7 April 2009

Interpellation av Birgitta Sevefjord (V) om omhändertagande och insatser
för personer med svår migränproblematik
Migrän är en relativt vanlig sjukdom hos befolkningen. Det är en kronisk neurologisk
sjukdom som ofta är ärftlig. Ungefär 8 % av invånarna i Sverige lider av migrän och det
drabbar främst barn, ungdomar och människor i arbetsför ålder. Enligt uppgift så är av dem
som drabbas 2/3 delar kvinnor.
Migrän är en sjukdom som kan yttra sig på flera olika sätt. Vissa får anfall några gånger om
året, medan andra får anfall ett flertal gånger i månaden. Flertalet söker sig aldrig till läkare,
utan har ställt en egen diagnos och klarar sig med receptfria läkemedel. Men det finns också
en grupp som har svårare migrän och därför har betydligt fler sjukskrivningsdagar än
genomsnittet. Vid svår migrän blir det ett handikapp som ofta påverkar sådant som skolgång,
arbetslivet och familjelivet på ett negativt sätt.
Det finns signaler om att kunskapen om migrän och dess konsekvenser och att personer med
migrän ofta skuldbeläggs. Personer med svår migrän, ofta kvinnor, som uppsöker
primärvården upplever ofta att det saknas kunskap och att deras problem nonchaleras. Det
vore därför önskvärt att öka kunskapen hos allmänläkarna när det gäller migrän och att
särskilt uppmärksamma kvinnornas situation, eftersom det ofta är kvinnorna som lider av svår
migrän. Det finns också behov av huvudvärksskolor och självhjälpsgrupper inom hälso- och
sjukvården för att bättre kunna ges stöd och hjälp till de med svår migränproblematik.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga sjukvårdslandstingsrådet Lars Joakim
Lundqvist (M):
1. Kan du tänka dig ta initiativ till en genomlysning av vården för migränpatienter för att
få en bättre bild av vilket stöd och insatser som ges till migränpatienter idag?
2. Avser du ta några initiativ för att starta självhjälpsgrupper och huvudvärkskolor inom
hälso- och sjukvården för de med svårast migränproblematik?
3. Tänker du ta initiativ till ytterligare utbildningssatser inom primärvården för att öka
kunskapen om migränproblematik hos allmänläkarna, med särskilt fokus på kvinnorna
som lider av svår migränproblematik?
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