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Hver fjerde af os har hovedpine flere gange om måneden. Det er vigtigt at finde 
årsagen. Simple øvelser og gode vaner, både privat og på jobbet, kan mindske 
smerterne og modvirke at hovedpinen bliver kronisk.
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Vi har stort set alle oplevet at have hoved-
pine som et forbigående fænomen. Men 
nogle mennesker oplever så voldsomme 

eller hyppige hovedpiner at det har store konse-
kvenser. Vedvarende eller ligefrem kronisk ho-
vedpine kan påvirke livskvaliteten alvorligt. 
Samtidig er sygdommen en samfundsøkonomisk 
belastning, med ansvar for ca. 20 pct. af det sam-
lede sygefravær på det danske arbejdsmarked, 
viser opgørelser.

Hvad er spændingshovedpine?
Der findes flere typer hovedpine (se side 24). 
Spændingshovedpine er den hyppigste form og 
betragtes som en lidelse/sygdom. Et dansk stu-
die har vist at op til 80 pct. af befolkningen vil 
opleve spændingshovedpine på et eller an-
det tidspunkt i deres liv; heraf har 24-37 pct. 
spændingshovedpine flere gange om må-
neden, 10 pct. ugentligt, mens 2-3 % har 
spændingshovedpine mere eller mindre 
hver dag.

Spændingshovedpinen inddeles i 
enten episodisk spændingshoved-
pine, som er den hyppigste form, 
hvor symptomerne forekommer en 
gang imellem (15 gange på en må-
ned eller mindre), og kronisk 
spændingshovedpine, hvor 
symptomerne forekommer mere 
end 15 gange månedligt. Hyp-
pige og kroniske spændingsho-
vedpiner kan være et stort pro-
blem, som påvirker dagligdag, 
jobsituation, antal sygedage, 
sociale aktiviteter, familie 
og generel livskvalitet.

ZERRIN SIREK 
Fysioterapeut hos 

FYSIQ Kastrup  
(www.fysiq.dk) og 

klinisk ekspert med 
speciale i nakkepro-
blemer, hovedpine, 

svimmelhed, whiplash 
og kæbeled. 

Muskuloskeletal 
Fysioterapeut, DipMPT, 

Cert. McKenzie og 
examineret 

idrætsfysioterapeut. 
Klinisk underviser på 
grunduddannelsen i 

fysioterapi og 
underviser for Dansk 

Selskab for 
Muskuloskeletal 

Fysioterapi (DSMF).
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Hovedpine er blandt de 10 mest omkostningsfulde sygdomme i 
Europa, og hver tredje dansker har på et eller andet tidspunkt 
søgt læge på grund af hovedpine. Der er mange typer hoved-
pine, og de kan sagtens være til stede samtidigt.

Spændingshovedpine er den mest udbredte hovedpinetype.  
Læs om karakteristika i selve artiklen.

Migræne har disse karateristika:
Migræne uden aura (som er den hyppigste form)
• Mere end 5 anfald.
• Varighed  fra 4 til 72 timer 

2 ud af 4 smertekriterier skal være opfyldt:
• Enkelsidig        
• Dunkende/pulserende
• Fysisk aktivitet forværrer hovedpinen
• Moderat til svær intensitet

Hovedpinen skal være ledsaget af 1 af disse :
• Kvalme/opkast
• Lys-og lydoverfølsomhed

Migræne med aura (dvs. forvarslingssymptomer som fx.  
træthed, trang til at gabe, madlede, syns-føleforstyrrelser,  
kraftnedsættelse):
• Man skal have haft to anfald
•  Aurasymptomerne skal brede sig over 10–30 min. og være  

efterfulgt af hovedpine
•  Hovedpinen kan opstå op til 60 minutter efter aurasymptomerne 
• Hovedpinen i sig selv skal ikke opfylde nogle kriterier

Nakkehovedpine udgør ca. 15-18 % af alle hovedpiner. Har du 
nedsat bevægelse i nakken, og oplever at smerterne opstår fra 
nakken og typisk det samme sted hver gang, ofte i den ene side  
af nakken/hovedet, kan det være tegn på nakkehovedpine.  
Ingen lys/lydfølsomhed, kvalme eller opkastninger. Smerte-
intensitet moderat. Ingen forværring ved fysisk aktivitet.

Kæbe-dysfunkion: Hvis du oplever træthed, ømhed i kæbens 
muskler om morgenen, nedsat gabefunktion og smerter ved 
tygning af hårde genstande, kan kæbemusklerne evt. være 
(delvis) årsag til hovedpinen.

Klyngehovedpine er en forholdsvis sjælden lidelse med anfalds-
vise, enkelsidige hovedpiner med meget voldsomme smerter over 
det ene øje, der ledsages af tåreflåd, næseflåd og hængende øjenlåg.

Såkaldt sekundære hovedpineformer har en påviselig  
underliggende årsag, fx hovedpine som følge af hjernerystelse, 
overforbrug af medicin eller nakkebesvær.

FAKTA OM HOVEDPINE

Fig. 1: Eksempler på triggerpunkter. X’erne markerer triggerpunkterne, 
mens de røde områder viser smerteudbredningen fra triggerpunkterne.

Triggerpunkterne manifesterer sig ikke kun i forbindelse med spændings-
hovedpiner, men også ved fx migræne-hovedpiner og hovedpineformer der 
skyldes problemer med kæbe og nakke. Derfor er det helt centralt at få en 
ordentlig udredning. På www.krop-fysik.dk kan du se triggerpunkter for 
hovedpine afledt af problemer med kæben.

24           022017

Du kan læse  
mere om nakkehovedpine, 

migræne og andre hovedpine-
typer på www.krop-fysik.dk,  

hvor du også kan se og bestille 
pjecen ”Hovedpine og  

nakkesmerter”.
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Symptomer
Episodisk spændingshovedpine varer fra 
30 minutter til syv dage. Smerten føles ty-
pisk mild til moderat, og hovedpinen føles 
som en pressende eller strammende smer-
te, lokaliseret i begge sider af hovedet, ofte 
som et stramt bånd eller en stram hætte 
om panden eller hovedet.

Fysisk aktivitet, som fx at løbe, cykle, gå 
op ad trapper etc., forværrer som regel ikke 
hovedpinen. Til tider kan aktivitet endda 
virke som en lettelse på hovedpinen. Man 
bliver ikke voldsomt ramt på sit aktivitets-
niveau i forhold til daglige gøremål, men 
har dog ofte nedsat energi og manglende 
overskud. Til forskel fra migræne oplever 
man ikke opkastninger og kvalme, men 
man kan evt. lide af lyd- eller lysfølsomhed.

Studier viser at spændingshovedpinen 
ofte opstår i 20-års-alderen og kan være let 
aftagende med alderen. Mænd og kvinder 
rammes næsten lige ofte af den episodiske 
spændingshovedpine, men kvinder ram-
mes næsten dobbelt så ofte som mænd af 
kronisk spændingshovedpine.

Hvorfor får jeg spændingshovedpine?
Mekanismerne bag spændingshovedpine 

er ikke fuldt klarlagt. Studier viser at der 
kan forekomme forstyrrelser (abnormite-
ter) i nervesystemet, og dette kan yderlige-
re påvirkes af faktorer som miljø/omgivel-
ser, følelser og genetik. Ligesom ved 
migræne er det dog svært at sammenligne 
de faktorer der fremkalder hovedpinen, 
idet dét der fremkalder spændingshoved-
pine hos den ene person, ikke nødvendig-
vis gør det hos en anden. Hos mange kan 
man slet ikke finde nogen provokerende 
faktorer.

Følelsesmæssige faktorer som stress og 
psykiske spændinger kan øge risikoen for 
spændingshovedpine, fx dårlig eller for 
lidt eller meget søvn, psykisk stress eller 
bekymringer, fysisk stress eller ensformig 
eller forkert arbejdsstilling. Levevis og 
medicinforbrug kan også have en indfly-
delse.

Flere studier peger på at smertestimuli 
fra de omkringliggende muskler, som lig-
ger langs kraniekanten, nakken og skul-
derregionen, spiller en vigtig rolle. Patien-
ter kan klage over smerter i nakke og 
skulderregion, både i de perioder de har 
hovedpine, og i de hovedpinefrie perioder. 
Nogle er ømme i musklerne, andre ikke.

Fysisk aktivitet, som fx at løbe, cykle, gå op ad 
trapper etc., forværrer som regel ikke hoved-
pinen. Til tider kan aktivitet endda virke som 
en lettelse på hovedpinen.

Kronisk hovedpine
Hos patienter der meget ofte har spæn-
dingshovedpine, viser studier at central-
nervesystemet bliver overfølsomt for smer-
te. Det skyldes sandsynligvis at smerte- 
signalerne fra musklerne ikke hæmmes 
tilstrækkeligt, eller det kan være en konse-
kvens af de mange smertefulde input fra 
musklerne i nakke og skulder - til sidst kan 
centralnervesystemet simpelthen ikke skel-
ne mellem de input som kommer, og alt bli-
ver derfor betragtet som et skadeligt input 
og udløser dermed smerte. Hjernen opfatter 
signalerne fra muskulaturen forstærkede og 
nogle gange anderledes, så for eksempel 
almindelig berøring opfattes som smerte. 
Dette kaldes central sensibilisering.

I den kroniske form er der en tre gange 
større risiko for at lide af hovedpine hvis ens 
nærmeste slægtninge har sygdommen, men 
den præcise arvegang er endnu ikke kendt.

Triggerpunkter
Ved hyppige og konstante spændings-
hovedpiner viser undersøgelser at en del   
af årsagen kan findes i de såkaldte trigger-
punkter. Et triggerpunkt er en afgrænset 
lille knudeagtig sammentrækning i musk-
len. Triggerpunktet påvirker musklen så 
den holdes spændt, og hvis man trykker på 
punktet, er det meget smertefuldt og kan 
give smerter både lokalt, men også langt 
væk fra området. Triggerpunkterne kan på 
den måde forøge/forstærke de smertefulde 
input til centralnervesystemet. Se i øvrigt 
figur 1, side 24. 

(fortsættes side 28)
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En god søvn er en forudsætning 
for overskud og energi
Silvana Support® hovedpuden er en er-
gonomisk hovedpude udviklet i tæt sam-
arbejde med professionelle behandlere, 
fysioterapeuter og kiropraktorer. Silvana 
Support® er et varemærkeregistreret pro-
dukt, der produceres og markedsføres
i fem forskellige hårdheder. 
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