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Populärvetenskaplig sammanfattning 

I världen lider cirka 1 till 2 % av den vuxna befolkningen av kronisk huvudvärk på 

grund av överanvändning av analgetika. Behandlingsrekommendationerna är 

generelltatt avbryta behandlingen men hur detta görs bäst är oklart. Syftet med projektet 

var att utvärdera fördelarna med tilläggsbehandlingar respektive minskning av 

analgetikaanvändning för patienter med läkemedelsinducerad huvudvärk (MOH). En 

litteratursökning i databaserna CINAHL och Pubmed utfördes och funna studier 

användes som underlag för att jämföra olika interventioner för vuxna med MOH. En 

kvalitetsgranskning gjordes för att sortera bort de med låg kvalitet. Studierna undersökte 

minskning av huvudvärksdagar per månad och minskning av antal dagar med 

medicinering per månad. Resultatet består av 10 studier. Dessa innehöll studier med 

tilläggsbehandlingen prednisolon, celecoxib, botulinumtoxin samt paracetamol mot 

placebo och patientutbildning mot placebo. Det bästa behandlingsalternativet var att 

utbilda patienter om MOH och förklara nackdelarna med överanvändning av analgetika. 

Det resulterade i att patienterna minskade både sin analgetikaanvändning och antalet 

huvudvärksdagar mer än vid endast avbruten analgetikaanvändning. 

Tilläggsbehandlingen med prednisolon, celecoxib, botulinumtoxin och paracetamol 

visade endast små effekter på utfallsmåttet. Eftersom flera av studierna i projektet 

innehöll väldigt få patienter behöver fler och större högkvalitativa interventionsstudie 

göras för att med säkerhet säkerställa vilken behandling som ger bäst långsiktig effekt 

vid MOH. Det behöver även göras studier på långtidsstudier på interventioner som 

undersöktes då de flera av studierna varnade i några månader för att säkerställa att dessa 

inte fungerar. 
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Abstrakt 

Introduktion: Överanvändning av all analgetika både som monoterapi eller i 

kombination är ofta associerad med utveckling av en sekundär huvudvärk även kallad 

läkemedelsinducerad huvudvärk(MOH). Huvudvärk i sig kan behandlas på egenhand 

och smärtstillande läkemedel köps receptfritt. Analgetikaanvändning, missbruk och 

överanvändning representerar större hälsoproblem förknippade med flera negativa 

hälsokonsekvenser som läkemedelsinducerad huvudvärk, högre blodtryck och hjärt- och 

kärlsjukdomar. MOH definieras som en kronisk huvudvärksstörning vilket innebär en 

huvudvärk som förekommer under mer än 15 dagar per månad under mer än tre 

månader i sträck i kombination med en överanvändning av analgetika definierat som 

analgetikaintag under mer än 15 dagar i månaden under minst tre månader 

Metod: En systematisk litteratursökning utfördes i databaserna PubMed och CINAHL. 

Relevanta studietyper var randomiserade studier, systematiska översikter och 

kohortstudier. Studierna relevans- och kvalitetsgranskades med hjälp av 

granskningsmallar från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. 

Syfte: Syftet med projektet var att undersöka vilka evidens det finns för behandling av 

MOH med hjälp av olika tilläggsbehandlingar jämfört med att bara sätta ut analgetikan. 

Resultat: 10 studier inkluderades i projektet. Det framkom att tilläggsbehandlingar med 

prednisolon, celecoxib, botulinumtoxin och paracetamol inte ger stora fördelar jämfört 

med att sätta ut det överanvända läkemedlet. Tilläggsbehandlingar gav främst en 

minskning av biverkningar vid MOH när man sätter ut analgetikan. Istället var 

utbildning av patienter och motivering en stor bidragande faktor till att få patienter att 

avsluta sin överanvändning och därmed bota sin MOH. Utbildning gjorde att patienter 

minskade sina huvudvärksdagar per månad samt antal medicinerings dagar per månad 

utan att få tilläggsbehandling. 

Slutsats 

Slutsatsen som kan dras av studien är att de tilläggsbehandlingar som har provats under 

dessa studier inte ger en tydlig förbättring av MOH utan bara symtom lindring och att 

enbart få patienten att förstå sjukdomen kan vara det sättet man bör gå tillväga för att 

bota MOH.  
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Introduktion 

Överanvändning av analgetika 

Mer än fyra decennier sedan, pratade den medicinska litteraturen och ett antal 

huvudvärksläkare om ett fenomen där alltför ofta användning av vissa akuta 

huvudvärkbehandlingar verkade främja progression av huvudvärk(1). Det vanligaste 

överanvända läkemedel var barbituratinnehållande smärtstillande läkemedel och 

ergotaminpreparat(1). Användning av opioider hos patienter med återkommande 

huvudvärk var för det mesta oacceptabelt och ganska sällsynt(1). En av de tidigaste 

observatörerna fokuserade på möjlig försämring av huvudvärk från paracetamol och 

andra smärtstillande medel(2). Det hade skrivits och talats om det negativa påverkan av 

ergotamin och blandade smärtstillande läkemedel som innehåller barbiturater(2). 

Långvarig användning av ergotamin preparat uppfyllde neurofarmakologiska principer 

för drogberoende/beroende vilket sannolikt leder till receptorförändringar och till 

efterföljande huvudvärkprogression(1).  

Under hela slutet av 1970 samt 1980 och 1990-talet var fenomen med 

huvudvärksprogression med smärta efter avbrott av medicin ett direkt resultat av 

medicin överanvändning och var känd som "rebound headache" och blev väl etablerad 

som en förvirrande faktor för många patienter som hade huvudvärk ofta(1). Det var inte 

förrän senare som International Classification of Headache Disorders(ICHD) fastställde 

kriterier för vad som hade varit känt som "rebound headache" och döpte om fenomenet 

till läkemedelsinducerad huvudvärk(MOH)(1,3).  

Överanvändning av all analgetika är ofta associerad med utveckling av en sekundär 

huvudvärk även kallad läkemedelsinducerad huvudvärk(2,3). Det har bevisats att 

analgetika och i synnerhet NSAID som monoterapi eller i kombination bidrar till flest 

patienter med MOH jämfört med ergotaminer och triptaner.  Dessa patienter är även 

betydligt yngre än de som överanvänder andra huvudvärksbehandlingar(2). 

Huvudvärk i sig kan behandlas på egenhand och smärtstillande läkemedel köps 

receptfritt(3). Analgetikaanvändning, missbruk och överanvändning representerar större 

hälsoproblem förknippade med flera negativa hälsokonsekvenser som 
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läkemedelsinducerad huvudvärk, högre blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar(3,4,5). 

Förekomsten av MOH i befolkningen är idag 1-2%(3,4).  

Läkemedelsinducerad huvudvärk definieras som en kronisk huvudvärksstörning.  Det 

innebär en huvudvärk som förekommer under mer än 15 dagar per månad under minst 

tre månader i sträck i kombination med en överanvändning. Analgetika överanvändning 

definieras som analgetikaintag under mer än 15 dagar i månaden under minst tre 

månader(4). 

 

Risk och nytta med analgetika 

Fördelarna med överanvändning av analgetika måste alltid vägas mot riskerna det för 

med sig. MOH uppkommer på grund av att analgetikadosen som är tänkt att lindra 

huvudvärk trappas vilket leder till överanvändning och utveckling av en sekundär, 

kronisk huvudvärk(5). Mekanismerna bakom MOH är okända(6). Men antal 

huvudvärksfria dagar snarare än mängden läkemedel som används är nyckeln till 

utvecklingen av MOH(6). 

Behandlingsrekommendationer 

Behandling av MOH är avbrytande av det överanvända läkemedlet(2-5). Det saknas 

idag evidensbaserade råd om avbrytande av analgetika kan användas som en 

behandling(7). Dock är avgiftning av patienter och insättning av profylaktisk den terapi 

som numera är standard för vård av MOH över världen även om det inte finns någon 

etablerad strategi för avbrytning och avgiftning av MOH(8). 

Därför bör man ifrågasätta om avbrytande av läkemedel bör vara den terapi som man 

väljer eftersom många patienter inte lyckas avbryta läkemedelsanvändningen på ett 

fullständigt sätt på grund av ökad frekvens av huvudvärk(6). Majoriteten av patienterna 

rapporterar en förbättring av huvudvärk kort efter avbrytande men långtidsstudier visar 

att mellan 24 % och 43 % av dem utvecklar MOH igen trots en initialt framgångsrik 

terapi(8). Orsaker för återfall i MOH efter avbrytande och avgiftning är typ av 

huvudvärk där migrän patienter hade en lägre återfallshastighet än patienter med 
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spänningshuvudvärk(8). Även typ av överanvänd huvudvärkmedicin (överanvändning 

av kodein eller barbiturater hade högre frekvens av återfall), lång varaktighet av primär 

huvudvärk samt långvarig användning av medicin hade högre frekvens för återfall(9).  

Flera terapier har föreslagits för att minska bördan vid avbrytande under de första 

dagarna. Dessa inkluderar smärtstillande medel, triptaner, lugnande medel, amitriptylin, 

valproat, kortison, avslappningsterapier och andra förebyggande läkemedel(1,6). Det 

finns skäl till att ge både farmakologisk och icke farmakologiska råd för att förhindra 

återfall till analgetikaöveranvändning(6). 

Svenska behandlingsrekommendationer är snarlika där behandlingen består av fyra steg. 

Patientutbildning, seponering av aktuellt läkemedel, ge förebyggande behandling samt 

följa upp patienter(10). Patientutbildningen består av att förklara nackdelarna med 

överanvändning av smärtstillande läkemedel samt förklara för patienten att vid 

avbrytande av läkemedelstillförseln kan abstinensbesvär uppkomma(10). Seponering av 

läkemedel är gradvis nedtrappning eller avbrytning av läkemedel helt(10). När det gäller 

förebyggande behandlingar används i Sverige idag i första hand betablockerare för 

MOH patienter som i grunden haft migrän samt amitriptylin för MOH patienter som i 

grunden har spänningshuvudvärk(10). 

 

Syfte 

Syftet med projektet var att undersöka vilka evidens det finns för behandling av MOH 

med olika tilläggsbehandlingar som prednisolon, celecoxib och botulinumtoxin och 

vilken effekt de har jämfört med att bara sätta ut analgetikan samt om utbildning om 

MOH ger bra effekt för att bota den. 
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Metod 

Litteratursökning 

För att få material som kunde besvara syftet gjordes en litteratursökning i databaserna 

Pubmed och CINAHL eftersom dessa innehåller referenser inom medicin, omvårdnad 

och biomedicin. Sökorden som användes var medication overuse headache, migraine, 

analgesics och treatment. Kombination av sökorden visas i tabell 3. Sökorden 

kombinerades med hjälp av orden AND och NOT. Det innebär att när AND användes så 

innehöll artiklarna alla sökorden medan med NOT så exkluderas de sökord som 

artiklarna inte ska innehålla vilket gjorde att sökningenär mer specifik. 

Inklusionskriterier kommer var randomiserade kontrollerade studier, kohort studier och 

systematiska översikter skrivna på engelska. Artiklar som var äldre än 5 år 

exkluderades. 

 

Relevansbedömning 

En mall från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) (Bilaga 1) 

användes som hjälp för att bedöma relevansen av studierna. Relevansbedömningen 

gjordes även enligt PICO(7), där P står för populationen, I står för intervention, C står 

för kontroll och O är utfallet(outcome). 

Populationen är alla vuxna (över 18 år) som har MOH. 

Interventionen var avbrytande av analgetika behandling i kombination med antingen 

prednisolon, celecoxib, botulinumtoxin eller reducerad analgetikaintag som behandling 

av läkemedelsinducerad huvudvärk. 

Kontroll var avbrytande av analgetikabehandling. 

Utfallet är minskning av antalet huvudvärksdagar per månad samt intensitet av 

huvudvärk uppmätt i VAS-skala. 

De artiklar som inte besvarade syftet exkluderades. Därefter kvalitetsgranskades 

resterande studier i fulltext. 
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Tabell 1 Bedömning av studierelevans enligt PICO. 

Studie Studie-

population 

Undersökt 

intervention 

Jämförelse-

intervention 

Effekt

mått 

Studie

längd 

Bedömning 

Diener et 

al. 

Ja Oklart Oklart Ja Ja Relevant 

Trucco et 

al. 

Ja Ja Ja Ja Ja Relevant 

Westergaar

d et al. 

Ja Nej Nej Ja Oklar Ganska 

Relevant 

De Goffau 

et al. 

Ja Oklart Oklart Ja Ja Relevant 

Kristoffers

en et al. 

Ja Ja Ja Ja Ja Relevant 

Viana et al.      Relevant 

Carlsen et 

al. 

Ja Ja Ja Ja Ja Relevant 

Cevoli et al.      Relevant 

Taghdiri et 

al. 

Ja Ja Ja Ja Ja Relevant 

Pijpers et 

al. 

Ja Ja Oklart Ja Ja Ganska 

Relevant 

 

Kvalitetsgranskning  

Efter relevansbedömningen gjordes en kvalitatsbedömning(8) av de återstående 

studierna. Syftet med granskningen var att bedöma i vilken utsträckning studieresultaten 

beror på systematiska fel (bias). Till hjälp användes SBU:s mallar(Bilaga 2 och 3) för 

kvalitetsgranskning av randomiserade studier, systematiska översikter samt meta-

analyser. 
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Tabell 2 Kvalitetsgranskning av randomiserade studier som används i projektet. 

●= Låg risk; ●= Medelhög risk; ●= Hög risk 

 

 

Tabell 3 Kvalitetsgranskning av systematiska översikter som ingår i projektet. 

Studie Selek

tions

-bias 

Behan

dlings

-bias 

Bedö

mning

s-bias 

Bortfall

s-bias 

Rappor

terings-

bias 

Intresseko

nflikts-

bias 

Summering 

av risk för 

bias 

Cevoli 

et al. 
● ● ● ● ● ● ● 

Taghdi

ri et al. 
● ● ● ● ● ● ● 

Carlsen 

et al. 
● ● ● ● ● ● ● 

Pijpers 

et al. 
● ● ● ● ● ● ● 

Kristoff

ersen et 

al. 

● ● ● ● ● ● ● 

Trucco 

et al. 
● ● ● ● ● ● ● 

Översikt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summering 

Goffau et 

al. 

Ja Ja Oklart Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

● 

Diener et 

al. 

Ja Oklart Nej Nej Nej Ja Nej Oklart Ja Ja Ja 

● 
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Etik 

Eftersom arbetet är en litteraturstudie behövdes inte något etiskt godkännande enligt 

etikprövningsnämnden. 
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Resultat 

Litteratursökningen resulterade i totalt 69 artiklar från Pubmed och 58 artiklar från 

CINAHL. Av dessa 127 artiklar lästes abstrakten och av de 69 från Pubmed bedömdes 

endast 18 artiklar kunna besvara syftet. Från CINAHL bedömdes 15 artiklar kunna 

besvara syftet. Efter fulltextläsning och relevansbedömning återstod 10 artiklar. Dessa 

var efter kvalitetsgranskningen av medelhög eller hög kvalité och kunde besvara syftet. 

I figur 1 presenteras en schematisk översikt över granskningsprocessen av studierna. 

 

Figur 1. Schematisk översikt över granskningsprocessen av artiklar 
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Mest använda läkemedel vid MOH 

En kohortstudie gjord av Viana et. Al(2) involverar kliniker från Danmark, Tyskland, 

Italien, Spanien, Argentina och Chile hade som syfte att jämföra vilka läkemedel som 

överanvänds vid MOH. Där tittade man på överanvändning av olika preparat som 

NSAID, paracetamol, triptaner, ergotaminer samt en kombination av olika preparat. 

Majoriteten av fallen med MOH överanvände NSAID preparat antingen som 

monoterapi eller i kombination med andra(2). En annan studie av Trucco et. al visade 

även den att analgetika bidrog till flest fall med MOH(4). 

En studie gjord i Danmark(5) visar att patienter som överdoserar analgetika är patienter 

med framförallt diagnoserna artros, ryggsmärtor och reumatoid artrit(5). 

 

Avbrytande av analgetika jämfört med intag av tilläggsbehandling 

som hjälp för att bota MOH 

Studien av Carlsen et al.(13) var en dubbelblindad randomiserad studie över ett år där 

syftet var att jämföra behandling av MOH. I program A avbröts akut 

huvudvärksbehandlingen helt och i program B begränsades intaget till två dagar i 

veckan.  En uppföljning av patienterna gjordes vid månad 2, 6, och 12. 

Mest effekt sågs vid två månaders behandling. Där sågs att båda grupperna gjorde 

framsteg gällande huvudvärksdagar per månad eftersom vid båda programmen sågs en 

minskning av huvudvärken. I program A minskade huvudvärken med 41 % och i 

program B minskade den med 26 %. Det framkom även att samtliga patienter i båda 

grupperna var fria från MOH efter två månader men hade en risk att utveckla episodisk 

huvudvärk (56 % i program A och 42 % i program B)(13). 

Vid 6 månaders uppföljning framkom att huvudvärk i dagar per månad reducerades 

avsevärt mer i program A (46 %) jämfört med program B(22 %). Problemet var att i 

program A återgick 70 % till episodisk huvudvärk jämfört med 42 % i program B(13). 
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Vid 12 månaders uppföljning såg man inte stora skillnader jämfört med resultaten vid 

månad 6 men man kunde se vid båda uppföljningarna att patienterna inte var helt fria 

från MOH eftersom MOH återkom(13). 

Cevoli et al.(14) och Goffau et al.(7) jämförde prednisolon och paracetamol med 

placebo vid avbrytande av behandling. Det framkom att det inte var så stor skillnad 

mellan behandlingarna i slutet av studien då de flesta kunde avgiftas från analgetika 

men att behandlingarna med prednisolon och paracetamol gav symtom lindring i början 

av behandlingen(7,14). Vid avslutad behandling hade man fått snarlik effekt med de 

olika tilläggsbehandlingarna gällande reduktion av antal huvudvärksdagar per månad. 

Med prednisolon och place behandling hade man 21 huvudvärksfria dagar per månad 

och för paracetamol var det 20 huvudvärksfria dagar. Även en snarlik minskning av 

överanvändning av analgetika kunde ses i de tre grupper (11 % för prednisolon, 9 % för 

paracetamol och 13 % för placebo som återgick till överanvändning av analgetika)(14). 

 

En annan dubbelblindad randomiserad studie av Taghdiri et al(15) jämför celecoxib 

med prednisolon som tilläggsbehandling vid avbrytande av analgetika. Dosen som gavs 

till patienterna trappades ner var femte dag under 20 dagar. Efter 20 dagar avslutades 

behandlingen. Studien pågick i 8 veckor och kom fram till är att båda behandlingarna 

var effektiva vid avbrytande av analgetika. Huvudvärksdagar per vecka minskade från 

5,92 dagar till 1,29 dagar vid användning av celecoxib samt från 5,63 dagar till 1,02 

dagar vid prednisolon användning(15). Även intensitet av huvudvärken mätt i VAS-

skala minskade i intensitet i båda grupperna, från 8 till 4 vid celecoxib förbrukning samt 

från 9 till 4 vid prednisolon användning(15). 

En annan studie av Pijpers et. al(16) jämförde avbrytande av behandling med tillägg av 

botulinumtoxin A. Patienter avbröt analgetikabehandling och injicerades med antingen 

botulinumtoxin A eller placebo. Studien kom fram till är att det inte vara stor skillnad 

mellan behandlingarna och att endast avbrytande av behandling var väldigt effektiv i 

avgiftningen(16). Effekten av tillägg med Botulinumtoxin A gav en reduktion av antal 

huvudvärks dagar per månad med 1.3 dagar (5,6 jämfört med 4,4 från 21.7 respektive 

21 dagar) mellan de båda behandlingarna(16). Även medicin intag reducerades från 
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16,1 dagar/månad för botulinumtoxin A patienter respektive 15.3 dagar/månad för 

placebo patienter till 3,5 respektive 5 dagar per månad(16). 

 

Icke-farmakologisk behandling vid avbrytande av analgetika 

överanvändning 

En studie gjord av Kristoffersen et. al(17) delade upp MOH-patienteri två grupper. Den 

ena gruppen fick utbildning i MOH och dess negativa konsekvenser för hälsan samt 

motiverades att ändra sitt beteende(överanvändning av analgetika). De fick en 

motivering till varför man ska ändra sitt beteende genom att hjälpa dem att förstå hur 

deras medicinanvändning utsätter dem för risker och för att minska eller avsluta sin 

överanvändning(BI). Den andra gruppen fick ingen utbildning och fick fortsätta 

medicinering som vanligt(BAU). Resultatet visade att det var stor skillnad vad det gäller 

minskning av antal huvudvärks dagar per månad mellan grupperna (7,2 dagar 

minskning mer i BI jämfört med BAU). Antal medicineringsdagar minskade med 8,4 

dagar mer i BI gruppen(17). Även intensitet mätt i VAS-skala minskade 8,4 mer i BI än 

i BAU(17). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

När material samlas in inför en studie görs både kvalitetsgranskning och 

relevansbedömning av studier enligt SBU:s mallar av två eller fler personer med 

erfarenhet inom området. Detta säkerställer att alla relevanta studier hittas och att 

kvaliteten bedöms likvärdigt oavsett bedömare. En svaghet med detta projekt var att 

både kvalitetsgranskning och relevansbedömning gjordes av en person, som inte har 

erfarenhet av detta tidigare, vilket gör att det finns risk för att bedömningarna kan ha 

brister. 

Sökningar i flera databaser än CINAHL och Pubmed skulle kunnat resultera i att fler 

artiklar kunnat identifieras som kunde svara på syftet men begränsningen var nödvändig 

av tidsskäl. Tidsbegränsningen på de senaste fem åren kan ha inneburit att flera viktiga 

äldre studier sållades bort i sökningen. Att några äldre artiklar kom med berodde på att 

alla sökningar inte tidsbegränsades, vilket kan ses som en svaghet i sökningsprocessen. 

Med tanke på att antalet funna artiklar blev väldigt lågt hade det varit bra att inte 

begränsa sökningen i tid. 

En styrka med projektet var att en systematisk t arbetssätt med litteratursökningarna och 

en tydligt formulerad metod för relevansbedömning och kvalitetsbedömning av funna 

studier gjordes istället för att söka slumpmässigt, även om det bara var en person som 

utförde de men det gör att pålitligheten av artiklar ökar jämfört med om 

kvalitetsgranskning inte hade utförts. 

Resultatdiskussion 

Resultaten pekar mot att tiden till besvärsfrihet inte minskar med tilläggsbehandling, 

men att symtomen under tiden minskar. Men få studier är gjorda så det är svårt att uttala 

sig definivt. Från de relevanta studierna framkom det att det inte finns en fördel med 

prednisolon, paracetamol, celecoxib samt botulinomtoxin A som tilläggsbehandling vid 

olika avslutningsstrategier av analgetika då det fanns låg till mycket låg kvalitet på 

bevis i behandlingen av patienter med MOH. 
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Fördelarna med tilläggsbehandling för patienter med MOH behöver sannolikt studeras i 

fler och större välgjorda studier för att med större säkerhet kunna avgöra dess effekter 

och eventuella risker. Ofta har de använt behandling under en lång tid och deras kvalitet 

i det vardagliga livet påverkas mycket av antalet dagar med huvudvärk. 

Behandlingsrekommendationer är utbildning om MOH och fullständig upphörande av 

huvudvärkmedicinering. I projektet gjordes ett försök att kunna identifiera effektiva 

tilläggsbehandlingar vid avbrytandet av analgetikaanvändning hos patienter med MOH. 

Tyvärr hittades ingen fördel med de olika åtgärderna hos patienter med MOH. 

De olika studierna visade dock att de tilläggsbehandlingar som ges vid avbrytande 

bidrar till symtomlindring. Det hjälper patienter i det långa loppet att bli av med sin 

MOH då patienter tenderar till att gå tillbaka till överanvändning av analgetika på grund 

av symtomen som uppstår vid avslutad behandling. 

 

Flera av studierna hade en liten studiepopulation. Det gör att bortfall, vilket de flesta 

studier hade, blir större på en liten population och det ökar risken för bortfallbias och 

leder också till att studiens resultat kan tolkas på ett felaktigt sett. 

Systematiska översikten av Goffau et al.(7) hade inkluderat två studier som finns med i 

detta projekt(13, 15). Det leder till lite upprepade resultat, men den 

inkluderade även andra studier som inte inkluderades i denna litteraturstudie, vilket gör 

att det inte heller blir exakt samma resultat som återupprepas. 

Framtida studier 

Det behöver göras fler studier under en längre tid för att kunna identifiera efter hur lång 

tids användning som MOH uppkommer samt vid vilka doser av analgetika som MOH 

uppkommer. Studierna som är gjorda idag inkluderar patienter som har gått på 

analgetika i flera år, men efter hur lång tid eller vid vilka doser av analgetika som MOH 

utvecklats framgår inte. Det är känt att spänningshuvudvärk och migränpatienter har 

större risk för MOH vilket är förståeligt då de behöver använda analgetika för att lindra 

sina symtom men patienter med både diagnoserna artros och reumatoidartrit behöver 

även de använda smärtstillande ofta. Betyder det att de också kan utveckla MOH och 
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om de gör det, efter hur lång tids analgetikaanvändning uppkommer MOH? Det är 

frågor som förblir obesvarade idag och behöver studeras mer. 

 

Slutsats 

Slutsatsen som kan dras av studien är att tilläggsbehandlingar med prednisolon, 

celecoxib, paracetamol och botulinumtoxin som har provats under dessa studier inte ger 

en tydlig förbättring av MOH. De gav symtom lindring vid avbrytande av analgetika 

och att enbart få patienten att förstå sjukdomen vid avbrytande av analgetika kan vara 

det sättet man bör gå tillväga för att bota MOH. Studierna med tilläggsbehandlingar vid 

MOH behöver utvecklas ännu mer med längre studier och med tydliga 

behandlingsprogram som visar hur det ska gå till vid avbrytande av behandling. Detta 

skulle hjälpa patienter att bli fria från överanvändning av analgetika samt behandla sin 

MOH så att man kan leva ett funktionellt liv.  
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Bilagor 

 

Tabell 4 Sökordskombinationer som tillämpats vid litteratursökning. 

Sökning Sökord Antal 

träffar 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

1 

 

CINAHL: 

Headache disorders, 

secondary AND analgesics 

 

42 12 4 

2 CINAHL: 

Medication overuse headache 

AND analgesics NOT 

Migraine 

Datum: Från 2013 

16 3 1 

3 Pubmed: 

Medication overuse 

headache[MeSH Terms]) 

AND analgesics[MeSH 

Terms]NOT migraine[MeSH 

Terms], Free full text 

41 10 4 

4 Pubmed: 

Medication overuse headache 

AND analgesics AND 

treatment 

28 8 2 
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Författare, 

år, tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitetsb

edömning 

Diener et al., 

2018, Dtsch 

Arztebl Int 

Chronic 

Headache 

Due to 

Overuse 

of Analgesics 

and Anti-

Migraine 

Agents 

Syftet var 

att titta på 

olika 

behandlinga

r av MOH 

Det är en review 

artikel där artiklar har 

hittats och granskats 

från Pubmed. 

De har tittat på 

utbildning av MOH 

patienter och samt 

gett 

tilläggsbehandling i 

form av 

botulinumtoxin. 

 

Medelhög 

Trucco et 

al., 2010, 

The Journal 

of head and 

face pain 

Medication 

Overuse 

Headache:Wi

thdrawal and 

Prophylactic 

Therapeutic 

Regimen 

Syftet med 

denna 

studie var 

att 

utvärdera 

effektivitete

n av en 

tilläggsbeha

ndling efter 

borttagande 

av det 

överanvänd

a 

läkemedlet i 

en 

population 

av patienter 

som lider av 

MOH. 

Sjuttio patienter, 58 

kvinnor (82,9%) och 

12 män (17,1%), 

medelålder vid 

observation var 51.04 

± 12.59 år (intervall 

24-76 år), som lider av 

MOH enligt IHS-

diagnostiska kriterier, 

genomgick ett 

tillbakadragande och 

avgiftning av 

analgetika. 

Genomsnittligt 

Headache Index 

var 0,92 i början, 

0,19 vid avslutning, 

0,35 efter 30 dagar, 

0,39 efter 3 

månader och 0,42 

efter 6 månader. 

Genomsnittligt 

daglig intag av 

analgetika var 2,72 

i början, 0,22 vid 

utskrivning, 0,31 

efter 1 månad, 0,38 

efter 3 månader 

och 0,47 efter 6 

månader. Dessa 

resultat har visat 

sig vara mycket 

statistiskt 

Medelhög 
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signifikant. 

Westergaar

d et al., 

2015, Eur J 

Clin 

Pharmacol 

Prescription 

Pain 

Medications 

and Chronic 

Headache in 

Denmark 

Syftet med 

denna 

studie var 

att studera 

vilket 

smärtstillan

de 

mediciner 

som är 

vanligtvis 

dispenserad 

till personer 

med kronisk 

huvudvärk, 

särskilt de 

med MOH. 

Denna tvärsnittsstudie 

analyserade 

smärtstillandeläkemed

el skriva på recept. 68 

518 svarande av en 

nationell 

hälsoundersökning. 

Deltagare med 

huvudvärk ≥15 dagar 

per månad under 3 

månader 

klassificerades som att 

ha kronisk huvudvärk. 

De med CH och 

smärtstillande 

smärtstillande 

läkemedel ≥15 dagar 

per månad eller köp 

av ≥20 eller ≥30 

definierat dagligen 

doser (DDD) av 

receptbelagda 

smärtläkemedel per 

månad (beroende på 

på läkemedlet) 

klassificerades som att 

ha MOH. 

Bland de med 

kronisk huvudvärk 

(prevalens 3,3 %, 

CI) , smärtstillande 

mediciner som 

skrevs på recept 

var paracetamol, 

tramadol, ibuprofen 

och kodin. Kronisk 

huvudvärk var 

associerad med 

artros, ryggsmärta 

och reumatoid 

artrit. Bland de 

med MOH utskrevs 

32,4% en opioid 

vid minst en gång 

inom ett år. Endast 

5,1 % av personer 

med kronisk 

huvudvärk var det 

utdelade triptaner. 

Medelhög 
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Goffau et 

al., 2016, 

American 

pain society 

The 

Effectiveness 

of Treatments 

for Patients 

With 

Medication 

Overuse 

Headache: A 

Systematic 

Review 

and Meta-

Analysis 

Syftet var 

att 

utvärdera 

fördelarna 

med 

tilläggsbeha

ndlingar för 

patienter 

med MOH 

Det var en systematisk 

översikt där en 

sökning i Pubmed 

gjordes. Det utfördes 

en litteratursökning 

fram till november 

2015 där 

randomiserade 

kontrollerade studier 

valdes som 

utvärderade 

interventioner för 

vuxna med MOH. Två 

författare bedömde 

kvaliteten av 

studierna. 

Denna översikt 

består av 16 studier 

inklusive 1 105 

patienter.Fyra 

studier utvärderade 

användningen av 

prednisolon med 

placebo eller 

celecoxib efter 

avlägsnande av 

medicinering; 7 

studier utvärderade 

olika metoder för 

tillbakadragande 

jämfört med andra 

metoder för 

tillbakadragande, 

och 5 studier 

utvärderade 

profylaktisk 

medicinering 

jämfört med 

placebo. Det 

hittades inga 

signifikanta 

skillnader i 

huvudvärkdagar 

mellan prednisolon 

kontra placebo. 

Hög 
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Kristofferse

n et al., 

2015, J 

Neurol 

Neurosurg 

Psychiatry 

Brief 

intervention 

for 

medication-

overuse 

headache 

in primary 

care. 

Syftet med 

projektet 

var att 

jämföra 

utbildning i 

MOH 

jämfört med 

att försätta 

medicinerin

g som 

vanligt. 

Utfallet var 

minskning i 

antal 

huvuvdvärk

sdagar per 

månad och 

minskning i 

antal 

medicinerin

gsdagar. 

Det var en 

kontrollerad 

randomiserad 

dubbelblind studie. 

Totalt 25 486 patienter 

(ålder 18–50) från 50 

läkare blev screenade 

för MOH. Patienter 

blev randomiserade 

till att få BI-utbildning 

(23) eller fortsätta 

medicinering som 

vanligt (BAU; 27 ). BI 

involverade utbildning 

om risken för MOH 

och hur man minskar 

överanvändningen. 

Primära resultatmått 

var minskning av 

medicinering och 

huvudvärk 

dagar/månad 3 

månader efter 

interventionen och 

utvärderades av en 

blindad utredare. 

42 % svarade på 

frågeformulär och 

2,4% screenades 

positivt för MOH. 

Ett slumpmässigt 

urval av upp till tre 

patienter med 

MOH från varje 

läkare inbjöds (104 

patienter), 75 

patienter 

randomiserades 

och 60 patienter 

inkluderades i 

studien. BI var 

betydligt bättre än 

BAU för primära 

resultat (p <0,001). 

Huvudvärk och 

medicinering dagar 

reducerades med 

7,3 och 7,9 (95% 

CI 3,2 till 11,3 och 

3,2 till 12,5) dagar / 

månad i BI jämfört 

med BAU-gruppen. 

Kronisk huvudvärk 

försvann i 50 % av 

BI och 6% av 

BAU-gruppen. 

Hög 
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Viana et al., 

2019, 

American 

Headache 

Society 

Clinical 

Subtypes of 

Medication 

Overuse 

Headache 

Syftet med 

detta 

projekt var 

att 

undersöka 

vilka 

läkemedel 

som 

överanvänd

s vid MOH 

i en stor 

population 

Detta var en 

tvärsnittsstudie som 

inkluderade 660 

patienter med MOH i 

både Europa och 

Latinamerika. 

Information samlades 

genom 

patientintervjuer och 

enkäter. 

Användning av 

mediciner vid 

MOH var 32,1% 

(N =213) för 

analgetika (A-

MOH), 27,0% (N = 

179) för intag av 

flera 

läkemedelsklasser 

(M-MOH), 15,7% 

(N = 104) för 

triptaner (T-MOH), 

12,7% (N = 84) för 

ergotamin (E-

MOH) och 12,1% 

(N = 80) för 

kombinations 

analgetika (C-

MOH). 

Medelhög 

Carlsen et 

al.,2017, 

Internationa

l Headche 

Society 

Complete 

detoxification 

is the most 

effective 

treatment of 

medicationov

eruse 

headache: A 

randomized 

controlled 

open-label 

Syftet var 

att jämföra 

effekten av 

fullständigt 

stopp av 

akut 

medicinerin

g med 

begränsat 

intag 

Huvudvärkspatienter 

med medicinsk 

överanvändning 

ingick i en 

randomiserad 

öppenvårdstudie och 

delades in i två 

gruppen antingen a) 

inga smärtstillande 

medel (program A) 

eller b) akut medicin 

Det inkluderades 

72 patienter med 

överanvändning av 

huvudvärksmedicin

er. Efter 6 månader 

hade program A en 

minkning av 

huvudvärk med 46 

% dag/månad (95% 

CI 34–58) jämfört 

med 22% (95% CI 

Medelhög 
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trial begränsad till två 

dagar/vecka (program 

B). Patienterna följdes 

upp vid 2, 6 och 12 

månader. Procentuell 

minskning av 

huvudvärk 

dagar/månad efter 6 

månader var den 

primära resultat. 

11–34) i program 

B. 70 % i program 

A kontra 42% i 

program B återgick 

till episodisk 

huvudvärk. 

Huvudvärksdagar/

månad reducerades 

med 7,2 i program 

A och 3,6 i 

program B efter 6 

månader. 

Cevoli et al., 

2017, 

J Headache 

Pain 

Treatment of 

withdrawal 

headache in 

patients with 

medication 

overuse 

headache: a 

pilot study 

Syftet med 

denna 

studie var 

att 

utvärdera 

effektivitete

n av 

prednisolon 

eller 

paracetamol 

vid 

avbrytande 

av 

behandling 

vid MOH. 

Detta var en, 

randomiserad, 

ensamblindad, 

placebokontrollerad 

studie. MOH-patienter 

genomgick avbrytande 

av behandling på 

slutenvård. 

Överanvända 

mediciner stoppades 

och prednisolon 500 

mg i.v (A) eller 

paracetamol 4 g i.v. 

(B) eller placebo i.v. 

(C) gavs dagligen 

under 5 dagar. 

Patienterna följdes 

upp efter 1 och 3 

Femtiosju patienter 

ingick i studien och 

nitton patienter 

randomiserades till 

varje grupp. 

Huvudvärk den 5: e 

dagen var 

frånvarande i 

21,0% av gruppen 

A, i 31,6% av 

grupp B och i 

12,5% av grupp C 

utan signifikanta 

skillnader. 

Huvudvärkintensite

t minskade 

signifikant efter 

uttag utan 

Medelhög 
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månader. skillnader mellan 

grupperna. Oavsett 

behandlingsstopp, 

52% MOH 

patienter återgick 

till en episodisk 

eller migrän och 

62% hade ingen 

överanvändning av 

mediciner efter 3 

månader. 

Taghdiri et 

el., 2015, 

American 

Headache 

Society 

Celecoxib vs 

Prednisone 

for the 

Treatment of 

Withdrawal 

Headache in 

Patients with 

Medication 

Overuse 

Headache 

Syftet var 

att jämföra 

effekten av 

celecoxib 

för 

behandling 

vid 

avbrytande 

jämfört med 

prednisolon 

hos 

patienter 

med MOH. 

I denna, dubbelblinda, 

randomiserades 

studien ingick 97 

patienter med MOH 

för behandling med 

antingen 400 mg/dag 

celecoxib (för de 

första 5 dagar, 

minskade sedan med 

100 mg var 5: e dag) 

eller prednisolon 75 

mg/dag oralt (under de 

första 5 dagarna och 

trappades sedan ned 

varje 5 dagar). 

Patienter som 

uppfyllde kriterierna 

för MOH enligt 

International 

Patienter som 

behandlades med 

celecoxib upplevde 

lägre 

huvudvärkintensitet 

under de första tre 

veckorna efter 

abstinensen (efter 3 

veckor var 

medianen av VAS 

3 för patienter i 

celecoxib gruppen 

vs 4,5 för 

prednisolon 

gruppen [P 

<0,001]). 

Emellertid var 

huvudvärkfrekvens

en och behovet av 

Hög 
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Headache Society 

ingick i försöket. 

Förändringen i 

huvudvärkdagar och 

intag av medicin 

betraktades som 

primära resultat. 

intag av 

räddningsmediciner

ing inte olika 

mellan två grupper. 

Pijpers et 

al., 2019, 

Brain A 

Journal of 

neurology 

Acute 

withdrawal 

and 

botulinum 

toxin A in 

chronic 

migraine with 

medication 

overuse: a 

double-blind 

randomized 

controlled 

trial 

Syftet med 

denna 

studie var 

att titta på 

effekten av 

botulinumto

xin som 

tilläggsbeha

ndling vid 

avbrytande 

av 

huvudvärks

mediciner 

Detta var en 

dubbelblind, 

placebokontrollerad, 

randomiserad klinisk 

studie. Totalt 179 

deltagare, manliga och 

kvinnliga, i åldern 18–

65 år, som var 

diagnostiserade med 

kronisk migrän och 

överanvändning av 

akut 

huvudvärkmedicinerin

g ingick. Alla 

deltagare instruerades 

att dra sig akut från all 

medicinering under en 

12-veckors period. De 

randomiserades till att 

få antingen injektioner 

med BTA eller 

placebo (saltlösning). 

Primär utfall var 

Bland 179 

randomiserade 

patienter fick 90 

BTA och 89 

placebo och 175 

(98 %) slutförde 

den dubbelblinda 

fasen. Alla 179 

patienter ingick i 

avsikten att 

behandla analyser. 

BTA minskade inte 

huvudvärkdagar 

jämfört med 

placebo (26,9% 

mot 20,5%; 

skillnad 6,4% P = 

0,15). Absoluta 

förändringar i 

huvudvärksdagar 

vid 12 veckor för 

BTA kontra 

placebo var 6,2 mot 

Medelhög 
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procentuell förändring 

i månadsdagar för 

huvudvärk från 

baslinjen till den sista 

4 veckors dubbelblind 

behandling (veckor 9–

12). 

7,0 (skillnad: 0,8 % 

P = 0,38). 
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Bilaga 1: SBU:s mall för bedömning av relevans. 
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Bilaga 2: SBU:s mall för kvalitetsgranskning av randomiserade 

studier. 
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Bilaga 3: SBU:s mall för kvalitetsgranskning av systematiska 

översikter 
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