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BAKGRUNN OG HENSIKT
Med bakgrunn i relativt lite publisert praksis
forskning fra norske primærapotek, lanserte 
Norsk Farmasøytisk Selskap høsten 2012 «Fra 
Idé til Publisering». Dette var en prøveord
ning der apotekfarmasøyter ble oppfordret til 
å gjennomføre forskningsprosjekter i apotek 
med påfølgende publisering. Denne artikkelen 
er et resultat av et slikt prosjekt, der vi ønsket 
å undersøke hvordan apotekene kan hjelpe 
migrenepasienter med informasjon og veiled
ning knyttet til riktig legemiddelbruk.

Migrene er en nevrovaskulær sykdom 
som ofte varer livet ut, og som kjennetegnes 
av episodiske hodepineanfall med ett eller 
flere karakteristiske ledsagersymptomer som 
overfølsomhet for lyd eller lys, kvalme og/
eller oppkast (1). Om lag 13 % av Norges 
befolkning har migrene, det vil si i overkant 
av 670 000 personer (2, 3). Migrene kan 
være svært smertefullt og invalidiserende, og 
medfører ofte fravær fra skole, jobb og sosiale 
aktiviteter. Sykefraværet er hovedårsaken til at 
samfunnskostnadene til denne pasientgruppen 
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Migrenepasienters ønsker og behov 
for informasjon og veiledning i apotek

SAMMENDRAG

Hensikt
Mange migrenepasienter har subopti
mal legemiddelbruk og mange spørsmål 
og bekymringer knyttet til medikamen
tell behandling av migrene. Hensikten 
med studien var å få mer kunnskap om 
migrenepasienters tidligere erfaringer, 
behov og ønsker for informasjon og 
veiledning i apotek. 

Materiale og metode
I perioden august og september 2013 
ble totalt 200 migrenepasienter over 
18 år som hentet ut migrenemedisin på 
resept ved 16 utvalgte apotek, spurt om 
å besvare et papirbasert spørreskjema. 

Resultater
Av de 121 respondentene som besvarte 
spørreskjemaet hadde 36 % tidligere fått 
informasjon om migrenemedisinen sin 
på apoteket. 85 % av alle respondentene 
oppga å ha høy tiltro til apotekfarmasøy
ters fagkunnskap, og 75 % ønsket mer 
informasjon på apotek. Temaene som 
var mest etterspurt var interaksjoner, 
medikamentoverforbruks hodepine og 
forskjeller mellom ulike migrene medisiner. 
60 % av de spurte kunne tenke seg en 
avtalt veiledningssamtale med farmasøyt. 

Konklusjon
Resultatene tyder på at migrene
pasienter ønsker og har behov for mer 
veiledning og informasjon om medika
mentell behandling av migrene fra 
apotekene. Under halvparten hadde fått 
informasjon om migrenemedisiner på 
apotek tidligere, noe som understreker 
informasjonsbehovet.

er stor. Det estimeres at migrene og andre 
hodepinetilstander koster samfunnet over 2 
milliarder kroner årlig (2004) (4). Det finnes 
i dag en rekke legemidler mot migrene på 
markedet, og en god og tilpasset behand
ling gir mulighet for å lindre og forebygge 
migreneanfall. Riktig bruk av legemidlene er 
viktig for å oppnå ønsket effekt og redusere 
eventuelle bivirkninger, men studier har vist 
at feilbruk og lav etterlevelse ikke er uvanlig 
for denne pasientgruppen (58). Mange har 
spørsmål knyttet til legemiddelbehandlingen 
sin, og migrenepasientene har ulike behov 
for veiledning og oppfølging. Apotekene er 
en arena der det er naturlig at pasientene 
involveres i samtaler om legemiddelbruk, og 
er et lav terskeltilbud der helsepersonell er lett 
tilgjengelig for å gi informasjon og veiledning. 

Det er vist at det ikke alltid er samsvar 
mellom hva legene tror migrenepasientene 
ønsker av veiledning og oppfølging, og det 
pasientene selv oppgir som sine ønsker fra 
legene (9). Man kan anta at dette også gjelder 
ved en farmasøytkonsultasjon. Et viktig ledd 
i å utarbeide god praksis for en veilednings
samtale på apotek med mål om riktig lege
middelbruk og bedre etterlevelse, kan derfor 
være å undersøke pasientgruppens faktiske 
ønsker og behov. Hensikten med studien var 
å få kunnskap om migrenepasienters tidligere 
erfaringer, behov og ønsker for informasjon 
og veiledning fra farmasøyter i apotek.

MATERIALE OG METODE
I perioden august og september 2013 ble 
alle voksne migrenepasienter (>18 år), som 
hentet ut egne legemidler mot migrene på 
resept ved 16 utvalgte Boots apotek (fordelt 
på ni fylker), forespurt om å delta i en anonym 
spørre undersøkelse. Undersøkelsen omhandlet 
pasientens erfaringer med, ønsker og behov for 
informasjon og veiledning i apotek. Til sammen 
200 pasienter ble forespurt. Det  papir baserte 
spørre skjemaet besto av 45 spørsmål, hoved
sakelig med avkrysningsalternativer uten 
fritekstfelt. Ferdigfrankerte konvolutter var 

HOVEDBUDSKAP

Mange migrenepasienter ønsker og har 
behov for informasjon og  veiledning om 
migrenemedisiner. Dette gjelder spesielt 
interaksjoner, medikamentoverforbruks
hodepine og forskjeller mellom ulike 
migrenemedisiner.

Apotekene er en arena der disse 
pasientene kan få informasjon, veiledning 
og svar på eventuelle spørsmål tilknyttet 
medikamentell migrenebehandling.

Migrenepasientene som hadde erfaring 
med informasjon og veiledning fra 
apoteket var godt fornøyde, og ønsket 
mer av dette i fremtiden.
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vedlagt, men ferdigutfylte skjema kunne også 
leveres på apoteket. 

Spørreskjemaet ble i forkant testet ut i en 
pilot ved to apotek (seks pasienter). Dette 
medførte enkelte justeringer av skjemaet. Data 
innhentet fra pilotstudien ble ikke inkludert i 
resultatene. 

Innsamlede data ble behandlet og deskrip
tivt analysert i IBM SPSS Statistics 21.0 og 
i Microsoft Excel 2013. Tilnærmet normal
fordelte data ble oppgitt med gjennomsnitt og 
standardavvik, mens for data som ikke var 
normalfordelte ble det brukt median og kvartil
bredde. Prosjektet er meldt til Datatilsynet.

RESULTATER
121 (61 %) av de 200 forespurte som oppfylte 
inklusjonskriteriene besvarte spørreskjemaene. 
Av respondentene var 12 (10 %) menn, og 
106 kvinner (88 %). Tre personer (2 %) oppga 
ikke kjønn. 

Respondentene hadde en gjennomsnitts
alder på 46,2 år (s = 12,6), og hadde hatt 
migrene i median 20 år (kvartilbredde = 21). 
Nær halvparten (47 %) av respondentene 
hadde hatt fra to til fire migreneanfall i løpet 
av de siste 30 dagene. 34 % hadde hatt fem 
eller flere anfall i den samme perioden. 

Ni av ti respondenter hadde brukt anfallsme
disin mot migrene den siste måneden, og 22 % 
hadde brukt dette i ni eller flere dager (figur 1). 

33 % av respondentene hadde fått hode
pinekalender av legen, og hos 27 % av disse 
fulgte legen opp kalenderen i behandlingen. 

Behandling 
Av de 121 respondentene brukte 119 (98 
%) reseptpliktig anfallsmedisin mot migrene, 
og medianen for tiden respondentene hadde 
brukt disse legemidlene var 10 år (kvartil
bredde = 13). En av tre oppga at de i tillegg 
brukte reseptfrie legemidler mot sin migrene. 

Totalt 27 % av respondentene brukte fore-
byggende behandling mot migrenen sin, 
hovedsakelig som tillegg til anfallsbehandlin
gen (98 %). Av alle som brukte forebyggende 
legemidler opplevde flertallet (60 %) vesent
lig færre anfall enn de tidligere hadde hatt 
(reduksjon i anfallsfrekvens på > 50 %). 

De fleste (62 %) tok anfallsmedisin ved 
alle migreneanfall. Blant dem som ikke 
gjorde det, var frykt for å utvikle toleranse 
for lege middel et det flest (38 %) oppga som 
årsak (figur 2). 33 % tok ikke alltid migrene
medisinen grunnet liten effekt ved inntak for 
sent i anfallet. Tredje vanligste årsak til at 
pasientene ikke tok anfallsmedisinen sin var 
at de glemmer å ta med seg legemidlene (31 
%). I kategorien «annet» var den vanligste 
begrunnelsen at man drøyer i det lengste for 
å se om man klarer seg uten anfallsmedisin. 
Bruk av reseptfrie legemidler, at medisinen ikke 
virker og at man nettopp har inntatt en dose 
var også blant årsakene som ble oppgitt som 
forklaring på hvorfor anfallsmedisinene ikke 
ble brukt ved alle migreneanfall. 

På spørsmålet om de opplever bivirknin
ger av migrenemedisinene sine, svarte 44 % 
av respondentene bekreftende på dette. For 
denne gruppen medførte dette at 38 % vegret 
seg for å ta migrenemedisinen sin. 

Tidligere erfaring og videre ønsker fra 
apoteket
36 % av respondentene bekreftet at de tidligere 
hadde fått informasjon om migrenemedisinen 
sin på apoteket. Den vanligste informasjonen 
var at det finnes ulike typer migrenemedisin 
(40 %) og mulige bivirkninger (35 %). De fleste 
(72 %) var fornøyde med informasjonen de 
fikk. 85 % av det totale antallet responden

ter hadde høy tiltro til farmasøytenes faglige 
kunnskap om migrene og migrenemedisin. 

75 % av respondentene svarte at de ønsket 
at farmasøyter i apotek skal gi mer informa
sjon og veiledning om bruk av migrenemedi
sin, forutsatt at de har tilstrekkelig kompetanse 
på feltet. 

Migrenepasientene ble spurt om å 
rangere ulike tema som kan inngå i en 
veiledningssamtale med farmasøyt på en 
skala fra 1 til 10, der 1 er liten interesse og 
10 er høy interesse. De fleste temaene ble 
rangert høyt på skalaen, med interaksjo
ner,  medikamentoverforbrukshodepine og 
forskjeller mellom de ulike typene migrene
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Figur 1. Antall dager det ble brukt anfallsmedisin mot migrene i løpet av de siste 30 dager.
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medisin øverst (figur 3). I fritekstfeltet, der det 
ble spurt etter andre temaer av interesse, var 
den vanligste besvarelsen å få vite mer om 
vanlige anfalls triggere (ikkemedikamentell 
forebygging). 

Ønske om å benytte seg av et tilbud om 
veiledningssamtale på apoteket
60 % av respondentene kunne tenke seg en 
veiledningssamtale med farmasøyt på apo
tek, med utgangspunkt i pasientens migrene 
og migrenemedisiner. Medianen for ønsket 
tidsbruk av en slik samtale var 18 minutter 
(kvartilbredde = 16).  Av gruppen som ønsket 
seg veiledningssamtale, var 33 % villige til å 
betale for dette selv.

DISKUSJON
De fleste av respondentene i undersøkelsen ga 
uttrykk for at de ønsker mer informasjon og 
veiledning om sin migrenebehandling, dette 
til tross for deres lange erfaring med medika
mentell anfallsbehandling av migrene (median 
= 10 år). Likevel hadde kun hver tredje respon
dent tidligere fått informasjon fra apoteket. Til 
dels mangelfull kommunikasjon knyttet til pasi
entenes legemidler under reseptekspedering i 
apotek, er også påvist tidligere (10, 11). 

Av temaer respondentene ønsket å få mer 
informasjon om fra farmasøyter i apotek, var 
interaksjoner mest populært. Mange pasien
ter med migrene bruker reseptbelagte lege
midler mot andre kroniske sykdommer, men 
også reseptfrie legemidler, både mot hodepine 
og andre lidelser (12). Komorbiditet mellom 
migrene og en rekke andre sykdommer kan 
øke sannsynligheten for polyfarmasi. Sam

tidig bruk av flere legemidler kan potensielt 
medføre at de påvirker hverandre og dermed 
gir bivirkninger eller redusert effekt. I tillegg 
til at interaksjoner potensielt eller faktisk 
kan medføre skade, plager eller suboptimal 
effekt, kan frykten for dette i seg selv være en 
byrde for pasientene. Dette kan igjen med
føre at pasientene ikke tar legemidlene som 
forskrevet av legen. Likevel svarte ingen av 
respondentene i undersøkelsen at frykt for 
interaksjoner var årsak til hvorfor de ikke tar 
migrenemedisinen sin hver gang de har anfall. 
Medikamentoverforbruks hodepine var også et 
tema som engasjerte mange respondenter. En 
slik vedvarende hodepine (varer i 15 dager 
eller mer per måned) kan oppstå ved over
forbruk av anfallskuperende legemidler mot 
migrene og andre hodepinetilstander (1, 13). 
Overforbruk klassifiseres som inntak av tripta
ner, ergotaminer, opioider eller kombinasjoner 
av anfallskuperende legemidler i flere enn 9 
dager per måned, eller inntak av andre enkle 
analgetika i 15 eller flere dager per måned i 
minst 3 måneder (1). 22 % av respondentene 
svarte at de hadde brukt anfallsmedisin i 9 
eller flere dager den siste måneden, noe som 
kan indikere at flere har økt risiko for over
forbruk. Suboptimal behandling kan være en 
årsak til høyt forbruk av anfallsmedisiner, og 
mye tyder på at flere migrenepasienter kunne 
hatt nytte av forebyggende legemidler (14). 
Videre kan også det at mange respondenter 
ønsket å få vite mer om forskjellene mellom 
de ulike typene migrenemedisin, tolkes som 
at pasientene ikke har optimal sykdomskon
troll med sine forskrevne migrenelegemidler. 
Enkelte kan ha nytte av resept på flere typer 

anfallsmedisiner og administrasjonsformer. 
Ved oppstart eller endring av medikamentell 
behandling av migrene kan legen skrive ut 
inntil tre ulike triptanpreparater på samme blå 
resept, forutsatt at en av dem er det foretrukne 
legemiddelet sumatriptan tabletter (15). Dette 
gir mulighet for å skreddersy en medikamentell 
behandling med ulike substanser og adminis
trasjonsformer til den enkelte pasient. 

Nær halvparten av respondentene i 
undersøkelsen opplevde bivirkninger av den 
medikamentelle migrenebehandlingen sin, 
hvilket for mange medførte vegring for å 
ta migrenemedisinen. Bivirkninger var også 
et tema respondentene var svært opptatt av 
(figur 3). En studie fra USA viste at to av tre 
migrene pasienter utsatte inntak av migrene
medisin grunnet redsel for bivirkninger (16). 
Dette resulterte i mer intense smerter, behov 
for hvile, lengre varighet av smertene, avkall 
på sosiale aktiviteter, lavere ytelse på jobb 
eller skole, og økt fravær fra jobb.  Resultatene 
fra vår spørreundersøkelse viste at 60 % av 
alle respondentene som brukte anfalls medisin 
tok sin forskrevne medisin ved alle anfall. 
Hovedårsaken til at de øvrige 40 prosentene 
ikke gjorde dette, var redsel for å utvikle 
toleranse for legemiddel et. Over tid kan det 
utvikles toleranse overfor den  analgetiske 
effekten av enkelte anfallsmedisiner mot 
migrene (17). Dette kan igjen medføre økt 
legemiddelbruk for å oppnå tilstrekkelig effekt. 

I undersøkelsen svarte en av tre at de 
brukte reseptfrie legemidler i behandlingen av 
migrene i tillegg til reseptpliktige legemidler. 
Det reelle tallet for bruk av reseptfrie legemid
ler mot migrene er trolig mye høyere. Mange 
migrenepasienter går ikke til legen for behand
ling (18, 19), og antakelig er det også svært 
mange i denne gruppen som  bruker reseptfrie 
legemidler for å håndtere hodepineanfallene. 
En amerikansk studie viste at halvparten av alle 
personer med migrene kun brukte reseptfrie 
legemidler, og 23 % brukte reseptfrie legemid
ler i tillegg til reseptbelagte legemidler (19). De 
reseptfrie legemidlene som i størst grad brukes 
i egenbehandling mot migrene kan gi alvorlige 
bivirkninger dersom de ikke brukes riktig, og 
hyppig, langvarig bruk kan medføre medika
mentoverforbrukshodepine (13, 20). 

Flertallet av de spurte ønsket seg en veiled
ningssamtale med farmasøyt på apotek for 
å få mer informasjon knyttet til migrene og 
migrenemedisiner. Da respondentene ble spurt 
om hvor lang varighet en slik samtale burde 
ha, ble resultatet en mediantid på 18 minutter. 
Likevel var kun en av tre respondenter villige til 
å betale for en slik tjeneste selv. Dette er ikke 
overraskende, da råd og veiledning i dag inn
går i reseptekspedisjonen, om enn i varierende 
grad, men uten ekstra kostnad for pasientene. 

Apotekenes rolle 
En veiledningssamtale mellom migrene
pasient og farmasøyt bør ta utgangspunkt 
i pasientens behov og ønsker. Farmasøyter 
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kan bidra med å gi pasientene forståelse for 
legemiddel behandlingen og skape trygghet og 
motivasjon til riktig legemiddelbruk. Samtidig 
kan apoteket ha en viktig rolle i å anbefale 
og informere om bruk av hodepinekalender 
til migrenepasienter som ikke har fått dette 
av legen. Resultatene fra spørreunder søkelsen 
viser at kun 1/3 hadde fått en slik kalender, 
hvorav hodepinekalenderen ble fulgt opp 
av legen i 27 % av tilfellene. Ansatte på 
apotek bør også være oppmerksomme ved 
kjøp av reseptfrie legemidler mot hodepine 
for å  veilede disse pasientene i riktig bruk av 
smertestillende medikamenter, og  eventuelt 
henvise til lege for optimal sykdomskontroll. 
Behov for forebyggende behandling av 
migrene kan også avdekkes i apotekene, og 
disse pasientene bør oppfordres til å diskutere 
denne muligheten med legen. 

Metodedrøfting
Resultatene fra spørreskjemaundersøkel
sen kan ikke generaliseres til å gjelde alle 
migrenepasienter, da utvalget er rekruttert 
fra et fåtall apotek. Likevel gir resultatene en 
indikasjon på hva 121 migrenepasienter med 
stor geografisk spredning og bakgrunn mener 
om eget behov og ønsker fra  farmasøyter i 
apotek. Dette kan brukes videre for å utvikle 
kundemøtet og tilbudet til denne pasient
gruppen i apotekene. Kvalitative studier 
(eksempelvis fokusgruppe intervju) kunne vært 
nyttige supplement for å fremskaffe ytterligere 
og ny informasjon knyttet til migrenepasien
ters ønsker og behov fra apotekene. Spørre
undersøkelser har enkelte begrensninger, blant 
dem risiko for at respondentene ikke husker 
korrekt, særlig dersom spørsmålene dreier 
seg om hendelser langt tilbake i tid. Dette 
kan  eksempelvis ha medført feil i resultatet for 
f  aktisk mottatt informasjon fra apoteket og hva 
som eventuelt ble sagt. 

KONKLUSJON
Resultatene fra studien tyder på at migrene
pasientene ønsker mer informasjon om sin 
legemiddelbehandling fra farmasøyter i 
apotek. Dette gjelder spesielt økt kjennskap 
til interaksjoner, medikamentoverforbruks
hodepine og forskjeller mellom ulike typer 
migrenemedisin. De fleste som hadde fått 
informasjon på apoteket om migrenebehand
ling tidligere, var fornøyde med veiledningen 
de fikk fra farmasøytene. Det var imidlertid et 
fåtall som tidligere hadde mottatt informasjon 
om migrenebehandling, til tross for et ønske 
om dette. 

Takk til respondentene og apotekene som deltok 
i studien, samt til Norsk Farmasøytisk Selskap 
for oppstartveiledning og studiestipend. Vi 
takker også Boots Norge AS for støtte til kurs, 
og Kjersti Wilhelmsen Garstad (fagsjef) og Lisa 
MørchReiersen (opplæringssjef) for bidrag inn 
i prosjektplanleggingen og med hjelp til den 
praktiske gjennomføringen av studien.

Oppgitte interessekonflikter: To av forfatterne 
var tilknyttet Boots apotek under studien. Boots 
Norge AS bisto med økonomisk støtte til kurs 
for to av forfatterne.
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RESEARCH ARTICLE, SUMMARY

Migraine patients’ needs and desires
for information and guidance in 
community pharmacies

Background
Many patients with migraine experi
ence suboptimal medical therapy and 
have questions and concerns about their 
medications. The aim of this study was 
to get further knowledge of migraine 
patients’ earlier experiences, needs and 
desires for information and guidance in 
the community pharmacy. 

Material and methods
A total of 200 migraine patients aged 18 
or above, who received prescription medi
cation from one of 16 specific  Norwegian 
community pharmacies during the 
period from August to September 2013, 
were asked to complete a  paperform 
questionnaire.  

Results
Of the 121 patients returning the questi
onnaire, 36% had received information 
about their migraine medication at the 
community pharmacy at some point. 85 
% of all the respondents expressed a high 
level of trust in the professional knowledge 
of the community pharmacists, and 75% 
requested more information at the pharma
cies. Drug interactions, medication overuse 
headache (MOH) and differences between 
migraine medications were the most popu
lar information demands. 60% wanted a 
consultation with a pharmacist. 

Conclusion
The results suggest that patients with 
migraine need and request more 
guidance and information about their 
migraine medications from the community 
pharmacies. Less than half of the respon
dents had received information at the 
pharmacy concerning their migraine 
medications, which emphasize the need 
for information.




