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Interpellation a v Pia Ortiz-Venegas (V) om diagnosticering o c h
behandling av migrän
Migrän drabbar ca 15 % av befolkningen och ungefär två tredjedelar av de drabbade är kvinnor. Det
är en kronisk neurologisk sjukdom som ofta är ärftlig.
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 (kronisk migrän) och därför har betydligt fler sjukskrivningsdagar än genomsnittet.
Vid kronisk migrän blir det ett handikapp som ofta påverkar sådant som skolgång, arbetsliv och
familjeliv på ett negativt sätt.
Personer med kronisk migrän 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 idag moderna behandlingsmetoder för kronisk migrän, t ex behandling med Botox
(Botulinumtoxin), som även erbjuds på den privata marknaden där patienten får stå för hela
kostnaden själva. Stockholms läns landstings vårdutbud för personer med kronisk migrän ger
möjlighet för denna behandling men det är okänt för många patienter. Det finns därför behov av
bättre information om vilka behandlingar landstinget kan erbjuda och vart man vänder sig som
patient. Det finns även behov av förebyggande huvudvärksskolor och självhjälpsgrupper inom hälsooch sjukvården för att bättre kunna ge stöd och hjälp till de med svår migränproblematik.
Med anledning av detta vill jag fråga ansvarigt landstingsråd följande:
Avser du att verka för ökad kunskap om migrän och kronisk migrän inom primärvården?
Vilka åtgärder anser du skulle behövas för att patienter ska hitta rätt behandling inom
landstingets utbud snarare än att söka sig till privatfinansierade alternativ?
Avser du införa huvudvärksskolor i landstingets regi?
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