Unngå å rekvirere EEG i utredningen av hodepine.
EEG har ingen plass i utredningen av hodepine. Diagnostisering av hodepine
i primærhelsetjenesten hviler på god anamnese, og klinisk nevrologisk
undersøkelse.
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Unngå å skrive ut opioid/kodein preparater, eller
benzodiasepiner mot hodepine
Opioider og benzodiasepiner gir avhengighet og toleranseutvikling. Opioider
kan også øke smertesensitiviteten og utløse
medikamentoverforbrukshodepine.
Dersom førstelinjebehanding med paracetamol og ev ibuprofen ikke virker
mot migreneanfall, er neste trinn ikke-steroide antiinflammatoriske midler
(NSAIDs) som diklofenak eller tolfenamsyre. Ved manglende effekt av
NSAIDS, bør pasienten tilbys triptanbehandling (sumatriptan, eletriptan,
frovatriptan etc).
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Unngå å tilråde anfallsmedisiner mot hodepine
uten å informere pasienten om
medikamentoverforbrukshodepine. Ved hyppig
hodepine bør medikamentinntaket overvåkes
med hodepinedagbok.
Alle mennesker med hodepine kan utvikle
medikamentoverforbrukshodepine dersom de bruker akutt medikasjon mot
smerte for ofte. Bruk av opioider, triptaner, ergotamine eller alle typer
kombinasjonsmedikamenter mer enn 9 dager i måneden, eller bruk av
NSAIDS eller paracetamol mer enn 15 dager i måneden, vil øke risikoen for
utvikling av kronisk daglig hodepine. Informer pasienten om dette når dere
diskuterer bruk av smertestillende, og før du skriver ut resepter. Den enkleste
måten å holde oversikt over medikamentbruk på, er å bruke
hodepinedagbok på mobilen eller på papir.
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