
DIAGNOSTIKK AV VIKTIGE 
HODEPINER:
MIGRENE



IHS 2018: THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION 
OF HEADACHE DISORDERS 3RD VERSION

• Del 1: Primære hodepiner

• Del 2: Sekundære hodepiner

• Del 3: Kraniale neuralgier, sentral og primær ansiktssmerte og andre hodepiner

• 14 hovedgrupper >200 hodepinediagnoser



Diagnostic criteria:
A. At least five attacks fulfilling criteria B-D
B. Headache attacks lasting 4-72 hr (untreated or unsuccessfully treated)
C. Headache has at least two of the following four characteristics:

1. unilateral location
2. pulsating quality
3. moderate or severe pain intensity
4. aggravation by or causing avoidance of routine physical activity (eg, walking or 

climbing stairs)
D. During headache at least one of the following:

1. nausea and/or vomiting
2. photophobia and phonophobia

E. Not better accounted for by another ICHD-3 diagnosis.

MIGRAINE WITHOUT AURA – ICHD3





RIKTIG DIAGNOSE ER 
AVGJØRENDE FOR RIKTIG 

BEHANDLING!



HVILKE HODEPINEPASIENTER OPPSØKER 
BEHANDLERE? 

Prevalens av hodepine i en befolkning

Kundepopulasjon på apoteket

Pasientpopulasjon hos fysioterapeut/manuell terapeut/kiropraktor

Pasientpopulasjon hos fastlege

Pasientpopulasjon hos spesialist



HVORDAN SKILLE MIGRENE OG 
TENSJONSTYPEHODEPINE??

• De fleste med tensjonstypehodepine går ikke til lege
• Tall fra befolkningsstudier viser et annet bilde enn 

sammensetningen i en pasientpopulasjon
• Såvel pasienter som leger stiller ofte strengere krav til 

migrenediagnose enn ICHD



MIGRENE TIL  DET MOTSATTE ER BEVIST!

• Pasienter som oppsøker lege på grunn av anfallsvis hodepine har oftest migrene!!

• -- Selv om verken pasient eller lege tror at hodepinen er migrene…

Tepper et al, Headache, 2004



ER HODEPINEN MIGRENE??

3 korte spørsmål kan raskt gi sannsynlig svar på diagnosen:

• P - Photophobia. Sjeneres du av lys under hodepinen?
• I - Indisposed. Fører hodepinen til at du har vært borte fra jobb eller indisponert 1 

dag eller mer de siste 3 mndr?
• N – Nausea. Blir du kvalm eller uvel når du har hodepine?

ID migraine: Lipton et al,Neurology, 2003



PIN (ID-MIGRAINE)

• Dersom pasienten svarer ja på 2 av 3: 
93 % sannsynlighet for migrene.

• Dersom ja på 3 av 3 spørsmål:
98 % sannsynlighet for  migrene. 

ID migraine: Lipton et al, Neurology, 2003



Diagnostic criteria:
A. At least two attacks fulfilling criteria B and C
B. One or more of the following fully reversible aura symptoms:

1. visual
2. sensory
3. speech and/or language
4. motor
5. brainstem
6.retinal

C. At least three of the following six characteristics:
1. at least one aura symptom spreads gradually over ≥5 minutes
2. two or more aura symptoms occur in succession
3. each individual aura symptom lasts 5-60 minutes
4. at least one aura symptom is unilateral
5. at least one aura symptom is positive
6. the aura is accompanied, or followed within 60 minutes, by headache

D. Not better accounted for by another ICHD-3 diagnosis.

MIGRAINE WITH AURA – ICHD3



MIGRENE OG NAKKESMERTER

• Pasienter med hyppig migrene har ofte 
nakkesmerter fordi de har migrene, og ikke
migrene på grunn av nakkesmerter…



DIAGNOSTISKE HJELPEMIDLER

• Registrerings-skjema for hodepine

• Hodepine-kalender

• Skjema for påvirkning av  funksjonsnivå







ELEKTRONISK DAGBOK

• Fungerer på apple og android

• Praktisk

• Kan eksportere data

• Svakheter: 

• Ikke anfallsvarighet

• Ikke mensregistrering




