
❙ ❙ I stort sett finns tre olika behandlings-
strategier vid migränanfall; stratifierad
behandling, trappstegsbehandling och
nivåbehandling.

Stratifierad behandling, »stratified
care«, innebär att man med olika hjälp-
medel försöker gradera individer med
migrän i olika svårighetsklasser, vilka i
sin tur kommer att bestämma de be-
handlingsalternativ individen får prova.
Ju mer handikappande patientens mi-
gränanfall tycks vara, desto större an-
ledning att förskriva och behandla med
ett preparat som är effektivt och speci-
ellt framtaget för behandling av migrän.
Man menar att den stratifierade behand-
lingsmodellen på ett betydligt snabbare
sätt än trappstegsbehandling ger effek-
tivt behandlingsresultat och därmed
också blir mera kostnadseffektiv. And-
ra menar att denna modell driver läke-
medelskostnaderna i höjden.

Trappstegsbehandling, »step-care«, är
den strategi som traditionellt rekom-
menderas vid smärtbehandling och så
också vid anfallsbehandling av migrän.
Man låter individer med diagnostiserad
migrän initialt prova olika typer av
ospecifika smärtlindrande preparat med
eller utan att kombinera med ett prepa-
rat mot illamående (t ex metoklopra-
mid). Om behandlingsresultatet med
dessa preparat inte är tillfredsställande
får individen successivt »trappa upp«
och prova mer migränspecifika behand-
lingsalternativ. Kritiker menar att
trappstegsbehandling inte sällan leder
till en onödigt lång utprovningsfas med
flera läkarbesök innan individen får den
behandling som ger det bästa behand-
lingsresultatet.

Nivåbehandling, »step care within 
attacks«, där man inom migränanfallet
allt efter behov trappar upp behand-
lingsintensiteten, kan sägas utgöra en
kompromiss mellan de två övriga stra-
tegierna. Man förser helt enkelt indivi-
den med olika behandlingsalternativ

och tillåter individen att själv anpassa
sin behandling till det aktuella migrän-
anfallets svårighetsgrad. 

Metod
De olika behandlingsstrategierna har
inte tidigare utvärderats i en kontrolle-
rad klinisk prövning. Den här referera-
de studien är upplagd som en internatio-
nell (13 länder), öppen, randomiserad
multicenterundersökning (88 centra).
Med hjälp av frågeformuläret MIDAS
delades individerna in i grupper efter
grad av migränhandikapp. MIDAS
grad II (6–10 poäng = lågt migränhan-
dikapp), grad III (11–20 poäng = me-
delhögt migränhandikapp) och grad IV
(20+ poäng = högt migränhandikapp).
De olika behandlingsstrategierna utvär-
derades med hjälp av tre parallella grup-
per i vilka 930 migräniker inkluderades
och 835 slutligen utvärderades.

Stratifierad behandlingsgrupp: pati-
enter med MIDAS grad II behandlade
upp till 6 attacker med kombinationen
acetylsalicylsyra (800–1 000 mg) och
metoklopramid (10 mg), medan de med
MIDAS grad III och IV behandlade upp
till 6 attacker med zolmitriptan 2,5 mg. 

Trappstegsbehandlingsgrupp: pati-
enter oberoende av MIDAS-grad be-
handlade 3 attacker med kombinationen
acetylsalicylsyra (800–1 000 mg) och
metoklopramid (10 mg), varav de som
inte svarade tillfredsställande på denna
behandling fick behandla de återstående
3 attackerna med zolmitriptan 2,5 mg.  

Nivåbehandlingsgrupp: patienter
oberoende av MIDAS-grad behandlade
samtliga attacker med kombinationen
acetylsalicylsyra (800–1 000 mg) och
metoklopramid (10 mg), och de som ef-
ter två timmar inte svarade tillfredsstäl-
lande på denna behandling fick eskalera
behandlingen med zolmitriptan 2,5 mg. 

Märk att de två senare grupperna un-
der de första tre migränattackerna är
identiska för de två första timmarna efter
intag av läkemedel.  

Huvudresultat och  konklusion
Medelresultaten över 6 attacker, regi-
strerade två timmar efter intag av läke-
medel, visar att den stratifierade be-
handlingen gav statistiskt signifikant
bättre lindring av huvudvärken (52,7
procent) jämfört med trappstegsbe-
handlingen (40,6 procent; P<0,001)
och nivåbehandlingen (36,4 procent;
P<0,001). 

På motsvarande sätt kunde man visa
att graden av migränhandikapp registre-
rat från intag av läkemedel upp till 4 tim-

mar var signifikant bättre i den stratifie-
rade behandlingsgruppen (medel-AUC,
area under the curve, 185) jämfört med
trappstegsbehandlingsgruppen (209;
P<0,001) och nivåbehandlingsgruppen
(200; P<0,001). Författarna konklude-
rar därför att stratifierad behandling är
en bättre behandlingsstrategi än de övri-
ga två alternativen vid anfallsbehandling
av migrän.

Kommentar om arbetets betydelse
Resultaten är väntade mot bakgrund av
studiens design. Vidare är det ganska
förutsägbart att om man alltid använder
det mer effektiva och dyrare läkemedlet
kommer också bättre resultat att erhål-
las. I en värld med obegränsade resurser
vad gäller läkemedelskostnader är där-
för stratifierad behandling att rekom-
mendera vid anfallsbehandling av mi-
grän. 

Om däremot hälsoekonomin är be-
gränsad är det berättigat att fråga sig om
inte det dyrare stratifierade behandlings-
alternativet ibland används i onödan.
Detta då man vet att de enskilda migrän-
anfallens intensitet varierar hos en och
samma individ och därmed också beho-
vet av migränspecifik behandling. Om
man alltid använder det mer effektiva 
läkemedlet ökar också risken för att in-
dividen skall behöva uppleva prepa-
ratets eventuella biverkningar.

Oavsett vilken behandlingsstrategi
man använder sig av bör respektive pre-
parat provas under optimala betingelser.
Detta innebär bl a att individen börjar
behandlingen så tidigt som möjligt un-
der migränanfallets huvudvärksfas. I
gruppen med  nivåbehandling måste de
som inte erhöll tillfredsställande effekt
med kombinationen acetylsalicylsyra
och metoklopramid vänta två timmar in-
nan de kunde lägga till behandlingen
med zolmitriptan. Trots detta erhöll den-
na behandlingsgrupp två timmar senare
(totalt 4 timmar senare) de bästa resulta-
ten. 

Nivåbehandlingsstrategin, där man
inom migränanfallet allt efter behov
trappar upp behandlingsintensiteten, fö-
refaller därför – åtminstone från läke-
medelkostnadssynpunkt – vara den mest
attraktiva behandlingsstrategin. Detta då
enbart de migränanfall som inte svarar
tillfredsställande på kombinationen an-
algetika–metoklopramid erhåller be-
handling med en triptan som är betydligt
dyrare. 
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