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Abstrakt
Migrän är en kronisk sjukdom och kännetecknas ofta av återkommande
smärtsamma attacker som kan medföra illamående samt ljud- och
ljuskänslighet. Det är en ärftlig sjukdom som är tre gånger mer vanligt
hos kvinnor än hos män. De fysiologiska orsakerna till varför personer
drabbas är inte fastställda och något botemedel mot sjukdomen finns
inte. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers
upplevelser av att leva med migrän. Metod: En kvalitativ manifest
innehållsanalys med inifrånperspektiv användes för att besvara syftet
där målet var att studera personers upplevelser. Nio vetenskapliga
kvalitativa artiklar ingick i analysen. Resultat: Migrän påverkar
personer i alla aspekter; psykiskt, fysiskt och socialt. Sjukdomens
osynlighet har bidragit till att personer med migrän många gånger inte
blir tagna på allvar, varken av samhället eller vården. Något som
personer beskriver orsakar en vilja att dölja sina symptom av rädslan att
bli misstrodda. Oförutsägbarheten med migränattacker orsakar
begränsningar vilket exkluderar personer från sociala sammanhang. Att
leva med migrän har bidragit till en förändrad bild av personerna de en
gång var, både i arbete och vardag. Slutsats: En brist på förståelse och
kunskap av hur migrän påverkar de som lever med sjukdomen sågs i
litteraturstudien. Ytterligare forskning behövs för att öka möjligheten
till bättre förståelse hur vardagslivet påverkas. Ökad kunskap om
personliga erfarenheter av att leva med migrän möjliggör för
sjuksköterskan att arbeta personcentrerat och möta personerna med
respekt.
Nyckelord: migrän, upplevelse, översikt, personcentrerad vård, känsla
av sammanhang, smärta
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Hälsa är viktigt för alla människor och kan definieras på många olika sätt. WHO:s (1948)
definition av hälsa är inte bara ”frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning” utan även ett
”tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. Dahlberg och Segersten
(2010) beskriver att det finns flera olika synsätt på begreppet hälsa, så som förmåga att leva
normalt i vardagen, att sociala relationer och den egna kroppen fungerar samt en emotionell
stabilitet i livet. När kroppen fungerar som vanligt tänker människor inte på att den finns men
i samma stund den inte fungerar som tidigare ses en sårbarhet, den förändrade kroppen får en
oförmåga att engagera sig i världen på ett invant sätt. Toombs (1992) beskriver den inte
fungerande kroppen likt ett handikapp vilket yttrar sig i kroppsliga begränsningar och en
bristande förmåga att leva livet som förut. Den levda kroppen beskrivs av Dahlberg och
Segersten (2010) som psykisk och fysisk, där den psykiska delen handlar om känslor, identitet
och tankar. Uppfattningen av den levda kroppen förändras när kroppen inte längre fungerar
som den brukar.
Vid migrän kan en sådan intensiv smärta uppstå att personer upplever kroppen som förändrad
då den inte fungerar som den brukar. Migrän är en kronisk neurovaskulär huvudvärkssjukdom
med stark hereditet kännetecknad av återkommande episodiska attacker och många gånger
kombinerad med illamående, ljud- och ljuskänslighet samt smärta (Burton, Landy, Downs &
Runken, 2009; Moloney & Johnson, 2011; Goadsby et al., 2017). Miljömässiga faktorer som
barometrisk tryckförändring, lukt och starkt solljus kan påverka uppkomsten av migrän lika
väl som stress, schemaförändringar och livsmedel (Friedman & De Ver Dye, 2009; Moloney
& Johnson, 2011). En global ranking visar hur migrän anges som den sjätte mest
invalidiserande sjukdomen (Moloney & Johnson, 2011; Goadsby et al., 2017) där
förekomsten är som störst under de mest produktiva åren mellan åldrarna 25–55 och skiljer
sig mellan könen där det är tre gånger vanligare att kvinnor drabbas (Burton et al., 2009;
Moloney & Johnson, 2011; Goadsby et al., 2017). Migrän är speciell i det avseendet att den är
en av få sjukdomar som identifieras enbart på kliniska grunder (Cady, Farmer, Beach &
Tarrasch, 2008) då de fysiologiska orsakerna inte är helt fastställda (Moloney & Johnson,
2011).
Förebyggande behandlingsalternativ har en viktig roll betraktat till livskvalité hos personer
med migrän. Tyvärr finns det få metoder som är specifikt utformade att förebygga sjukdomen
och istället används t.ex. beta-blockerare och antidepressiva läkemedel som prevention mot
migrän (Moloney & Johnson, 2011). Även Botulinumtoxin, mer känt som botox, har visat sig
vara en effektiv och säker profylaktisk behandling som administreras intramuskulärt i huvud-
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och nackområde (Szok, Csáti, Vécsei & Tajti, 2015). Ny forskning visar dessutom att
subkutana injektioner av den verksamma substansen Erenumab minskat antalet månatliga
migrändagar med god effekt (Tepper et al., 2017).
Att leva med migrän påverkar livet både under och mellan attackerna (Burton et al., 2009) då
svårighet att återfå neurologisk funktion uppstår. Detta kan för många leda till minskat
välbefinnande och en påverkan på humör, sociala interaktioner, energinivå och arbetsförmåga
(Burton et al., 2009; Brandes, 2007). Studier som rör livskvalitén hos människor med migrän
visar att uppfattningen kring hälsa och den fysiska funktionen liknar dem hos personer med
artros eller diabetes (Moloney & Johnson, 2011). En försämrad livskvalité uppstår ofta vid
osynliga sjukdomar då de både är underdiagnostiserade och underbehandlade vilket bidrar till
avsevärt minskad produktivitet och höga ekonomiska kostnader för de drabbade (Moloney &
Johnson, 2011; Saylor & Steiner, 2018).
Migrän har i ökad grad erkänts vilket tillsammans med omfattningen av dess bidrag till global
ohälsa har visat på utbredning av personliga, samhälleliga och ekonomiska kostnader. Detta
har en livslång påverkan där signifikanta siffror pekar på negativ inverkan på
utbildningsresultat, inkomstpotential och karriär. Även en hög förekomst av försämrad
livskvalité, avsevärt förlorad produktivitet och höga ekonomiska kostnader förekommer hos
personer som lider av migrän (Burton et al., 2009; Friedman & De Ver Dye, 2009; Saylor &
Steiner, 2018). Den primära barriären för vård är inte kostnaden, det som desperat behövs är
ökad utbildning av alla instanser. Ökade investeringar i effektiv hälso- och sjukvård har
potential att minska de ekonomiska förlusterna samtidigt som folkhälsan förbättras. Dessa
satsningar kan sannolikt återbetala sig flera gånger om genom besparingar på annat håll
(Linde et al., 2012; Saylor & Steiner, 2018).
Utbildning och information till personer som lever med migrän är viktigt inom vården men
sker ofta som ett engångssamtal och utvärderas under samma specifika besök. Ansvaret för
patientutbildning och information om migrän faller ofta på sjuksköterskan då tillräcklig
undervisning inte ges till personer med migrän av läkare på grund av tidsbrist (Cady et al.,
2008). Vikten av effektiv och kvalitativ utbildning gällande livsstilsfaktorer, triggerhantering
och förebyggande åtgärder är till stor vikt för personernas möjlighet att fatta terapeutiska
beslut. Det är därför viktigt att som sjuksköterska besitta kunskap om sjukdomen samt kunna
förstå att tillräcklig undervisning minskar frekvensen för medicinska återbesök (Lipton &
Silberstein, 2015; Cady et al., 2008). Även framsteg vid följsamheten av medicinska råd ses
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öka, då bristen av detta berott på avsaknad av upprepning och tillräcklig utbildning (Cady et
al., 2008). Den ökade kunskap som utbildning ger leder till synliggörande av patienter vilket
krävs för att arbeta personcentrerat (SSF, 2016).
Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningssätt som strävar efter att synliggöra hela
personen i samma omfattning som de fysiska behoven. Enskilda personers behov, resurser
och förutsättningar möts genom involvering och anpassning och därigenom blir vården mer
jämlik och kostnadseffektiv (Sverige Kommuner och Landsting, 2018). Genom fokus på
personliga behov, övertygelser, preferenser och erfarenheter blir personen central i både vård
och omvårdnad vilket bidrar till personcentrerad omvårdnad (McCormack & McCance,
2017). Enligt Patientlagen (SFS 2014:821, kap. 5, 1 §, 2 §) ska hälso- och sjukvården så långt
som möjligt utformas och genomföras i samråd, där utgångspunkten är patienten och
individuella förutsättningar. Även världshälsoorganisationen betonar vikten av
personcentrerad vård för att förbättra hälsoeffekterna och öka välbefinnandet (WHO, 2013).
För att kunna ge personer som lever med migrän rätt information och undervisning krävs
tillräcklig kunskap om sjukdomen och personers subjektiva upplevelser, detta för att uppnå en
personcentrerad vård och bidra till en ökad livskvalité. Utifrån detta är syftet med
litteraturstudien att beskriva personers upplevelser av att leva med migrän.
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Metod
Denna litteraturstudie grundar sig på en kvalitativ metod där målet är att studera personers
upplevelser av ett specifikt fenomen. För att besvara syftet användes en kvalitativ manifest
innehållsanalys med inifrånperspektiv där människors upplevelser är i centrum. Studien
bygger på nio kvalitativa artiklar med fokus på personers upplevelser av att leva med migrän.
I analysen användes kvalitativ innehållsanalys enligt Bengtsson (2016) eftersom den visar hur
de allmänna principerna för metoden kan användas och hur giltighet och tillförlitlighet för
hela processen kan ökas.
Litteratursökning
Efter att syftet formulerats gjordes pilotsökningar i PubMed, Cinahl och Psycinfo för att få en
överblick och se hur väl utforskat området var. Genom att utföra en pilotsökning försäkras att
tillräckligt med vetenskaplig litteratur finns inom ämnet (William, Stoltz & Bahtsevani, 2011,
s. 61). Pilotsökningen gjorde även så att relevanta sökord kunde väljas ut inför den slutgiltiga
sökningen. De slutgiltiga sökningarna gjordes i PubMed och CINAHL som är de vanligaste
databaserna inom omvårdnad och därmed relevanta för denna sökning. För att täcka området
kring migrän gjordes även en sökning i PsycInfo. Sökningarna gjordes med MeSH-termer,
Cinahl Headings och fritext för att få relevanta termer samt öka sensitiviteten. Sökorden
migraine, ”migraine disorder”, headache, ”qualitative studies”, ”qualitative reseach”,
experience söktes separat för att sedan kombineras i olika block med de booleska
sökoperatörerna AND och OR. Dessa användes för att kombinera söktermer och göra
sökningen mer effektiv genom att bredda med sökoperatören OR och begränsa med AND.
Citattecken användes på de sammansatta orden i fritext för att förhindra omkastning, orden
söktes då som ett begrepp i den ordningsföljd som var skriven (jmfr. Willman et al., 2011, s.
70–75). Vi valde att inkludera personer över 18 år med migrän. Då migrän är ett relativt
outforskat område valdes publikationsåren 2000–2019 för att få bredare sökning. Artiklarna
skulle även vara skrivna på engelska samt finnas i full text. Peer reviewed användes i
databaserna CINAHL och PsycInfo. Artiklar innehållande behandlingar, interventioner eller
migrän orsakat av andra diagnoser exkluderades. Av de träffar som framkom i sökningen
lästes alla titlar och de som ej ansågs svara an mot syftet exkluderades. Vidare lästes abstrakt
och ett urval av de som överensstämde med syftet plockades ut och lästes i fulltext vilket
resulterade i 12 slutgiltiga vetenskapliga artiklar från databaserna PubMed och CINAHL.
PsycInfo genererade artiklar som redan återfunnits i de andra databaserna samt sådana som
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inte svarade på syftet, därför valdes denna databas bort. De valda artiklarnas referenslistor
lästes igenom för att se om ytterligare relevant material kunde påvisas.
Tabell 1 Litteratursökning
Syftet med sökningen: Beskriva upplevelser av att leva med migrän
Cinahl 2019-01-21 Begränsningar: Publikationsår 2000–2019, Peer reviewed, engelska
Söknr
*)
Söktermer
Antal träffar
Antal valda
1

CH

Migraine

8 960

2

FT

”Migraine disorder”

10

3

CH

Headache

8 848

1 OR 2 OR 3

16 483

4
5

CH

”Qualitative studies”

75 950

6

FT

”Qualitative research”

7 309

7

5 AND 6

78 388

8

4 AND 7

61

2

Forts. tabell 1 Litteratursökning
Syftet med sökningen: Beskriva upplevelser av att leva med migrän
PubMed 2019-01-21 Begränsningar: Publikationsår 2000–2019, engelska
Söknr
*)
Söktermer
Antal träffar
1

FT

Migraine

21 521

2

MSH

”Migraine disorder”

32

3

MSH

Headache

49 749

1 OR 2 OR 3

58 859

4
5

FT

”Qualitative studies”

3 698

6

MSH

”Qualitative research”

51 441

7

5 OR 6

53 673

8

4 AND 7

73

Antal valda

10

*MSH – MeSH termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – fritextsökning.
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Kvalitetsgranskning
Det slutgiltiga urvalet av artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (se bilaga 1). Syfte, kontext, urvalsförfarande, etiskt
resonemang, datainsamling, analysförfarande, förförståelsen hos forskarna, resultatet och dess
överförbarhet till andra sammanhang granskades för bedömning av kvalitén på valda artiklar.
Granskningen gjordes tillsammans för att vid oklarheter direkt kunna diskutera och få
trovärdigt granskade artiklar. En procentuell uträkning (tabell 2) av delfrågorna i mallen för
kvalitetsgranskningen gjordes efter kriterier från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s.
95–96). Varje positivt svar motsvarade en poäng och där svaret blev nej delades noll poäng ut.
Poängen räknades sedan om till procent där det tydligt framgick vilka artiklar som hade hög,
medel och låg kvalité. Artiklar med låg kvalité exkluderades. De tolv slutgiltiga artiklarna
granskades där tre stycken exkluderades då de inte svarade på syftet. Det slutgiltiga antalet
artiklar i studien blev därför nio stycken.

Tabell 2 Procentindelning kvalitetsgranskning
Grad 1
Grad 2
Grad 3

Hög
Medel
Låg

80–100%
70–79%
60–69%

Tabell 3 Översikt av artiklar (n=9)
Författare/
Typ av
Deltagare
År
studie

Metod
Datainsamling /
Analys
”Consensual
Qualitative
Research”
/”Consensual
Interpretative”

Huvudfynd

Kvalité

Det sågs en fysisk och psykisk
påverkan på deltagarna och deras
familjer. Deltagarna antog
strategier för meningsskapande;
avstå från problemet eller aktivt
göra något åt det.

Medel

Belam, J
et al.
(2004)

Kvalitativ

8

Meyer, G A.
(2002)

Kvalitativ

22

Semistrukturera
de intervjuer /
Grounded
Theory

Det centrala och övergripande
temat var ”konsten att se upp”.
Kvinnor använde ”vaksamhet”,
som ett koncept i processen att ”se
upp” som en del i beslutstagandet
för att bibehålla funktion när den
oförutsägbara smärtan relaterat till
migrän uppkom.

Hög

PalaciosCeña, D
et al.
(2003)

Kvalitativ

20

Ostrukturerade
och
semistrukturera
de intervjuer
/Tematisk
analys

Studien visade hur smärta var det
centrala fokuset hos patienter med
migrän vilket krävde
självkontroll. Detta tillstånd hade
stor inverkan på patienternas
arbete och familj där de ofta
kände sig missförstådda.

Hög

8
Peters, M
et al.
(2004)

Kvalitativ

13

Semistrukturera
de intervjuer
/QSR
NUD*IST5, en
kvalitativ
mjukvara

Tre huvudteman av patientens
upplevelse av huvudvärk uppkom:
huvudvärk, huvudvärkens
påverkan och huvudvärk som ett
hälsoproblem. Patienternas
uppfattning beskrevs i relation till
dessa teman. De var inte statiska
utan evolverade över tid beroende
på deltagarnas erfarenhet av
huvudvärk och behandling.

Hög

Peters, M
et al.
(2005)

Kvalitativ

13

Semistrukturera
de intervjuer
/ QSR
NUD*IST5, en
kvalitativ
mjukvara

I studien framkom fem
behandlingsstrategier som
deltagarna använde sig av för
migränhantering. Sjukvården,
läkemedel, alternativa
behandlingar, socialt stöd samt
livsstilsförändringar och
självhjälp.

Hög

Ruiz de
Velasco, I
et al.
(2003)

Kvalitativ

33

Semistrukturera
de intervjuer
/Tematisk
analys

Studien beskriver migränens
inverkan på patientens
livskvalitet. Den visar även att
effekten av migrän inte är
begränsad till fysisk hälsa och
medicinering, utan inkluderar
emotionella aspekter involverande
familj och sociala relationer.

Hög

Rutberg, S
et al.
(2011)

Kvalitativ

10

Djupgående
intervjuer
/Hermeneutisk
fenomenologisk

Kvinnorna i studien upplevde att
migrän var en ständig följeslagare
och ett hot. Den karaktäriserades
av osynlighet och oförutsägbarhet.
Migränen påverkade kvinnorna så
pass mycket att de var tvungna
sakta ner livet eller till och med
pausa det för tillfället.

Hög

Thenunen, K
et al.
(2005)

Kvalitativ

9

Semistrukturera
de intervjuer
/Grounded
theory

Övertygelser och kontrollförlust
var de centrala upplevelserna som
förmedlade migräns inverkan på
patienternas livskvalitet.

Hög

Varkey, M
et al.
(2012)

Kvalitativ

21

Öppna
intervjuer
/Innehållsanalys

Ett övergripande tema
identifierades i intervjuerna.
Enligt deras syn på
migränprevention befann sig
deltagarna någonstans på ett
kontinuum mellan de två
ändpunkterna: låta
migränprevention påverka livet
helt och inte låta migrän påverka
livet över huvud taget.

Hög

9

Analys
Materialet har analyserats i fyra steg enligt Bengtsson (2016) för att nå fram till de slutgiltiga
resultaten. Steg ett beskriver Bengtsson (2016) som dekontextualisering och handlar om att
skapa en förståelse för de material som samlats in för att sedan kunna bryta ner det till
meningsenheter. Meningsenheter förklaras som den minsta konstellationen av meningar eller
stycken som innehåller aspekter vilka är relaterade till varandra och svarar på det valda syftet.
I detta steg lästes materialet igenom upprepade gånger för att skapa en helhetsbild av
innehållet. Därefter extraherades enskilt de meningsenheter som ansågs matcha syftet för att
sedan gemensamt jämföra dessa och märka varje artikel med en bokstav samt meningsenhet
med en siffra, detta för att kunna spåra meningsenheter tillbaka till originaltexten.
Efter identifiering av meningsenheter gjordes en kontroll av innehållet genom återläsning av
ursprungstexten tillsammans med de slutgiltiga meningsenheterna för eventuellt ytterligare
inkludering av passande meningsenheter, detta kallas rekontextualisering och är andra steget i
analysprocessen (Bengtsson, 2016). Som Bengtsson (2016) beskriver har artiklar och valda
meningsenheter lästs igenom för att se om de svarade på syftet. Under processens gång
översattes meningsenheterna från engelska till svenska. En noggrann kontroll av
översättningarna gjordes gemensamt för att undvika misstolkningar. Meningsenheter som
visade sig inte svara på syftet togs kontinuerligt bort under analysprocessens gång.
Analysprocessens tredje steg börjar med kondensering av meningsenheter, vilket betyder att
antalet ord reduceras utan att förlora dess innehåll och djup. En kategorisering av
kondenserade meningsenheter kan sedan påbörjas (Bengtsson, 2016). Meningsenheterna
delades upp mellan författarna för att kondenseras enskilt och sedan gemensamt diskuteras
och korrigeras för att inte förlora innehållet, de skickades även till författarnas handledare för
ytterligare kontroll. Arbetet fortlöpte genom att para ihop de meningsenheter som bedömdes
tillhöra samma område i små steg för att öka trovärdigheten av arbetet. Bengtsson (2016)
beskriver att kategoriseringen anses klar när en förklaring till syftet uppnåtts. När kategorierna
inte kunde paras ihop mer ansågs kategoriseringen klar vilket resulterade i fyra slutgiltiga
kategorier.
Bengtsson (2016) benämner fjärde och sista steget som sammanställningsfasen där den
slutgiltiga analysen av kategorierna och dess innehåll görs. Med stöd av detta har brödtext
utformats till varje kategori och därefter lästs igenom för att kontrollera om resultatet anses
logiskt och trovärdigt.
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Resultat
Innehållsanalysen resulterade i fyra slutgiltiga kategorier (tabell 4). Dessa presenteras i
löpande text med citat från originaltexterna.
Tabell 4 Översikt av kategorier (n=4)
Syfte

Kategorier

Upplevelser av att leva med migrän är…

Att bli lämnad utanför livet ett tag
Att inte känna igen sig själv och sina känslor
Att ovissheten av attacker styr livet
Att inte bli trodd och tagen på allvar

Att bli lämnad utanför livet ett tag
Personer med migrän beskrev att de kände sig begränsade i livet när de hela tiden var tvungna
att anpassa sig efter sin migrän (Ruiz de Velasco et al., 2003; Rutberg & Öhrling, 2011;
Palacios-Cena et al., 2017; Thenunen & Elander, 2005). De upplevde att huvudvärken
påverkade alla delar av livet, socialt och personligt (Ruiz de Velasco et al., 2003; Thenunen &
Elander, 2005), vilket medförde en oförmåga att leva livet fullt ut (Rutberg & Öhrling, 2011).
De förklarade huvudvärken som frihetsberövande, likt att lämna livet utanför en stund
(Rutberg & Öhrling, 2011) då den påverkade dem till den grad att de var tvungna avskärma
sig från vardagen och ställa in allt de planerat (Palacios-Cena et al., 2017).
Personer upplevde en känsla av rädsla för migränattacker och smärtan den medförde. De
kände sorg och ilska och beskrev hur de inte kunde göra något utöver det vanliga (Ruiz de
Velasco et al., 2003; Palacios-Cena et al., 2017). Dessa känslomässiga aspekter av huvudvärk
upplevdes ge stora begränsningar i livet (Ruiz de Velasco et al., 2003) och det fanns även en
uppgivenhet av att inte kunna leva smärtfritt och lära sig leva med det (Palacios-Cena et al.,
2017). Vissa beskrev det som att bära på en tung ryggsäck där de inte kom ihåg livet utan
migrän (Rutberg & Öhrling, 2011).
My migraine has ruined my life (Ruiz de Velasco et al., 2003).
It affects you to the point that you have to isolate yourself (Palacios-Cena et
al., 2017).

Känslan att vara beroende av andra beskrevs som en begränsning där prestationer och
förmågan att hjälpa andra försämrades. De upplevde en oförmåga att kunna böja sig ner samt
bära och lyfta saker på grund av smärtan vilket resulterade i att de bara gjorde det mest
nödvändiga och sedan behövde ta hjälp (Ruiz de Velasco et al., 2003; Thenunen & Elander,
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2005, Meyer, 2002). På grund av detta kände de sig som ett problem och en börda (Thenunen
& Elander, 2005) vilket skapade en känsla av frustration och att inte vilja vara till besvär
(Palacios-Cena et al., 2017). Även läkemedel beskrevs som ett tveeggat svärd som både
begränsade och underlättade livet med migrän (Peters et al., 2004; Rutberg & Öhrling, 2011;
Palacios-Cena et al., 2017; Belam et al., 2005). Personer uttryckte en rädsla att ta läkemedel
relaterat till negativa effekter samt risken att bli beroende (Rutberg & Öhrling, 2011;
Palacios-Cena et al., 2017; Meyer, 2002). Samtidigt upplevde de läkemedel som en livlina
(Peters et al., 2004; Meyer, 2002) vilket beskrevs medföra lättnad och hanterbarhet över
situationen (Rutberg & Öhrling, 2011).
…taking medicine all your life! How sort of solution is that? But I do not
have a choice because otherwise I would feel so bad I would not be able to
live at all (Rutberg & Öhrling, 2011).

Personer med migrän beskrev att när det kommer till begränsningar förhindrar migrän dem
från att vara med andra och delta i sociala sammanhang (Palacios-Cena et al., 2017).
Frustration och irritation över att inte ha ett normalt liv upplevdes när de inte kunde gå ut och
ta en drink, äta middag eller gå på bio (Thenunen & Elander, 2005; Palacios-Cena et al.,
2017). Vidare beskrev de saknaden av något viktigt när de inte träffade sina vänner, vilket gav
känslan av isolering från andra (Tenhunen & Elander, 2005). En del beskrev att de konstant
behövde överväga om de kunde delta i sociala händelser för rädslan att få en attack utanför
hemmet. Utöver begränsningar i det sociala sammanhanget beskrev personer även en minskad
prestation i arbetet. För höga ljudnivåer och folk som pratade gjorde att de var tvungna lämna
arbetet under en migränattack vilket skapade en känsla av att inte uppfylla sin verkliga
potential på arbetet (Ruiz de Velasco et al., 2003). De beskriver även hur arbetskollegorna för
det mesta förstod och stöttade men ibland kunde anta en negativ attityd när arbetet påverkades
(Thenunen & Elander, 2005).
My workmate told my bosses that if I had a headache I should take a pill and
that it was no excuse not to go to work (Palacios-Cena et al., 2017).

Relationer beskrevs bli negativt påverkade där små saker förstorades på grund av trötthet,
stress och smärta (Thenunen & Elander, 2005; Palacios-Cena et al., 2017). Barnen blev
involverade och fick lägga sina egna behov åt sidan (Ruiz de Velasco et al., 2003; Belam et
al., 2005) när en förälder hade migrän och inte kunde ta hand om familj eller hushållsarbete
(Peters et al., 2005). De uttryckte att en migränattack under helgen var svårare då helger
normalt gav möjlighet till vila och tid med familj och vänner (Rutberg & Öhrling, 2011).
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Även sexuella relationer begränsades då personer beskrev att de inte kunde ha något sexliv
relaterat till förlorad sexlust (Ruiz de Velasco et al., 2003) men även på grund av svårigheten
att ingå i en relation med någon som kunde förstå huvudvärken (Thenunen & Elander, 2005).
I’m a bit afraid of the pain . . . and afraid of how my family is going to cope
with it if it gets worse. And how I will cope with it if I end up living alone
one day. Scary (Tenhunen & Elander, 2005).

Att inte känna igen sig själv och sina känslor
Personer med migrän beskrev hur deras identitetsbild förändrades när sjukdomen blev en del
av dem. En bristande känslomässig kontroll bidrog till humörsvängningar (Ruiz de Velasco et
al., 2003) och känslor av skuld, frustration, stress, depression och rädsla (Tenhunen &
Elander, 2005). Vissa förklarade att deras migrän gjorde dem pessimistiska och fatalistiska
(Belam et al., 2005) då de inte kunde vara sig själva (Palacios-Cena et al., 2017). Att leva med
migrän förklarades likt en anpassningsprocess där personer måste lära sig leva med
sjukdomen då den blir en del av den du är – en skugga (Rutberg & Öhrling, 2011).
In every aspect, it has changed every aspect [emotionally] (Ruiz de Velasco
et al., 2003).

En central del i den förändrade identitetsbilden handlade om önskan att leva så normalt som
möjligt trots sjukdomen (Palacios-Cena et al., 2017). Detta gjordes genom att försöka glömma
problemen och göra samma saker som andra och på så vis leva ett normalt liv (Tenhunen &
Elander, 2005; Palacios-Cena et al., 2017). Det kunde upplevas svårt att leva som förut då
vissa beskrev sig varit den starka i familjen som människor kom till med problem men såg nu
tendenser att räddas från dåliga nyheter och att folk undviker att fråga om tjänster (Tenhunen
& Elander, 2005). Detta resulterade i en känsla av misslyckande (Belam et al., 2005) då
migrän inte tillät dem vara sig själv (Palacios-Cena et al., 2017).
Migraines make me cut myself off, they don’t let me be the person I am. They
mean I can’t live my life (Palacios-Cena et al., 2017).

Personer med migrän upplevde en förändrad bild av sig själva och beskrev sjukdomen som ett
funktionshinder (Peters et al., 2004; 2005; Belam et al., 2005; Rutberg & Öhrling, 2011;
Palacios-Cena et al., 2017). Vissa beskrev det som att förlora allt sammanhang under en
migränattack och inte veta vem de själva eller någon annan var (Peters et al., 2005). En känsla
av panik uppstod vid en attack då oförmågan som dessa medför kunde leda till mer utsatta
situationer (Rutberg & Öhrling, 2011). Att koncentrationen försämras påverkade både studier
(Ruiz de Velasco et al., 2003; Tenhunen & Elander, 2005) och arbete då en återkommande

13

känsla av oförmögenhet försatte dem i en svag position gällande karriäruppbyggnad (Rutberg
& Öhrling, 2011), vilket bidrog till stor frustation och inkompetens när de inte var sig själv
(Ruiz de Velasco et al., 2003). En annan identitetsförändring gällde upplevelser av
kommunikationsproblem så som oförmåga att organisera tankar, använda fel ord eller inte
kunna uttala dem rätt. Detta upplevdes som pinsamt och bidrog till känslor av sårbarhet och
osäkerhet kring den egna kapaciteten att ta hand om sig själv eller andra som förlitade sig på
dem (Rutberg & Öhrling, 2011).
It has affected my lifestyle and my mood too. I’m more down, less lively,
whereas I’ve always been very independent, very active, it’s a little bit like
being disabled (Palacios-Cena et al., 2017).

Personer beskrev att migrän bidrog till en förlust av identitet då den för de flesta blev rutin i
vardagen, något de lärde sig leva med. De förklarade hur de kunde se sig själva läsa eller gå ut
med hunden, men alltid med smärta (Palacios-Cena et al., 2017). Vissa upplevde smärtan som
dominerande, fruktansvärd och så intensiv att de för några sekunder stängde ögonen för att
hela kroppen gjorde ont i hopp om att det bara var en dröm (Ruiz de Velasco et al., 2003;
Peters et al., 2005). De beskrev även smärtan som ett funktionshinder som kunde vara så
skrämmande att de ville försvinna om de hade möjligheten (Rutberg & Öhrling, 2011).
You can’t commit suicide when you have got one and when it’s over you feel
so much better and relieved that you don’t want to (Belam et al., 2005).

Att ovissheten av attacker styr livet
Personer med migrän beskrev ovissheten av attacker likt att tvingas leva med någon som alltid
avbryter och bestämmer vad som ska eller kommer ske (Rutberg & Öhrling, 2011; Tenhunen
& Elander, 2005). De förklarar hur oron över att få en migränattack tar bort glädjen i att
planera något roligt (Rutberg & Öhrling, 2011) och hur det kunde kännas som ett nederlag när
aktiviteter fick ställas in (Ruiz de Velasco et al., 2003; Peters et al., 2005). De inställda
aktiviteterna och risken att förstöra för andra upplevdes som värre än symptomen (Rutberg &
Öhrling, 2011). Vissa förklarar hur detta kunde resultera i att de tog extra smärtstillande
kvällen innan en planerad aktivitet i hopp om att förhindra huvudvärken (Tenhunen &
Elander, 2005). Osäkerheten att kunna uppfylla saker gav en motvilja att planera framåt och
ha framtidsdrömmar, såsom att planera sitt eget bröllop i rädsla att inte kunna delta (Rutberg
& Öhrling, 2011).
You think “This is going to be fun!” but then you think I might get a
migraine. I have probably never felt real joy because of always having this
in the back of my mind; it is always present (Rutberg & Öhrling, 2011).
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Ovissheten av attacker upplevdes styra livet och det fanns en ständig undran hos personer
med migrän om de kunde göra någonting utan att få huvudvärk (Varkey et al., 2013). Att leva
med migrän liknades med att alltid vara på sin vakt och sakna känslan av kontroll (Varkey et
al., 2013; Rutberg & Öhrling, 2011; Tenhunen & Elander, 2005). Personer beskrev hur de
kämpade för att återfå kontroll på livet genom anpassning till ovissheten av attacker, något
som många gånger gjorde att de levde i ett konstant beredskapsläge. Detta medförde en känsla
av ensamhet och sorg över hur livet blev. Genom att identifiera och minimera triggande
faktorer beskrev de hur känslan av kontroll ökade (Rutberg & Öhrling, 2011; Meyer, 2002).
De uttryckte dock att undvikande av triggerfaktorer bidrog till frustration eftersom vissa
faktorer var omöjliga att undvika, så som väderombyten och hormoner. Personer upplevde
svårigheter i förebyggandet av migrän och uttryckte en ovilja att betala priset för profylax i
form av pengar, tid, besvär eller obehag då migrän i sig tar mycket tid. Hos personer med
dålig eller ingen kunskap om migränprevention fanns en osäkerhet kring vilken metod som
skulle användas (Varkey et al., 2013).
You try not to let it affect you, to control everything, to deal with it, to be
conscious of everything that might cause you pain… but it is very tiring, it’s
exhausting (Palacios-Cena et al., 2017).

Restriktioner påtvingade av huvudvärken gav känslor av isolering och frustration (Thenunen
& Elander, 2005) och alla försök att ändra sin livsstil gjordes i rädsla för att framkalla smärta
(Palacios-Cena et al., 2017). Vissa uttryckte en ovisshet huruvida migränattackerna uppstod
på grund av misslyckande att undvika triggande faktorer eller om attacken kom trots att de
undvikits. Detta skapade en undran om allt undvikande i livet varit onödigt (Varkey et al.,
2013). Vissa beskrev att de förlorade tron på alla metoder de provat mot huvudvärken (Ruiz
de Velasco et al., 2003) och funderingar kring deras försiktighet uppstod då de inte verkade ge
någon utdelning (Belam et al., 2005). Ovissheten att en attack kan inträffa när som helst
orsakar att de måste lära sig att alltid bära med sig sin medicin (Peters et al., 2005; PalaciosCena et al., 2017; Meyer, 2002), vilket innebär att tabletter blir en del i deras vardag
(Palacios-Cena et al., 2017; Meyer, 2002). De beskrev en oro över att glömma att alltid ha
medicinen till hands då de kunde bli överväldigade av en migränattack som kom från
ingenstans (Rutberg & Öhrling, 2011; Meyer, 2002).
If I’ve not got them on me I’m afraid that I’ll be in pain and I’m continually
thinking about it, I can’t control it. I can forget my cell phone but not my
pills (Palacios-Cena et al., 2017).
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Personer med migrän uttryckte att de gav upp hopp om hjälp eller bättring då de inte trodde
sig bli smärtfria (Peters et al., 2004; Palacios-Cena et al., 2017; Varkey et al., 2013). De
berättade även om en vilja att leva ett normalt liv (Palacios-Cena et al., 2017; Tenhunen &
Elander, 2005) och kände optimism att huvudvärken inte skulle återvända samtidigt som de
försökte hantera ovissheten (Rutberg & Öhrling, 2011, Peters et al., 2005). Drömmar om ett
perfekt sätt att förhindra migrän fanns men även vetskapen att ett sådant botemedel ej
existerade (Varkey et al., 2013).
…I think ‘oh, I haven’t had a migraine for two weeks, maybe they won’t
come back’, optimism… (Peters et al., 2005).

Att inte bli trodd och tagen på allvar
Personer med migrän beskrev känslor av att inte bli trodd som en av de tyngsta aspekterna av
att leva med migrän vilket kunde relateras till osynligheten av sjukdomen där ingen kunde se
eller förstå hur smärtsamt det var (Rutberg & Öhrling, 2011). De upplevde maktlöshet och
frustration över att ingen förstod (Palacios-Cena et al., 2017), de möttes även många gånger
av nonchalans och känslan att inte bli tagen på allvar (Rutberg & Öhrling, 2011; Varkey et al.,
2013). Det fanns en tendens att själv leva i förnekelse och tro att tillståndet inte var lika illa
som för andra som lider, vilket bidrog till svårigheter att acceptera sin sjukdom (Varkey et al.,
2013). Brist på acceptans och tvivel gällande huvudvärkens kännetecken gjorde att de inte
upplevde problemet som nog allvarligt att undersöka och därför inte tro sig lida av migrän tills
en läkare diagnostiserat dem (Peters et al., 2005). De beskrev vidare hur de försökte dölja sina
symptom av rädsla att bli misstrodda (Rutberg & Öhrling, 2011; Palacios-Cena et al., 2017)
vilket medförde skamkänslor och en djup önskan att bli trodda (Rutberg & Öhrling, 2011).
Powerlessness, they don’t believe you! It really hurts! And there comes a
point where you don’t even say anything […] They think you’re making
excuses (Palacios-Cena et al., 2017).

Upplevelser av att inte bli trodd eller tagen på allvar var relaterat till samhällets uppfattning av
migrän som vanlig huvudvärk (Rutberg & Öhrling, 2011) vilket upplevdes vara mindre
allvarligt än andra hälsoproblem (Peters et al., 2005). Personer med migrän beskrev att de som
inte var drabbade hade svårt att förstå smärtan och dess påverkan på kroppen (Ruiz de
Velasco et al., 2003; Palacios-Cena et al., 2017). Bristen av förståelse upplevdes orsaka en
ovilja att berätta om sin sjukdom med risken att andra skulle skratta och se dem som mesiga
(Ruiz de Velasco et al., 2003; Rutberg & Öhrling, 2011; Palacios-Cena et al., 2017). Vissa
beskrev att de kände sig patetiska när de inte kunde gå till arbetet på grund av migrän (Belam
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et al., 2005) då bristen på förståelse hos kollegor och arbetsgivare fanns (Palacios-Cena et al.,
2017). Att inte känna sig förstådd av arbetsgivaren skapade en rädsla att bli uppsagd (Belam
et al., 2005) och en oro att andra skulle tro att de använde migrän som en ursäkt för att inte gå
till arbetet (Rutberg & Öhrling, 2011). De uttryckte hur en känsla av säkerhet uppstod när de
blev tagna på allvar och förtroendet gav dem mindre press att dölja symptomen vilket
medförde ökad återhämtning och färre antal attacker (Rutberg & Öhrling, 2011).
…when people say to me ‘oh my goodness me, you’ve had breast cancer,
how awful’. I said, ‘it was nothing, it was nothing in comparison to my
migraines’… (Peters et al., 2005).

När det gäller känslan att inte bli tagen på allvar förklarade personer vårdens påverkan (Peters
et al., 2004) relaterat till avsaknad av kunskap om migrän (Peters et al., 2004; Rutberg &
Öhrling, 2011; Varkey et al., 2013). Att inte bli tagen på allvar och känna att ingen är
intresserad att hjälpa (Peters et al., 2004; Belam et al., 2005) bidrog till att de ibland lämnade
läkarbesöken deprimerade och upplevde en brist på sympati från läkarna (Palacios-Cena et al.,
2017). Vissa beskrev hur de upplevde att de själva hittade mer information gällande migrän än
läkarna (Belam et al., 2005) vilket skapade ifrågasättande om läkarens förmåga och intresse
att behandla huvudvärk (Peters et al., 2004). De uttryckte en vilja att vårdpersonal skulle ta
migrän mer seriöst och få en ökad kunskap om hur det påverkar personer som lever med det
(Belam et al., 2005).
But I never heard anyone say that ‘I received help from the care centre for
my migraine’. I haven’t heard anyone say that (Varkey et al., 2013).

Personer beskrev även att fokus ofta ligger på behandling av symptom och inte hur de mår,
påverkas eller upplever sjukdomen (Peters et al., 2004). De uttryckte att de skämdes för att
söka medicinsk hjälp för en osynlig sjukdom med fördomar inducerade av samhället
(Palacios-Cena et al., 2017; Varkey et al., 2013). Detta skapade en ovilja att söka hjälp för
huvudvärken på grund av misstron till vården (Peters et al., 2004; Palacios-Cena et al., 2017).
Behovet av ökad information och kunskap uttrycktes hos personer med migrän då de beskrev
det som lugnande att få en förklaring på vad de har (Peters et al., 2005).
I have the feeling that when they [doctor] listen to you, they think that pain
is something normal that happens to women (Palacios-Cena et al., 2017).
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Resultatdiskussion
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att leva med migrän.
Analysen av de vetenskapliga artiklarna resulterade i fyra kategorier; att bli lämnad utanför
livet ett tag, att inte känna igen sig själv och sina känslor, att ovissheten av attacker styr livet
samt att inte bli trodd och tagen på allvar.
I kategorin att bli lämnad utanför livet ett tag beskrev personer med migrän hur de blev
frihetsberövade och begränsade av migränattacker. Upplevelser hur migrän påverkade livet i
både sociala sammanhang och personligt gav dem en oförmåga att leva livet fullt ut. Detta
kan tolkas likt att personer som lever med migrän har en sämre hälsa och saknar känslan av
sammanhang när de lämnas utanför livet. Vidare kan detta kopplas till Antonovskys (2005)
teori om KASAM, känslan av sammanhang, som består av komponenterna; begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet. En hög grad av dessa komponenter ökar förmågan att
hantera svårigheter och stressiga livssituationer.
Frustration över att inte kunna leva fullt ut upplevdes hos personer i litteraturstudien när
migrän begränsade dem att delta i sociala sammanhang. Personer med migrän beskrev vidare
hur de var tvungna att avskärma sig och ställa in planerade aktiviteter vilket gjordes på grund
av att de inte kunde förutse vardagen. Detta går att jämföra med det Antonovsky (2005)
beskriver som begriplighet där struktur och regelbundenhet är viktigt för att skapa en
förståelse kring händelserna i livet, något som saknas hos personer med migrän i
litteraturstudiens resultat. Även kopplingar till hanterbarhet ses när Antonovsky (2005)
förklarar att personer utan hanterbarhet saknar kraft att stå emot ohälsa.
Personer i litteraturstudien uttryckte sorg och ilska över begränsningar som migrän orsakade
och hur frustrationen gav en känsla av isolering samt saknad att inte kunna träffa vänner.
Upplevelsen av hälsa hos personer med migrän kan jämföras med andra studier som handlar
om osynliga sjukdomar. En sådan typ av sjukdom är fibromyalgi som Juuso, Skär, Olsson och
Söderberg (2012) beskrev begränsade och förändrade vardagslivet och gav en lägre
livskvalitet. Skillnaden med den studien och det som personer med migrän beskrev var att de
med migrän inte bara kände sig begränsade i vardagen, de uttryckte även hur de lämnades
utanför livet. Att vara delaktig och kunna befinna sig i sammanhang av betydelse samt ha en
känsla av att kunna påverka situation och se meningen med den bidrar till en känsla av
meningsfullhet vilket inte går att se i kategorins resultat. Detta orsakar enligt Antonovsky
(2005) en låg meningsfullhet och är den största orsaken till ohälsa.
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I kategorin att inte känna igen sig själv och sina känslor upplevde personer med migrän
bristande känslomässig kontroll där kroppen och känslorna inte fungerade som förut. De
beskrev hur de förlorade allt sammanhang och kapaciteten att ta hand som sig själv när en
migränattack uppstod. Detta kan associeras till Antonovskys (2005) komponent hanterbarhet
som handlar om personers resurser för att kunna hantera de krav som ställs på både kropp och
själ och är starkt kopplad till den upplevda stressen. Litteraturstudiens resultat beskrev hur
personer med migrän upplevde smärta som en dominerande del av sjukdomen, även känslor
som stress, ångest och rädsla uppstod relaterat till den bristande känslomässiga kontrollen.
Personerna i litteraturstudien beskrev hur den intensiva smärtan var funktionshindrande och
bidrog till att de inte vill leva under en attack. Detta går att jämföra med en studie om
endometrios där personerna med sjukdomen beskrev hur det var att leva med den kroniska
smärtan vilket förklarades vara värre än döden (Culley et al., 2013). De som lever med migrän
har stunder utan attacker och då även utan smärta, vilket upplevdes som en lättnad. Men trots
att de inte lever med den konstanta smärtan så fanns oron alltid där för personer med migrän.
Även detta kan kopplas till hanterbarheten som Antonovsky (2005) beskriver där personer
med migrän saknar resurser att hantera den ständiga oron.
I kategorin att ovissheten av attacker styr livet framkom det att personer med migrän kände
sig styrda av sin migrän och saknade känslan av kontroll på livet. De förtydligade hur
sjukdomen tog bort glädjen i att göra saker som var meningsfulla vilket bidrog till en motvilja
att planera framåt. Antonovsky (2005) beskriver komponenten meningsfullhet likt den
viktigaste delen där motivation och delaktighet till de situationer man befinner sig i är viktigt
att investera energi i. För att känna meningsfullhet krävs både begriplighet och hanterbarhet,
något personerna i litteraturstudiens resultat till stora delar saknar. Detta kan jämföras med
litteraturstudien som beskrev att migrän bidrog till ovisshet där svårigheter att styra sin egen
kropp och att anpassa vardagen efter huvudvärken gjorde situationen svår att begripa och
hantera. Antonovsky (2005) förklarar hur personer som försöker påverka situationen och hitta
en mening får ett högre KASAM och mår bättre, något som en liten del av personerna i
litteraturstudiens resultat beskrev att de gjorde. De få personer som beskrev att de kände
optimism kan tolkas ha en högre grad av KASAM än de som uttrycker sig ge upp hoppet om
hjälp eller bättring. Enligt Antonovsky (2005) kan detta tolkas som att de flesta personer i
litteraturstudien har en låg grad av meningsfullhet då de inte känner hopp kring sin situation.
Resultatet i litteraturstudien visade att personer upplevde en ökad känsla av kontroll vid
identifiering och minimering av triggerfaktorer. Triggande faktorer går att jämföra med det
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Antonovsky (2005) beskriver som stressorer. De kroniska stressorerna förklaras likt att leva
med en ständigt närvarande sjukdom vilket kan påverka personer under en mycket lång tid.
Detta kan tolkas till litteraturstudiens resultat där personer upplevde en frustration över sin
tillvaro, att inte kunna planera samt ovissheten attackerna medförde. Antonovsky (2005)
förklarar hur en person med låg KASAM upplever frustration över att inte kunna planera
saker och en meningslöstillvaro på grund av sjukdom. De med hög KASAM tar istället en dag
i taget och rättar sig efter måendet, något som inte fanns att hitta i detta resultat.
I kategorin att inte bli trodd och tagen på allvar framkom det att personer med migrän ofta
försökte dölja sina symptom av rädsla att bli misstrodd vilket kunde kopplas till samhällets
uppfattning av att migrän ses som vanlig huvudvärk. De upplevde maktlöshet och möttes
många gånger av nonchalans, både i vardagen och i vården, vilket gav känslan att inte bli
tagen på allvar. Att som vårdpersonal inte bekräfta personer med sjukdom i mötet eller
bemöta dem respektlöst gör dem mindre säkra i sin vård. Detta visar även Nygren Zotterman,
Skär, Olsson och Söderberg (2016) i en studie om bemötande av personer med långvarig
sjukdom inom primärvården. Litteraturstudiens resultat visar hur personer upplever en stor
frustration över att ingen förstår dem samt den nonchalans och brist på empati de många
gånger möts av. Detta kan förstås som metaforen muren som Halldorsdottirs (1996) beskriver
i sin teori ”caring och uncaring”. Halldorsdottir (1996) förklarar vidare om muren som kan
byggas upp vid möten med avsaknad av respekt för patientens behov och en oförmögenhet
hos personal att se individen bakom personen. Detta leder i sin tur till att patienten inte litar på
sin vård. Litteraturstudien visade hur personer med migrän kände brist på empati och kunde
lämna läkarbesök deprimerade. De ställde sig också frågande till läkarnas intresse och
förmåga till behandling.
Personer i litteraturstudiens resultat förklarade att en känsla av säkerhet uppstod när de blev
tagna på allvar. Om fler möten i vården skulle ske med ett mer holistiskt tänk hade
personernas önskan om fokus på mående och sjukdomsupplevelser uppnåtts. Detta goda
bemötande skulle bidra till mer energi och styrka att hantera vardagslivet vilket Nygren
Zotterman et al. (2016) också beskriver. Känslan att återfå kontroll över sin hälsa och hur
detta ger en förhöjd känsla av välbefinnande beskriver Halldorsdottir (1996) sker i ett
professionellt möte. Hon beskriver det likt en bro som byggs upp genom ömsesidigt
förtroende, öppenhet i kommunikation och den samhörighet som upplevs i det vårdande
mötet.
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Personernas önskan om att bli lyssnade på och att deras sjukdom ska bli tagen mer seriöst kan
kopplas till Jonsdottir et al. (2016) som beskriver hur lyssnandet är nyckeln i reducerande av
stress, ångest och oro. Jonsdottir et al. (2016) betonar vikten i hur avgörande det är att bli
förstådd som individ och få sin smärta bekräftad av sjukvårdspersonal och hur brist på
lyssnande kan skada patienten. Både Jonsdottir et al. (2016) och denna litteraturstudie visar att
personer som inte blir trodda i sin smärtupplevelse drog sig för att söka hjälp och lider i det
tysta.
Utifrån detta resultatet ses hur viktigt och betydelsefullt det enskilda mötet med personer med
migrän är och därför ser vi likt Ekman et al. (2011) personcentrerad vård som
nyckelkomponenten i effektiv sjukdomshantering. Vi tror på att ge personer med migrän ett
utrymme att göra sin röst hörd och stärka personens identitet genom berättelse av sin egen
historia. Personcentrerad vård belyser vikten att känna personen bakom patienten och
sjukdomen och genom inbjudan till återberättande av sitt narrativ förmedlar sjuksköterskan
hur viktiga upplevelser, känslor, övertygelser och preferenser är. Detta ses som extra viktigt
då människan i sjukdom ser meningen och sammanhanget i livet som hotat (Ekman et al.,
2011). Genom att göra personen sedd och hörd får sjuksköterskor en ökad förståelse hur
sjukdomen upplevs, vilket hjälper oss i vården av personer med migrän. Ekman et al. (2011)
förklarar hur denna delade förståelse ger en bra grund för sjuksköterskans planering av vård
och behandling. Vi som blivande sjuksköterskor kan då visa att personer med migrän är den
viktigaste delen i sin egen vård och hur vi som besitter den kliniska kunskapen är en resurs i
hanterbarheten.

Metoddiskussion
Trovärdigheten i en kvalitativ studie kan enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302)
diskuteras genom fyra olika begrepp; pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och
bekräftbarhet. De beskriver även att den viktigaste delen av dessa fyra är tillförlitlighet.
Begreppet pålitlighet handlar om att studien ska kunna återupprepas med hjälp av en tydlig
beskrivning av tillvägagångssättet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302–303). Pålitligheten i
denna studie förstärks genom en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet, motivering av vald
metod samt tydliga tabeller över litteratursökning och utvalda artiklar. Tabellerna skapar en
översikt som gör det lätt att se tillvägagångssättet och genom detta återupprepa studien.
Pålitligheten förstärktes ytterligare genom deltagande i seminarium under utformning av
litteraturstudiens analysprocess där den granskades kritiskt av handledare och studenter.
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Det viktigaste för att uppnå trovärdighet i studien är, enligt Holloway och Wheeler (2010, s.
303), tillförlitlighet. Detta begrepp beskrivs med att deltagare i studien ska kunna känna igen
sig i det slutgiltiga resultatet. Denna delen ansågs inte vara väsentlig i den mening att denna
litteraturstudie baserats på redan befintliga studier. Tillförlitligheten kan även stärkas genom
beskrivande citat från de vetenskapliga artiklarna (Holloway & Wheeler, 2010, s. 325), något
som använts i denna studie. En styrka i tillförlitligheten ses i att två personer genomfört
litteraturstudien, dock ses det som en svaghet att studien genomförts under begränsad tid och
utan tidigare erfarenhet.
Holloway och Wheeler (2010, s. 303) samt Bengtsson (2016) beskriver att begreppet
överförbarhet innebär att resultatet kan överföras till andra liknande kontext eller deltagare. I
denna litteraturstudie tillämpades nio vetenskapliga artiklar där deltagarna inte begränsats till
ett specifikt kön och kom från olika delar av världen. Dessa faktorer ökar överförbarheten av
studiens resultat. Svårigheter med överförbarhet ses dock när det handlar om människors egna
upplevelser och känslor. Bengtsson (2016) menar på att kvalitativa studier ofta gör mycket
begränsade påståenden eftersom de i huvudsak fokuserar djupt på mindre prover, vilket gör
överförbarhet problematisk. Insamlade data visar på stora likheter i personers upplevelser av
migrän trots åldersskillnader. Studien kan därför delvis vara överförbar och ge viss
vägledning i mötet med personer med osynliga sjukdomar.
Bekräftbarhet förklaras med att forskarna inte använt sig av egna förutfattade meningar eller
tolkat resultatet. Det ska vara enkelt att kunna följa data i resultatet tillbaka till
ursprungskällan för att bekräftelsebarheten ska stärkas (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303).
Då syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser valdes en manifest
ansats där arbetet gjordes textnära för att undvika tolkningar. Författarna har även varit
medvetna om sin förförståelse vilket minskar risken för tolkningar. Läsaren kan med enkelhet
gå tillbaka till originalkällan då all text förstärkts med referenser, vid oklarhet av
meningsenheter har författarna backat tillbaka till originalkällan för att inte dra egna slutsatser
och tolka betydelsen. Dessa stärkande faktorer ökar bekräftelsebarheten och genom den även
trovärdigheten. De valda artiklarna har översatts från engelska vilket kan generera
misstolkningar av den egentliga innebörden av texten, något som drar ner studiens
trovärdighet.
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Slutsatser
Litteraturstudiens resultat visar hur personer med migrän känner att deras sjukdom inte är
bekräftad då de inte blir tagna på allvar, varken hemmavid, på arbetet eller av sjukvård. De
som lever med migrän känner inte igen sig själva och saknar medel för att kunna hantera
vardagen, detta gör att de kände sig isolerade och lämnade utanför livet. Den stora ovissheten
av attacker bidrar till fysiska likväl som psykiska begränsningar i det dagliga livet. Personer
med migrän upplevdes ha en låg känsla av sammanhang och avsaknad av hälsa.
Övervägande andel av artikelförfattarna menade på att mer kvalitativ forskning inom området
behövs, vilket även denna litteraturstudies resultat visar på. Detta då en brist på kunskap och
förståelse inom sjukvården och samhället gällande hur migrän påverkar personer
uppmärksammades i studien. Ytterligare forskning skulle ge en ökad möjlighet till bättre
insikt i det dagliga livet hos personer med migrän. Vi ser ett behov av ökad forskning inom
upplevelser att leva med migrän för att kunna anpassa vården. Om ytterligare forskning på hur
personer upplever hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar personcentrerat görs kan en
eventuell ökning av känsla av sammanhang upplevas hos personer med migrän och
därigenom ökat välbefinnande ses. Vår förhoppning med litteraturstudien är att minska
kunskapsglappet som ses både inom hälso- och sjukvården men även hos personer som själva
lider av migrän. Vi tror även att genom användning av personcentrerad vård kunna öka
känslan av sammanhang hos personer med migrän.
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