid, CGRP, den mest potenta vasodilatatorn i det cerebrala 

kretsloppet. 1990 påvisades en höjning av CGRP-nivån i blodet under ett migränanfall [2]. 
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Syfte 
Att beskriva vilka behandlingsstrategier för läkemedel som finns vid migrän. Vilka läkemedel 

som används vid främst förebyggande behandling och vilken verkningsmekanism de har.  

 

Metod 
För grundläggande information om migrän och hur den behandlas så användes två artiklar ur 

Läkartidningen, Läkemedelsboken 2005/2006 var en annan källa samt en bok lånad på 

stadsbiblioteket i Sundsvall, "Migrän och annan huvudvärk". Internetsidor med hög säkerhet 

på informationen har också används. För mer information om förebyggande behandling 

söktes artiklar i databasen PubMed, se tabell 4, Bilaga 1. 
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Resultat 

Behandling av migrän 
Det finns två huvudtyper av läkemedelsbehandling, anfallskuperande respektive förebyggande 

behandling.  

Anfallskuperande behandling 
För att förhindra migränattackens utveckling finns en vedertagen läkemedelstrappa som kan 

sammanfattas i tre steg, substanserna i de olika stegen återfinns i Tabell 1. Beroende på vart 

man befinner sig i själva attacken så bör läkemedelsformen anpassas så bästa resultat uppnås. 

Har huvudvärksfasen inletts så vill man nå effekten snabbare, brustabletter kan fungera, mår 

man illa är stolpiller att föredra. Preparat mot illamående kan används både tillsammans med 

de smärtstillande, icke-specifika läkemedlen samt de migränspecifika medlen, även här 

anpassas beredningsformen till vilket stadium i migränattacken man befinner sig i. 

Steg 1 
Icke-specifika preparat, det är olika smärtstillande läkemedel och medel mot illamående som 

finns att köpa receptfritt på apoteket. För personer som känner igen sina symtom från 

prodromalfasen kan attacken stoppas redan i detta steg. Kan man inte identifiera symtomen 

bör man sätta igång behandlingen vid första tecknen på huvudvärk. 

Steg 2 
Består av migränspecifika preparat som triptaner och läkemedel innehållande substansen 

ergotamin, s.k. mjöldrygealkaloider. Ger inte steg 1 tillfredsställande effekt, så går man i 

första hand över till de migränspecifika triptanerna, där sumotriptan är den substans som finns 

att köpa receptfritt på apoteket. Triptanerna finns i flera olika varianter och man bör prova sig 

fram till den som passar bäst. Skulle de heller inte ge någon effekt så kan man prova 

ergotamin, som också fungerar väldigt bra om man har få men långvariga anfall. De har fler 

biverkningar än triptanerna och därför används de allt mer sällan [9]. 

Steg 3 
När inget av preparaten i steg 1 respektive 2 ger effekt, kan man behöva uppsöka sjukvården 

för att få starkare smärtstillande. Läkaren bedömer den drabbades kliniska tillstånd och de 

läkemedelsdoser som tagits. Kan snabbverkande triptaner eller ergotamin användas, lugnande 

medel kan vara bra. Andra läkemedel kanske måste användas, t.ex. opioider. I sällsynta fall 
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kan inläggning på sjukhus bli aktuellt [1], anledningar kan vara att smärtan är mycket stor 

och/eller att långvariga kräkningar medfört att patienten är uttorkad. 

 

Tabell 1 - Anfallskuperande läkemedel, uppdelade i tre steg [1] 

Steg 1 
Substans Dos (mg) Biverkningar Kommentar 

Paracetamol 750 - 1000 Få, ska användas med 
försiktighet av personer med 
nedsatt leverfunktion 

Sm
är

ts
til

la
nd

e 

Acetylsalicylsyra 
(ASA) 

750 - 1000 Vid misstanke om blödningar i 
mag-tarm- 
kanalen eller tidigare 
överkänslighet ska ASA 
undvikas 

Ska tas så tidigt  
som möjligt i migrän- 
anfallet. Tillägg av 
koffein i preparaten kan 
möjligen under- 
lätta absorptionen. 

Ibuprofen 400 

Naproxen 500 - 750 

Gastrointestinala, personer med 
astma och/eller allergi kan få 
överkänslighets- 
reaktioner N

SA
ID

 

Diklofenak 50 - 100  

Använd en så snabb- 
löslig beredningsform 
som möjligt, eventuellt 
suppositorier. 

A
nt

ie
m

et
ik

a Metoklopramid 10 
20* 

Dåsighet, allergiska reaktioner 
inklusive anafylaktisk chock, 
onormala muskelspänningar 

Suppositorier är att 
föredra när illamåendet är 
ett faktum. 

Steg 2 
Substans Dos (mg) Biverkningar Kommentar 

Sumatriptan 50 - 100 
Naratriptan 2,5 
Zolmitriptan 2,5 - 5 
Rizatriptan 5 - 10 
Eletriptan 20 - 40 
Almotriptan 12,5 Tr

ip
ta

ne
r 

Frovatriptan 2,5 

Liknande för alla triptaner; yrsel, 
trötthet, muntorrhet, känsla av 
muskelsvaghet, tyngd i armar 
och ben. Vissa kan känna av ett 
tryck i halsen eller bröstet. 

24 timmar måste passera 
om man tagit läkemedel 
med ergotamin. 
 
Skillnader i effekt och 
biverkningar på 
triptanerna. 

Dihydroergotamin 
* anses ha något svagare 
kärlsammandragande verkan 
än ergotamin 
 

 

Er
go

ta
m

in
 

Ergotamin 0,5 - 1 
1* 

Illamående och muskelsmärtor. 
Påverkar inte bara blodkärlen i 
hjärnan, även hjärta, njurar, 
mag-tarmkanal, fingrar och tår. 
 
Långvarigt bruk kan förvärra 
huvudvärken, tillståndet kräver 
avgiftning. 

Får inte användas samma 
dygn som triptanerna. 
 
Ska inte användas av 
gravida, inte vid angina 
pectoris, allvarlig 
blodtryckssjukdom, kärl- 
sjukdom i armar och ben, 
lever- och njursjukdom. 

Steg 3 
Det kliniska tillståndet bedöms av en läkare.  
Starka smärtstillande, eventuellt injektion eller sjukhusbehandling. 
Doseringarna i tabell 1 hänvisar till peroral administrering. Förutom där en asterix (*) förekommer. Se förklaring nedan. 
* Stolpiller, för rektal administrering 
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Förebyggande behandling 
När antalet anfall per månad är tre eller fler så kan förebyggande läkemedelsbehandling bli 

aktuellt, målet är då att minska antalet anfall och deras intensitet med hälften [5]. 

Behandlingen bör skräddarsys för varje enskild patient, anledningen till detta är att olika 

individer svarar olika på samma preparat, kanske finns det också andra saker att ta hänsyn till, 

så som astma eller allergi.  

 

Det finns åtta huvudgrupper av förebyggande läkemedel, dessa och substansernas 

prioritetsordning preciseras närmare i Tabell 2 respektive 3 [3]. Behandlingen inleds med den 

lägsta styrkan och ökas gradvis till maxdos, tidsintervallet sker på individbasis. Den maximala 

dosen bör testas under minst 1-2 månader om inte biverkningarna blir för stora och effekten 

utvärderas under behandlingstiden med hjälp av huvudvärksdagbok. Läkemedel ur varje 

grupp testas för att bästa behandlingseffekt ska kunna fastställas. Längst erfarenhet vid 

förebyggande behandling har man av betablockerare, pizotifen och amitriptylin [1]. När ett 

preparat visar sig fungera bra så fortsätter man i upp till sex månader, därefter trappas dosen 

ner och behandlingen avslutas för att se om patienten fortfarande behöver den. Trots de stora 

fördelarna med att förebygga migrän är det bara 3 - 13 % av alla drabbade som gör det [8].  

Betablockerare 
Substanser ur denna grupp har länge används som migränprofylax, men man vet inte exakt 

hur betablockerare fungerar i samband med migrän. Puls och blodtryck sänks dock då 

betablockerare förhindrar att hormonerna noradrenalin och adrenalin fäster vid 

betareceptorerna. Nivåerna av dessa hormon ökar i kroppen när den är utsatt för stress eller 

ansträngning. Det finns 75 studier på betablockerare som förebyggande läkemedel, 

propranolol är den mest undersökta substansen [6].  

Kalciumkanalblockerare 
Blodkärlen vidgas då muskulaturen i väggarna slappnar av och därmed sänks blodtrycket, 

man vet dock inte säkert hur det kan förebygga migrän. 45 kliniska studier har gjorts på denna 

grupp, flunarizin är mest undersökt och har i flera fall bevisligen visat klinisk effektiv [6].  

5-HT2-antagonister och 5-HT1/2-agonister 
Serotonin är ett av de ämnen som har betydelse vid uppkomsten av migränanfall, substanser 

inom dessa två grupper dämpar serotoninet och drar samman blodkärl. Antalet anfall brukar 

minska och kan även påverka anfallens intensitet. Studier har visat att pizotifen (5-HT2-

antagonist) har varit effektiv för mellan 40-79 % av de patienter som tagit 1,5-3 mg till 
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kvällen. Metysergid (5-HT1/2-agonist) är en effektiv substans som kan jämföras med 

propranolol vad det gäller reducering av huvudvärkstillfällen [6].  

NSAID 
Prostaglandiner är ett ämne som bidrar till att förmedla smärta och skapa inflammation.  

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) hämmar enzymet cyklooxygenas vilket 

i sin tur leder till att bildningen av just ämnet prostaglandiner minskar. Det finns 7 studier som 

visar en blygsam men dock kliniskt signifikant minskning av huvudvärksfrekvensen [6]. 

Antiepileptiska läkemedel 
Nervernas känslighet minskas förmodligen genom att impulser i hjärnan förhindras eller 

dämpas, men det är inte helt klarlagt hur de fungerar. Därmed vet man inte heller hur de 

fungerar förebyggande vid migrän. Både valproat och topiramat har i studier visat sig vara 

effektiva [7]. 

Angiotensin II-receptorantagonister 
Substanser som tillhör denna grupp blockerar effekten av angiotensin II, ett hormon som 

verkar sammandragande på blodkärlen. När muskulaturen i blodkärlen slappnar av så sänks 

blodtrycket och detta är förmodligen anledningen till att effekten även fungerar förebyggande 

vid migrän. En studie visar att substansen är mer effektiv än placebo och kliniskt så fungerar 

den utmärkt för ca hälften av patienterna som använder den [6].  

 

Antidepressiva 
Amitriptylin är ett av de äldre antidepressiva medlen, det tillhör gruppen tricykliska medel 

och är den substans som mest används vid migrän. Exakt hur migrän förebyggs är inte känt, 

men läkemedel i denna grupp höjer nivåerna av flera signalsubstanser i hjärnan och har god 

effekt mot långvarig smärta. Vanligtvis används amitriptylin om man har både migrän och 

långvarig spänningshuvudvärk [9]. Studier har påvisat att amitriptylin reducerar både 

frekvensen av och intensiteten på huvudvärken [6].  
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Tabell 2 - De åtta grupper som används vid förebyggande läkemedelsbehandling [3] 

Betablockerare 
Substans Indikation 

migrän 
Dos  

(mg/dygn) 
Biverkningar Kommentar 

Propranolol ja 20-160 × 1-2 
Metoprolol ja 50-200 × 1-2 
Atenolol nej 10-25 × 1 
Timolol nej 10-20 × 2 

Bradykardi, hypertension, 
muskeltrötthet, sömnstörningar, 
dyspepsi och depression 

 

Kalciumkanalblockerare 
Substans Indikation 

migrän 
Dos (mg) Biverkningar Kommentar 

Flunarizin - 5 - 10 × 1 Yrsel, svullna anklar och 
förstoppning, viktuppgång, 
sedation, depression, 
sömnstörningar 

Licenspreparat 
Används i första hand 
mot hjärt- kärlsjukdomar 

5-HT2-antagonister 
Substans Indikation 

migrän 
Dos (mg) Biverkningar Kommentar 

Pizotifen ja 0,5-1 × 3 Trötthet, aptitstimulering som 
kan leda till en vikt- 
ökning 

 

5-HT1/2-agonister 
Substans Indikation 

migrän 
Dos (mg) Biverkningar Kommentar 

Metysergid - 1 - 2 × 3 Illamående, dyspepsi, sedering 
och depression 

Licenspreparat 
Överkänslighetsreaktioner 
hos enstaka individer kan 
undvikas om regelbundna 
uppehåll i behandlingen 
sker 

NSAID 
Substans Indikation 

migrän 
Dos (mg) Biverkningar Kommentar 

Naproxen ja 250 - 750 Halsbränna, magvärk, 
illamående, huvudvärk, tinnitus 

 

Antiepileptiska läkemedel 
Substans Indikation 

migrän 
Dos (mg) Biverkningar Kommentar 

Valproat nej 300-600 × 2 - 3 
Topiramat ja 25 - 50 × 2 

Viktuppgång/minskning, 
illamående, kräkningar, 
trombocytonemi, 
leverpåverkan, håravfall, 
tremor 

Undvik alkohol 

Angiotensin II-receptorantagonister 
Substans Indikation 

migrän 
Dos (mg) Biverkningar Kommentar 

Kandesartan nej 2 - 8 × 1 yrsel och huvudvärk  
Antidepressiva 
Substans Indikation 

migrän 
Dos (mg) Biverkningar Kommentar 

Amitriptylin nej 10 - 100 × 1 Sedetion, viktuppgång, 
muntorrhet, dimsyn, svettningar 
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Tabell 3 - De förebyggande substansernas prioritetsordning [3]  
Prioritetsordning* 

Metoprolol 1 
Propranolol 
Amitriptylin 
Cyproheptadin 
Flunarizin 
Kandesartan 
Pronaxen 

2 

Pizotifen 
Metylsergid 3 
Valproat 

* I artikeln så framgår inte orsakerna till prioritetsordningen som presenteras i tabellen. 

 

Diskussion 
Migrän är en synnerligen komplex sjukdom och trots att den funnits länge vet man fortfarande 

mycket lite om attackernas förlopp och vad som orsakar dem. Forskningen har dock tagit 

stora kliv framåt och de två läkemedelsbaserade behandlingsstrategier som finns är till stor 

hjälp för att underlätta de drabbades dagliga liv.  

 

De olika beredningsformer som finns av både icke-specifika och migränspecifika 

anfallskuperande läkemedel gör att man får flera chanser att stoppa utvecklingen av attacken. 

Har illamåendet slagit till så kan man välja brustabletter, nässpray eller suppositorier framför 

tabletter. Skulle inte anfallet avklinga utan når huvudvärksfasen, så har man triptanerna eller 

ergotamin att tillgå. Hjälper inte heller det så får man vända sig till sjukvården. 

 

Om förebyggande behandling blir aktuell så finns en rad substanser att ta till och varje patient 

bör få en individuell, skräddarsydd behandling. De flesta läkemedel som används för att 

förebygga migrän har utvecklats för något annat sjukdomstillstånd. En del är inriktade på att 

antingen vidga eller dra samman blodkärl, andra hämmar signalsubstanser så att hjärnan inte 

kan förmedla smärtan. Vanligen måste flera av preparaten testas innan man träffar rätt och det 

kan ta tid att komma fram till det önskade resultatet på en halvering av huvudvärksintensitet 

och frekvens.  

 

Varför det är så få som använder förebyggande behandling för att minska antalet migränanfall 

skulle jag kunna tänka mig bero på främst två orsaker. Läkare som saknar specialistkunskap 

om migrän vet inte hur problemet ska tacklas är en orsak. En annan är att tiden inte finns idag 
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för långvariga utredningar inom vanlig allmänvård. För att få ett tillfredställande resultat 

krävs det tid, flera läkemedelsgrupper måste testas och utvärderas. Jag misstänker att det är 

antalet specialister på migrän eller huvudvärk som avspeglas i antalet som förebygger sin 

migrän.  

 

I min roll som receptarie har jag genom denna litteraturstudie fått en grund att stå på i mina 

framtida kundmöten på apoteket. Jag vet att det finns en strategi bakom den anfallskuperande 

behandlingen och kan därigenom ställa adekvata frågor vid de tillfällen när det blir aktuellt. 

Detta gäller kundmöten både för egenvårdsprodukter samt för receptbelagda preparat. Jag kan 

också informera om att det finns en förebyggande behandling som man kan diskutera med sin 

läkare om och tipsa om vidare information på Internet t.ex. Internetmedicin.se. 

 

Det har varit en fördel att antalet publicerat material har varit så stort, samtidigt som det har 

varit en stor nackdel då det har varit svårt att få ner antalet träffar i databasen. Det språk som 

används i artiklarna har många gånger varit svårt att ta till sig och om jag till fullo förstått 

innebörden kanske fler likheter hade hittats i alla de teorier som framställs. Hur behandlings- 

strategerna är utformade skiljer sig åt beroende på vilket land författarna till artiklarna 

kommer ifrån. Jag har försökt fokusera på det upplägg som finns i Sverige och de artiklar som 

valdes ut är publicerade i USA. Detta har inneburit att de till exempel inte har kunnat 

fastställa den svenska prioritetsordningen på förebyggande migränbehandling. I framtida 

studier skulle man kunna jämföra de olika ländernas behandlingsstrategier och se på varför de 

skiljer sig åt. 

 

Tackord 
Jag skulle vilja tacka min handledare Mai Lindström som, när det har behövts, bringat så pass 

mycket ljus i mörkret att jag lyckats kommit i mål.
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Bilaga 1 
 

Tabell 4 - Sökstrategi och antal träffar i databasen PubMed  
Sökord i PubMed Antal träffar 

migraine 21 633 

+ prevention 537 

Limits i PubMed: 

Published in the last 10 years 438 

English 382 

De artiklar vars rubriker verkade intressanta och som gick att spara som PDF utgjorde urvalet  
för de 15 artiklar som presenteras nedan. 
Nr Rubrik Publicerad Information nyttjad 

1 Preventive migraine therapy: what is new 2004 Nej, gammal artikel 

2 Migraine preventive therapy:  
current and emerging treatment options 

2005 Nej, gammal artikel 

3 Clinical approaches to migraine prophylaxis 2005 Nej, fel fokus 

4 Effekt of preventive treatment on health-related quality of life in 
eposodic migraine 

2005 Nej, fel fokus 

5 Improvement in quality of life and activity limitations in migraine 
patients after prophylaxis.  
A propective longitudinal multicentre study 

2006 Nej, fel fokus 

6 Management of migraine headaches 2006 Nej, gammal artikel 

7 Preventive treatment of migraine 2006 Nej 

8 Current trends in migraine prophylaxis 2007 Nej, fel fokus 

9 Migraine prevention 2007 Ja 

10 Patients' preference for migraine preventive therapy 2007 Nej, fel fokus 

11 Preventive antimigraine therapy: the long-term outlook 2007 Nej, fel fokus 

12 The future of acute care and prevention in headache 2007 Nej, fel fokus 

13 Acute and prophylactic treatments for migraine: present and future 2008 Ja 

14 Current migraine management -  
patient acceptability an future approaches 

2008 Nej 

15 Prophylaxis of migraine: 
general principles and patient acceptance 

2008 Ja 

De gråmarkerade artiklarna ovan har använts som referenser. 

Dessa tre valdes ut då de var senast publicerad med relevant information. 

 


