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Migrän 
 
Definition och klinisk bild 
• Ensidig huvudvärk av pulserande karaktär, 

som successivt ökar i intensitet, försämras av 
normal fysisk aktivitet, ofta med ljud- och 
ljuskänslighet, illamående och/eller 
kräkningar som varar från fyra timmar upp till 
72 timmar. 

• Huvudvärken kan föregås av initiala 
neurologiska bortfall / aura, exempelvis 
synfältsbortfall, blixtar i synfältet, domningar, 
yrsel eller talsvårigheter. 

• 10% av patienterna har aura i varje 
migränepisod. 30% har aura ibland. Auran 
varar 5-60 min.  

• Migrän har en prevalens på 11% bland vuxna 
(17% bland kvinnor och 6% bland män). 
Högst prevalens mellan 25 och 55 års ålder. 

• 60% har första gradssläkting med migrän. 
• Mer än hälften kvinnorna påverkas av 

hormonella förändringar. P-piller eller 
graviditet kan förbättra eller försämra migrän. 

• Över 80% kan ange utlösande faktorer som 
mental stress, alkohol (röd vin), choklad, ost, 
sömnbrist, slarv med måltider, fysisk 
ansträngning, starka kryddor, väderomslag 
eller lokal smärta. 

 
Utredning   
• Noggrann anamnes och blodtryckskontroll 
• Blodprover (blodstatus,  SR och CRP). 

 
• Vid atypisk anamnes, förändring i 

huvudvärkens karaktär eller debut efter 50 år 
görs DT hjärna med och utan kontrast. 
Eventuellt MR hjärna med angiosekvenser om 
migränen har aura som kvarstår under 
huvudvärksattacken. 

 
Behandling av akuta migränattacker 
• I första hand minimera utlösande faktorer  
• Lätta – måttliga: ASA gärna med kombination 

med koffein (Treo alt. paracetamol och/eller 
NSAID, gärna Indomee 50 mg tabletter 1x3) i 
kombination med antiemetika (metoklopramid) i 
tablett eller stolpiller, om illamående eller 
kräkningar förekommer. 

• Svår migränattack: Triptaner, i första hand 
sumatriptan där olika beredningar finns (tablett, 
nasalspray, suppositorier eller subkutan 
injektion). Andra triptaner rabatteras ej om inte 
sumatriptan provats först.  

• Akupunktur kan prövas 
 
4. Förebyggande behandling  
• Bör övervägas om fler än tre svåra  

migränattacker per månad eller om svårt 
handikappande migränattacker förekommer. 
Nedanstående läkemedel bör upptitreras 
långsamt och provas i optimal dos under minst 
2 månader. Patienten bör föra huvudvärks-
dagbok för att utvärdera effekten. 
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Migrän (forts..) 

 
• Betablockerare 

- Propranolol 80 – 240 mg per dag fördelat på 
tre doser.  
- I andra hand Atenolol 50 – 150 mg fördelat 
på två doser eller Metoprolol 50 – 250 mg 
fördelat på två doser. 

• Pizotifen 
Sandomigrintabletter 0,5 mg 1x3 med 
långsam upptitrering, max 2x3 per dygn.  

• Antiepileptika 
- Valproat 300 – 500 mg x 2 (ofta vid migrän 
med aura).  
- Topiramat 25 – 100 mg x 2. Långsam 
upptitrering med 25mg per vecka. 

• Kalciumblockerare 
Verapamil 160 – 320 mg per dygn fördelat på 
två doser, framför allt vid migrän med aura.  

• Antidepressiva 
Gärna vid om inslag av spänningshuvudvärk 
eller om annat kroniskt smärttillstånd 
föreligger bortsett från migrän.  
- amitriptylin 10 – 150 mg per dygn.  
- fluvoxamin 10 – 150 mg per dygn. 

 
Remiss till neurolog… 
…om aura med motorisk svaghet eller symtom 
från hjärnstam som ataxi, dubbelseende, sänkt 
medvetandegrad eller samtidiga bilaterala 
parestesier. Där föreligger misstanke om 
hemiplegisk respektive basilarismigrän.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 


