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ÁGRIP 
 

Mígreni með áru í íslensku þýði 

Mígreni er tauga- og æðasjúkdómur sem hrjáir yfir 10% mannkyns og er 

algengara hjá konum en körlum. Sárir höfuðverkir einkenna mígreni sem getur 

lagt mikla byrði á sjúklinginn sem og samfélagið. Þeim sem fá mígreni má skipta 

í tvo hópa, þá sem fá mígreni án áru og þá sem fá mígreni með áru. Mígreni með 

áru lýsir sér með sjóntruflunum eða öðrum árueinkennum sem koma yfirleitt á 

undan höfuðverknum eða á meðan kastinu stendur.  

 Markmið rannsóknarinnar var fyrst og fremst að lýsa mígreni með áru í 

íslensku þýði. Algengi mígrenis ásamt einkennum höfuðverkja hjá einstaklingum 

með og án áru voru könnuð. Ákveðið var að víkka skilmerki ICHD-3 fyrir mígreni 

með og án áru og kanna hvort munur væri á einkennum á milli einstaklinga með 

hefðbundið mígreni og líklegt mígreni.  

 Rannsóknin byggir á gögnum úr forrannsókn Heilsusögu Íslendinga. 921 

þátttakendur svöruðu spurningalista og var hluti spurninganna tengdur 

höfuðverkjum. Hannað var algrím til að greina mígreni með og án áru og var 

greiningin gerð út frá skilmerkjum ICHD-3.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar á greiningu mígrenis voru í takt við erlendar 

rannsóknir. Konur voru líklegri en karlar til að greinast með mígreni og algengi 

mígrenis fór hækkandi að miðjum aldri og lækkaði svo. Einstaklingar með mígreni 

með áru upplifa minni meðalsársauka höfuðverkja en einstaklingar með mígreni 

án áru. Þeir sem greinast með líklegt mígreni virðast upplifa höfuðverki sem eru 

ekki eins sárir og hjá þeim sem eru með hefðbundið mígreni. Lengd áru virðist 

ekki hafa áhrif á birtingarmynd sjóntruflana.  
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ABSTRACT 
 

Migraine with aura in Icelandic population 

Migraine is a neurovascular disorder which affects more than 10% of the world’s 

population and is more common in women than in men. Migraine is characterized 

by disabling headaches which can pose a great burden on the patient as well as 

the community. Migraineurs can be divided into two subgroups, those who 

experience migraine without aura and those who experience migraine with aura. 

Migraine with aura is characterized by neurological symptoms, most commonly 

with visual disturbances, which usually precede or accompany the headache. 

 The primary aim of this study was to describe migraine with aura in Icelandic 

population. The prevalence of migraine was examined and headache symptoms 

were explored in those who had migraine with or without aura. The ICHD-3 

criteria for migraine were expanded and the symptoms for those with definite 

migraine and probable migraine were compared. 

 The study is based on data from a pilot for the SAGA cohort study. 921 

participants answered a questionnaire and a part of the questions focused on 

headaches. An algorithm was designed to detect migraine with and without aura 

and the diagnosis was made from the ICHD-3 criteria. 

 The results from this study on the diagnosis on migraine were consisted with 

previous studies. Women were more likely than men to be diagnosed with 

migraine and the prevalence of migraine decreased with age. Patients with aura 

experienced less pain intensity of headaches than those with migraine without 

aura. Migraineurs diagnosed with probable migraine seem to experience 

headaches which are not as intense compared to those diagnosed with definite 

migraine. The duration of the migraine aura did not seem to have an effect on the 

pattern of visual disturbance symptoms.    
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LISTI YFIR SKAMMSTAFANIR 
 

CSD   Cortical spreading depression 

ICHD   International Classification of Headache Disorders 
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PM    Líklegt mígreni (e. probable migraine) 
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TGVS   Trigemino-vascular system  
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ÞAKKARORÐ 
 

Það eru margir sem eiga skilið þakkir fyrir stuðning við framkvæmd þessa 
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1. INNGANGUR 
 

 

1.1 Mígreni 

Mígreni er tauga- og æðasjúkdómur sem lýsir sér í sárum verkjaköstum, oft öðru 

megin í höfðinu. Verkurinn getur verið stöðugur eða með æðaslætti. Yfirleitt fylgja 

önnur einkenni eins og ógleði, uppköst og viðkvæmni fyrir ljósi, hljóði eða 

áreynslu. Þessi köst geta varað í 4-72 klst. ef ekkert er gert (Goadsby, Lipton og 

Ferrari, 2002). 

 Til eru margir undirflokkar mígrenis en almennt er hægt að skipta þeim sem 

fá mígreni í tvo hópa, þá sem fá mígreni án áru og þá sem fá mígreni með áru. 

Grundvallarmunurinn liggur í því að einstaklingar sem fá mígreni með áru upplifa 

sjóntruflanir eða önnur árueinkenni á undan höfuðverkjarkastinu eða meðan á 

kastinu stendur, sem einstaklingar sem fá mígreni án áru gera ekki (Shah og 

Pandey, 2017). 

 

1.1.1 Greining mígrenis án áru 

Mígreni er yfirleitt greint af taugalækni eða heimilislækni sem þekkir mígreni vel 

og er greiningin byggð á sjúkrasögu sjúklings og með útilokun á öðrum 

sjúkdómum. The International Headache Society (IHS) eru alþjóðleg samtök sem 

hafa skilgreint mismunandi tegundir höfuðverkja til að hjálpa til við greiningu 

þeirra, bæði fyrir rannsóknir sem og klíník. The International Classification of 

Headache Disorders (ICHD) kallast skilgreiningarbálkurinn sem gefinn er út af 

IHS og hafa þegar verið gefnar út þrjár útgáfur. Mikil rannsóknarvinna liggur að 

baki skilgreiningunum og koma margir sérfræðingar að gerð þeirra (Headache 

Classification Committee of the International Headache Society, 2013). 

 Í töflu 1 má sjá þau skilmerki sem þurfa að vera til staðar til að greina mígreni 

án áru samkvæmt þriðju útgáfu ICHD (beta útgáfa).  
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Tafla 1. Skilmerki ICHD-3 (beta) fyrir mígreni án áru 

 
A. Fimm eða fleiri köst sem uppfylla skilmerki B-D 

B. Höfuðverkur sem varir í 4-72 klst. 

C. Höfuðverkur sem hefur a.m.k. tvö af eftirfarandi einkennum: 

1. Verkur aðeins öðru megin í höfði 

2. Æðasláttur í höfði 

3. Miðlungs eða svæsinn verkur 

4. Verkur versnar við líkamlega áreynslu 

D. Köstum fylgir a.m.k. annað af eftirfarandi einkennum: 

1. Flökurleiki og/eða uppköst 

2. Ljós- og hljóðfælni 

E. Ofangreind einkenni skýrast ekki af öðrum sjúkdómi 

 

Samkvæmt samantekt Randolph W. Evans á einkennum mígrenis er 

verkurinn í u.þ.b. 60% tilfella öðru megin í höfðinu en í um 40% tilfella er verkurinn 

ekki bundinn við ákveðna hlið. Æðasláttur í höfði fylgir um 85% mígreniskasta og 

án meðferðar upplifa 80% sjúklinga miðlungs eða svæsinn verk. Í u.þ.b. 80% 

tilfella fylgir ógleði og í 30% tilfella uppköst. 90% sjúklinga upplifa ljósfælni með 

verkjakastinu og 80% hljóðfælni (Evans, 2014). 

Rannsóknir hafa sýnt að um helmingur mígrenissjúklinga hefur ekki fengið 

greiningu hjá lækni og að um helmingur hafi leitað læknisþjónustu vegna 

höfuðverkjar á tólf mánaða tímabili (Dahlöf og Linde, 2001; Lipton og Bigal, 2007). 

 

1.1.2 Meðferð mígrenis 

Mígreni getur haft veruleg áhrif á lífsgæði einstaklings en möguleiki er að halda 

sjúkdómnum í skefjum með breyttum lífsstíl og lyfjameðferð (Shah og Pandey, 

2017). Lyfjameðferð getur bæði verið gefin í forvarnarskyni og þegar köst gera 

vart við sig. Oft dugar sjúklingi að taka almenn verkjalyf, s.s. parasetamól, 

acetýlsalisýlsýru eða NSAID lyf, eða sérstök mígrenilyf, s.s. sumatriptan, þegar 

hann finnur að kast er í aðsigi. Að auki geta þeir sem fá reglulega mígrenisköst 
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tekið fyrirbyggjandi lyf, s.s. propranolol, til að draga úr tíðni kasta (Weatherall, 

2015). Á meðan kast gengur yfir getur einnig verið gagnlegt að leggja sig og vera 

í myrkvuðu og hljóðlátu umhverfi.  

 Breytingar á lífstíl geta verið nauðsynlegar. Reglulegar máltíðir, hreyfing og 

svefn eru allt þættir sem geta stuðlað að færri köstum ásamt því að sjúklingur læri 

að forðast svokallaðar kveikjur (e. triggers). Þeir þættir sem geta ýtt undir kast 

eru meðal annars álag, stress, reykingar, áfengi, sterk lykt og ákveðnar 

fæðutegundir. Það getur verið mjög einstaklingsbundið hvaða kveikjur ýta undir 

köst og með tímanum fer sjúklingurinn að þekkja sjálfur hvað er best fyrir hann 

(Goadsby o.fl., 2002). Um 76% mígrenissjúklinga upplifa að ákveðnar kveikjur 

ýta undir köst. Rannsókn Kelman (2007) á kveikjum sýndi að það er munur á því 

hvaða kveikjur ýti undir köst milli þeirra sem fá mígreni með áru og þeirra sem fá 

mígreni án áru. Stress, svefntruflanir, áfengi, birta og hiti eru meðal þátta sem ýta 

frekar undir köst hjá þeim sem hafa mígreni með áru heldur en án áru (Kelman, 

2007). 

 Í lýðgrunnuðum rannsóknum hefur komið í ljós að 98% sjúklinga taka 

verkjalyf við höfuðverk, 57% eingöngu lausasölulyf og 41% lyfseðilsskyld lyf eða 

lausasölulyf. Eingöngu 29% mígrenissjúklinga segjast vera ánægðir með 

meðferð sína þegar höfuðverkurinn kemur. Rannsóknir benda til þess að mígreni 

sé vangreint og vanmeðhöndlað. Rétt meðhöndlað mígreni getur dregið úr 

ofnotkun lyfja og dregið úr vinnutapi (Lipton og Bigal, 2007). 

 

1.1.3 Algengi mígrenis 

Mígreni hrjáir yfir 10% mannkyns og getur komið fram á öllum aldri (Stovner o.fl., 

2007). Algengi mígreniskasta er hæst á miðjum aldri en miðgildi fyrsta kasts er 

við 25 ára aldur (Evans, 2014; Shah og Pandey, 2017). Mígreni er algengara hjá 

konum en körlum með hlutfallið í kringum 3:1 en um það bil 18% kvenna þjást af 

sjúkdómnum og 6% karla. Hærra algengi hjá konum er talið orsakast af 

hormónabreytingum (Shah og Pandey, 2017). Um 10% kvenna með mígreni fá 

mígreniskast í kringum tíðahvörf (Elrington, 2002). Í töflu 2 má finna samantekt á 

tólf mánaða algengi mígrenis fyrir karla og konur úr þremur rannsóknum en þar 

er algengi mígrenis í kringum 14% og hlutfall karla og kvenna 1:2 til 1:3 (Dahlöf 
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og Linde, 2001; Patel o.fl., 2004; Steiner o.fl., 2003). Til eru rannsóknir sem 

benda til þess að mígreni sé algengara en talið er og geti verið allt að 23% 

(Launer, Terwindt og Ferrari, 1999). Mígreni getur hrjáð fólk á mismunandi 

tímabilum í lífi þess og því er algengast að faraldsfræðirannsóknir skoði algengi 

mígrenis yfir tólf mánaða tímabil (Stovner o.fl., 2007).  

      

Tafla 2. Tólf mánaða algengi mígrenis hjá körlum og konum 

 

 

1.1.4 Áhrif á lífsgæði 

Mígreni má skipta upp í fjögur stig. Sumir sjúklingar upplifa aðeins eitt stig á 

meðan aðrir upplifa öll fjögur stigin. Þessi einkenni vara mislengi og geta haft 

misslæm áhrif á milli sjúklinga. Þessi stig skiptast í foreinkenni, áru, 

mígreniskastið sjálft og svo eftir-á einkenni (e. postdrome). Foreinkenni geta 

varað frá nokkrum klukkustundum yfir í daga og geta m.a. verið þreyta, erfiðleikar 

með einbeitingu, stífleiki í hálsi og margt fleira. Þar á eftir geta sumir fengið 

árueinkenni sem geta varað í allt að 60 mínútur og þeim getur svo fylgt sjálft 

mígreniskastið sem getur varað frá fjórum klukkustundum og upp í þrjá 

sólarhringa. Mígreniskast lýsir sér yfirleitt sem gríðarlegur verkur í höfði ásamt 

öðrum einkennum eins og flökurleika, uppköstum, ljós- og hljóðnæmi ásamt 

ýmsum öðrum einkennum sem hafa verið nefnd hér á undan. Að lokum geta 

sumir upplifað eins konar eftir-á einkenni sem geta til að mynda verið þreyta, 

pirringur og vont skap. Þessi einkenni geta varað í einn til tvo sólarhringa (Bigal, 

Lipton, Cohen og Silberstein, 2003).  

 Miðgildi kasta er um 1,5 á mánuði og vara þau að meðaltali í sólarhring. 20% 

sjúklinga fá köst sem vara í allt að tvo til þrjá daga og að minnsta kosti 10% 

sjúklinga fá vikuleg köst. Flestir fá þó kast sjaldnar en einu sinni í mánuði. Ljóst 

er að mígrenisköstum getur fylgt gífurleg andleg vanlíðan ásamt verkjum sem 

Heimild Land N Aldursbil Karlar Konur Allir

Dahlöf og Linde, 2001 Svíþjóð 1668 18-74 9,5 16,7 13,2

Steiner o.fl., 2003 England 4007 16-65 7,6 18,3 14,3

Patel o.fl., 2004 Bandaríkin 8579 18-55 6,6 19,2 14,7

Meðaltal 7,9 18,1 14,1

Mígreni (%)
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geta háð sjúklingum mikið. Mígreni getur haft mikil áhrif á daglegt líf, þar með 

talið á vinnu, heimilisstörf, samskipti við fólk, svefn, lífsgæði og margt fleira 

(Goadsby o.fl., 2002). Tæplega 10% mígrenissjúklinga segjast geta unnið á 

meðan á höfuðverknum stendur (Lipton og Bigal, 2007). Samkvæmt rannsókn 

sem Lipton o.fl. (2003) framkvæmdu á áhrifum mígrenis á fjölskyldulíf í 

bandarísku og bresku þýði töldu 45% þeirra sem voru í sambúð að mígreni hefði 

áhrif á fjölskyldulífið, 50% sögðust líklegri til að rífast við maka sinn og 36% töldu 

að þeir gætu verið betri makar ef ekki væri fyrir höfuðverkina (Lipton o.fl., 2003).   

Þó mígreni sé ekki sjúkdómur sem veldur dauðsföllum þá leggur hann mikla 

byrði á bæði samfélagið sem og sjúklinginn. Mígreni er algengasti 

taugasjúkdómurinn á eftir spennuhöfuðverk og er í öðru sæti á heimsvísu yfir 

mest hamlandi taugasjúkdóma á eftir heilablóðfalli (Neurological Disorders 

Collaborator Group, 2017) og hafa rannsóknir sýnt að langvinnt mígreni geti verið 

jafn hamlandi fyrir einstakling og sjúkdómar á borð við geðrof og elliglöp (Menken, 

Munsat og Toole, 2000). Því er mikilvægt að greina mígreni nógu snemma til að 

geta veitt viðeigandi meðferð og auka þar með lífsgæði þessa sjúklingahóps til 

muna (Shah og Pandey, 2017).   

 

1.2 Mígreni með áru 

Mígreni með áru lýsir sér þannig að sjúklingar fá foreinkenni fyrir 

höfuðverkjarkastið í formi sjón-, skyn- eða taltruflana. Árueinkenni aukast jafnt og 

þétt, vara almennt í um 5-30 mínútur og ganga alltaf til baka. Árueinkenni geta 

varað á meðan höfuðverkurinn gengur yfir eða í sumum tilfellum byrjað eftir að 

höfuðverkjarkast hefur hafist (Headache Classification Committee of the 

International Headache Society, 2013). Allt að 81% þeirra sem fá árueinkenni 

upplifa einnig mígrenisköst án þess að fá áru. Sumir sjúklingar geta fengið 

mígreniáru án þess að því fylgi höfuðverkur eða önnur mígrenieinkenni (Evans, 

2014). 
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1.2.1 Greining mígrenis með áru 

ICHD má einnig nota til að greina mígreni með áru og er ætlað til að styðja við 

greiningu, bæði í rannsóknum sem og klíník. Samkvæmt Eriksen o.fl. (2005) 

hefur ICHD hátt næmi og sértæki fyrir mígreni með áru en það nær þó bara yfir 

algengustu einkenni mígreni með áru og því geta flóknari birtingarmyndir áru 

krafist greiningar hjá taugalækni (Eriksen, Thomsen og Olesen, 2005). 

 Í töflu 3 má sjá þau skilmerki sem þurfa að vera til staðar til að greina mígreni 

með áru samkvæmt þriðju útgáfu ICHD (Headache Classification Committee of 

the International Headache Society, 2013).   

 

Tafla 3. Skilmerki ICHD-3 (beta) fyrir mígreni með áru 

 

A. Tvö eða fleiri köst sem uppfylla skilmerki B og C 

B. Eitt eða fleiri af eftirfarandi einkennum: 

1. Sjónræn einkenni 

2. Skynræn einkenni 

3. Einkenni tengd tungumáli eða tali 

4. Einkenni tengd hreyfifærni 

5. Einkenni tengd sjónhimnu 

C. Tvö eða fleiri af eftirfarandi einkennum: 

1. A.m.k. eitt árueinkenni sem hefur dreifst jafnt og þétt á yfir fimm 

mínútum og/eða tvö eða fleiri mismunandi árueinkenni sem 

gerast í röð 

2. Hvert og eitt árueinkenni varir í 5-60 mínútur 

3. A.m.k. eitt árueinkenni er bundið öðru megin  

4. Ekki seinna en 60 mínútum eftir áruna fylgir höfuðverkur 

D. Ofangreind einkenni skýrast ekki af öðrum sjúkdómi og búið er að 

útiloka tímabundna blóðrásartruflun í heila 

 

Ýmsir undirflokkar eru til fyrir mígreni með áru og geta skilmerkin verið 

misjöfn á milli flokka (Headache Classification Committee of the International 
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Headache Society, 2013). Fyrir rétta greiningu er mikilvægt að fá góða lýsingu á 

einkennum árunnar (Viana, Sprenger, Andelova og Goadsby, 2013). 

 

1.2.2 Algengi mígrenis með áru 

Um 20-30% þeirra sem fá mígreni hafa mígreni með áru og hlutfallslega fleiri 

konur en karlar (Queiroz, Friedman, Rapoport og Purdy, 2011; Rasmussen og 

Olesen, 1992; Russell og Olesen, 1996). Meiri breytileiki er á algengi MA en 

algengi mígrenis án áru (MO) sem getur bæði stafað af mismunandi 

rannsóknaraðferðum og breytileika á milli þýða (Gudmundsson og Scher, 2012) 

en erfiðlega hefur reynst að hanna spurningar sem greina mígreni með áru í 

gegnum spurningalista og talið er að algengi MA sé ofmetið (Steiner o.fl., 2003). 

 Í töflu 4 má sjá samantekt á tólf mánaða algengi mígrenis úr mismunandi 

rannsóknum þar sem aðgreindir eru þeir sem hafa MO og MA eða bæði MO og 

MA. Taflan er aðlöguð úr gögnum sem voru tekin saman af Guðmundsson og 

Scher (Gudmundsson og Scher, 2012). 

 

Tafla 4. Tólf mánaða algengi mígrenis eftir tegund mígrenis 

 

 

1.2.3 Einkenni mígrenis með áru 

Algengustu einkenni þeirra sem fá mígreni með áru eru í formi sjón- eða 

skyntruflana. Eriksen o.fl. (2005) skoðuðu algengi árueinkenna hjá 362 

sjúklingum með mígreni með áru. Þar kom í ljós að 99% þátttakenda höfðu 

upplifað sjóntruflanir og 54% skyntruflanir, 28% upplifðu blöndu af sjón- og 

skyntruflunum en 39% upplifðu eingöngu sjóntruflanir (Eriksen o.fl., 2005). Það 

er mjög misjafnt á milli sjúklinga hvers konar einkenni þeir upplifa, hversu mörg 

þau eru og hve lengi þau vara. Köstin geta einnig verið misjöfn hjá sama 

Heimild Land N Aldursbil MO MA MA+MO

Rasmussen og Olesen, 1992 Danmörk 740 25-64 5,3 3,4 0,7

Zivadinov o.fl., 2001 Króatía 3794 15-65 9,2 5,9 1,5

Ferrante o.fl., 2012 Ítalía 904 18-92 17 2,9 1,5

Meðaltal 10,5 4,1 1,2

Mígreni (%)



8 
 

einstaklingi. Flestir sjúklingar upplifa blöndu af einkennum (Evans, 2014). Í töflu 

5 gefur að líta yfirlit yfir algengi sjón- og skyntruflana úr mismunandi rannsóknum 

hjá þeim sem upplifa áru. 

 Einkennin birtast yfirleitt fyrir höfuðverkjarkastið en þó ekki alltaf því þau geta 

einnig komið eftir að höfuðverkurinn byrjar (Evans, 2014). Árueinkenni ganga 

yfirleitt hægt yfir og dreifast jafnt og þétt yfir sjónsviðið eða líkamsparta. Ný og 

mismunandi árueinkenni geta komið í kjölfar hvers annars og eru fyrstu einkenni 

yfirleitt jákvæð (t.d. glitrandi ljós) og seinni einkenni neikvæð (t.d. blindir blettir). 

Að lokum ganga einkenni rólega til baka og hverfa alveg á um 20-60 mínútum 

(Foroozan og Cutrer, 2009). Á meðan ára varir er algengt að sjúklingur upplifi 

hefðbundin mígrenieinkenni á borð við höfuðverk (73%), ógleði (51%) og ljós- 

(88%) og hljóðfælni (73%) (Hansen o.fl., 2012).  

 

Tafla 5. Hlutfall einstaklinga með mígreni með áru sem upplifir sjón- og 
skyntruflanir 

 

 

 

1.2.3.1 Sjóntruflanir 

Algeng einkenni sjóntruflana eru óskýr sjón, bjartir punktar, upplýst sikk sakk 

mynstur (virkismyndun), ljósleiftur og blindir blettir (Evans, 2014). Mörgum öðrum 

einkennum hefur verið lýst (Queiroz o.fl., 2011; Viana o.fl., 2017). Einkennandi 

sjóntruflun sem um 20% einstaklinga með áru upplifa er eins konar virki sem 

umlykur borg séð ofan frá (e. fortification spectra) (Vincent og Hadjikhani, 2007). 

Virkislínurnar raðast yfirleitt hornrétt ofan á hverja aðra og byrja sem lítill flötur 

sem dreifist út á við. Um helmingur sjúklinga upplifir að einkenni byrji í útjaðri 

sjónsviðs og helmingur upplifir að einkenni byrji í miðju sjónsviði. Áran getur ýmist 

verið litrík, svart-hvít, svart-silfruð eða jafnvel litlaus (Evans, 2014). Í töflu 6 má 

Heimild Sjóntruflanir (%) Skyntruflanir (%)

Russell og Olesen, 1996 99 31

Eriksen o.fl., 2005 99 54

Viana o.fl., 2013 98 36

Meðaltal 99 40
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sjá samantekt á ýmsum algengum einkennum úr rannsókn Queiroz o.fl. (2017) á 

sjóntruflunum hjá einstaklingum með mígreni með áru.  

 

Tafla 6. Hlutfall sjúklinga með mígreni með áru sem upplifir algengar 
sjóntruflanir* 

 

 

Á mynd 1 má sjá dæmi um þróun á dæmigerðri sjóntruflun yfir 10 mínútna tímabil. 

 

 

Mynd 1. Dæmi um hvernig sjóntruflun getur þróast á mismunandi tímapunktum. 
Innan punktalínunnar er sjóntruflunin og umhverfis hana er dæmigerð upplýst 

virkismyndun (Lashley, 1941) 

 

Á mynd 2 má sjá annað dæmi um birtingarmynd virkismyndunar og hvernig áran 

dreifist með tímanum þar til hún leysist upp að lokum.  

Einkenni Hlutfall með einkenni

Óskýr sjón 54,1%

Litlir bjartir punktar 47,5%

Sikk-sakk línur 41,8%

Ljósleiftur 38,5%

Blindir blettir 33,6%

Hillingar 24,6%

*Queiroz o.fl., 2017
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Mynd 2. Dæmi um hvernig virki myndast og dreifist yfir sjónsviðið með tímanum 
þar til það leysist upp að lokum (Hupp, Kline og Corbett, 1989) 

 

1.2.3.2 Skyntruflanir 

Það eru ekki eingöngu sjóntruflanir sem fólk með áru upplifir heldur geta sumir 

upplifað vandamál með skynjun, hreyfifærni, tungumálafærni og margt fleira 

(Vincent og Hadjikhani, 2007). Algeng truflun á skynjun er náladofi. Yfirleitt er 

tilfinningin í höndunum og/eða andliti (Evans, 2014). Náladofinn færist rólega frá 

upphafspunkti yfir á annað svæði en er yfirleitt bundinn við aðra hliðina 

(Headache Classification Committee of the International Headache Society, 

2013). Oft er upphafspunktur kitl eða dofi í öðrum handleggnum sem færir sig yfir 

í andlitið sömu megin í líkamanum áður en það færist í öxlina. Þessi dofatilfinning 

getur færst frá kinn yfir í helming nefs og munns áður en það endar í helmingi 

tungunnar. Algengast er að finna fyrir skyntruflunum í handlegg og andliti en 

sjaldnar koma einkenni fram í fótlegg eða búknum (Russell og Olesen, 1996). Í 
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töflu 7 má sjá samantekt frá Russell og Olesen (1996) á algengustu 

staðsetningum skyntruflana á líkamanum hjá einstaklingum með mígreni með 

áru.  

 

Tafla 7. Staðsetning skyntruflana á líkamanum hjá einstaklingum sem fá 
mígreni með áru* 

 

 

1.2.3.3 Tímalengd einkenna 

Samkvæmt skilmerkjum ICHD þurfa árueinkenni að vara í 5-60 mínútur til að 

flokkast sem mígreni með áru. Þó eru ýmsar rannsóknir sem benda til þess að 

ákveðinn sjúklingahópur sem fær mígreni með áru upplifi hana lengur en í 60 

mínútur og er talið að um 6-10% sjúklinga upplifi sjóntruflanir sem vara lengur en 

eina klukkustund (Evans, 2014). Þeir sem upplifa lengda áru eru því oft útilokaðir 

við greiningu á mígreni með áru í faraldsfræðilegum rannsóknum (Viana o.fl., 

2013). Í töflu 8 má sjá samantekt frá Russell og Olesen (1996) á tímalengd 

einkenna út frá mismunandi tegund áru.  

 

Tafla 8. Tímalengd einkenna fyrir mismunandi árueinkenni* 

 

 

Staðsetning skyntruflunar Hlutfall 

Hönd 96%

Handleggur 78%

Andlit 67%

Tunga 62%

Fótur 24%

*Russell og Olesen, 1996

Tímalengd einkenna Sjóntruflanir (%) Skyntruflanir (%)

< 5 mínútur 3 2

5-30 mínútur 69 67

31-60 mínútur 20 12

> 60 mínútur 8 20

*Russell og Olesen, 1996
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1.2.4 Mögulegur verkunarmáti 

Mígreni er langvinnur tauga- og æðasjúkdómur sem er talinn stafa af truflun á 

starfsemi slagæða og tauga í höfðinu. Orsakir mígrenis með og án áru eru ekki 

enn að fullu þekktar. Höfuðverkur mígrenis er talinn stafa af virkjun á 

„trigeminovascular“ kerfinu (TGVS) þar sem þrenndartaugin spilar hlutverk. Sú 

kenning sem helst er viðurkennd í dag sem líkleg orsök fyrir árueinkennum er 

svokölluð „cortical spreading depression“ (CSD) kenning (Pietrobon og 

Striessnig, 2003). CSD byggir á því að ofvirkni verður á rafbylgjum sem færast 

rólega yfir heilabörkinn á hraðanum 3-4 mm á mínútu og valda bælingu á virkni 

hans (Foroozan og Cutrer, 2009). Margt er enn á huldu varðandi orsakir og 

verkunarmáta mígrenis og árueinkenna og er mörgum spurningum enn ósvarað.   

 

1.2.5 Tengsl við aðra sjúkdóma 

Fylgisjúkdómar (e. comorbidity) eru tveir ólíkir sjúkdómar í sama einstaklingi sem 

ekki er hægt að útskýra með tilviljun. Margir einstaklingar með mígreni hafa aðra 

sjúkdóma samfara mígreninu. Fjöldi rannsókna hefur verið gerður á tengslum 

mígrenis við meðal annars aðra taugasjúkdóma, geðraskanir og hjarta- og 

æðasjúkdóma. Tengsl mígrenis með áru við aðra sjúkdóma eru yfirleitt sterkari 

en hjá sjúklingum með mígreni án áru (Wang, Chen og Fuh, 2010).  

 Sterk tengsl hafa fundist á milli mígrenis með áru og þunglyndis og er 

þunglyndi um tvöfalt algengara hjá fólki með mígreni en hjá fólki sem fær almennt 

ekki höfuðverki. Að auki hefur hækkuð tíðni sjálfsmorðstilrauna verið tengd við 

mígreni með áru. Aukin hætta á kvíðaröskunum, s.s. afmörkuð fælni (e. phobia) 

og felmtursröskun (e. panic disorder), hefur einnig verið tengd við mígreni 

(Antonaci o.fl., 2011).  

 Fjöldi rannsókna hefur sýnt tengsl mígrenis með áru við heiladrep (e. cerebral 

infarction) hjá konum. Einnig hefur verið sýnt fram á sterk tengsl mígrenis með 

áru við skammvinna heilablóðþurrð (e. transient ischemic attack, TIA) hjá ungum 

konum. Oft getur verið erfitt fyrir einstakling að greina á milli þess að fá 

árueinkenni í fyrsta skipti og TIA (Kurth, Chabriat og Bousser, 2012). Það sem 

greinir árueinkenni sérstaklega frá heilablóðfalli er það að árueinkenni birtast 
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hægt og rólega yfir sjónsviðið eða líkamshluta á meðan einkenni heilablóðfalls 

koma skyndilega og dreifast jafnt yfir viðkomandi svæði (Foroozan og Cutrer, 

2009). Ef einkenni eru fleiri en eitt koma einkenni heilablóðfalls öll á sama tíma á 

meðan einkenni áru koma yfirleitt hvert á fætur öðru (Evans, 2014). 

 Aðrir fylgisjúkdómar sem tengdir hafa verið við mígreni eru eirðarleysi í 

fótleggjum (e. restless leg syndrome), flogaveiki, astmi, op milli hjartagátta (e. 

patent foramen ovale) og margt fleira. Niðurstöður um hvaða sjúkdómar fylgi 

mígreni hafa verið misvísandi (Wang o.fl., 2010).   

 Mígreni með áru er sjálfstæður áhættuþáttur fyrir andlát af völdum hjarta- og 

æðasjúkdóma en einnig andlát af öllum orsökum í bæði konum og körlum 

(Gudmundsson o.fl., 2010). Ljóst er að mígreni með áru er áhættuþáttur fyrir 

ýmsum fylgisjúkdómum, þ.m.t. hjarta- og æðasjúkdómum, þunglyndi, TIA og 

heiladrepi. Því er mikilvægt að þessi hópur sé rétt greindur í rannsóknum og að 

algengi sjúkdómsins sé kannað betur. Frekari rannsókna er þörf til að kanna 

nánar tengsl mígrenis við áðurnefnda sjúkdóma ásamt rannsóknum sem 

aðgreina ítarlegar tengsl mígrenis með áru við fylgisjúkdóma (Le o.fl., 2011).  
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2. MARKMIÐ 
 

Markmið verkefnisins er að lýsa í fyrsta skipti mígreni með áru í íslensku þýði. 

Algengi mígrenis ásamt aldurs- og kynjadreifingu verður skoðað sérstaklega og 

borið saman við erlendar rannsóknir. Þá verða þeir hópar skoðaðir sem fá 

eingöngu mígreni án áru og þeir sem fá mígreni með áru og athugað hvort munur 

sé á einkennum á milli hópanna. Mígreni með áru verður skoðað sérstaklega og 

sjóntruflunum lýst. Athugað verður hvort þeir sem greinast með mígreni með 

lengda áru séu frábrugðnir þeim sem greinast með mígreni með áru samkvæmt 

ströngustu skilmerkjum ICHD-3 (beta) með tilliti til árueinkenna, sársauka og 

áhrifa á daglegt líf.  

  



15 
 

3. AÐFERÐ 
 

 

3.1 Rannsókn 

Rannsóknin byggir á gögnum úr forrannsókn Heilsusögu Íslendinga (SAGA 

cohort) sem var framkvæmd árið 2014. Heilsusaga er langtíma ferilrannsókn sem 

hefur það markmið að rannsaka áhrif ýmissa þátta, t.a.m. streitu, lífsstíls og erfða 

á heilsu. Þátttakendur forrannsóknarinnar voru konur sem áttu tíma í 

krabbameinsskoðun og karlar sem voru valdir af handahófi. Þátttakendur svöruðu 

spurningalista í gegnum internetið og voru allar spurningarnar heilsufarstengdar. 

Hluti spurningalistans einblíndi á höfuðverki og var sá hluti notaður við greiningu 

á mígreni. 1398 einstaklingum var boðið að taka þátt og af þeim voru 921 sem 

svöruðu spurningalistanum og var svarhlutfall því 65,9%. 

 

3.2 Spurningalistinn 

Spurningalistinn var formaður og innihélt staðlaðar spurningar sem hægt var að 

nota til að greina bæði mígreni með og án áru. Við greiningu mígrenis í þessari 

rannsókn voru notuð skilmerki ICHD-3 beta (hér eftir kallað ICHD-3 til einföldunar) 

sem gefin voru út af IHS árið 2013. Þann hluta spurningalistans sem miðar að 

höfuðverk má nálgast í viðauka C. 

 

3.3 Greining á mígreni 

Þróað var algrím (e. algorithm) til að greina mígreni með og án áru og það borið 

saman við niðurstöður þegar mígreni var metið handvirkt út frá spurningalista. Í 

viðauka B má sjá kóðann sem var notaður til að greina mígreni með og án áru. 

Notast var við víðari skilgreiningu ICHD-3 á mígreni með og án áru þar sem hún 

náði fleiri tilfellum mígrenis heldur en þar sem farið var eftir ströngustu 

skilmerkjum ICHD-3. Tilgangur verkefnisins var að lýsa mígreni með og án áru 

og því mikilvægt að missa ekki af mögulegum tilfellum.  
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 Greining á mígreni án áru var gerð út frá þeim sem svöruðu því játandi að 

hafa fengið slæman höfuðverk síðastliðna tólf mánuði. Við greiningu voru þeir 

hafðir með sem höfðu hefðbundið mígreni og líklegt mígreni (e. probable 

migraine). Þá var slakað á kröfu ICHD-3 um tímalengd mígreniskasts og það 

lengt í 2-72 klst. í stað 4-72 klst. Að auki var leyfilegt að upplifa annað hvort ljós- 

eða hljóðfælni í stað hvoru tveggja. Skilmerkjum ICHD-3 fyrir mígreni án áru var 

fylgt að öðru leyti. 

 Greining á mígreni með áru var gerð út frá þeim sem svöruðu því játandi að 

hafa fengið höfuðverk sl. tólf mánuði og höfðu upplifað sjóntruflanir. Þeir sem 

upplifðu lengda áru (e. prolonged aura) voru hafðir með og var leyfileg lengd 

árueinkenna 5 mínútur til 24 klst. í stað 5-60 mín. og mátti áran koma yfir á fimm 

mínútum eða lengri tíma. Til að greinast með lengda áru þurfti að upplifa annað 

hvort lengda upphafslengd (e. onset) eða lengda viðveru (e. duration). 

Skilmerkjum ICHD-3 fyrir mígreni með áru var fylgt að öðru leyti.  

 

3.4 Gagnavinnsla 

3.4.1 Hugbúnaður 

Við greiningu mígrenis, tölfræðiúrvinnslu og gerð grafa var notast við 

tölfræðiforritið R® 1.1.383. Við töflugerð var notast við Microsoft Excel® 2016. 

 

3.4.2 Tölfræðipróf 

Tvíhliða t próf var notað til að kanna hvort tölfræðilega marktækur munur væri á 

meðaltali tveggja flokka. Notast var við kí-kvaðrat próf til að kanna hvort tengsl 

væru á milli tveggja flokkabreyta. Miðað var við 95% öryggisbil og α = 0,05. 

 

3.5 Leyfi 

Rannsóknin var samþykkt af Vísindasiðanefnd (VSN 14-141-V2). 
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4. NIÐURSTÖÐUR 
 

Af þeim 921 einstaklingum sem svöruðu spurningalistanum voru 402 karlar (44%) 

og 519 konur (56%). Yngsti þátttakandinn var 21 árs, sá elsti 86 ára og miðgildið 

var 50 ára. Mynd 3 sýnir samanburð á aldursdreifingu þátttakenda og 

samfélaginu öllu. Eins og sést á myndinni þá eru hlutfallslega færri þátttakendur 

á aldursbilinu 20-39 ára og fleiri á aldursbilinu 40-59 ára miðað við aldursdreifingu 

þjóðarinnar (Hagstofa Íslands, 2018).   

 

 

Mynd 3. Samanburður á (A) aldursdreifingu þátttakenda í forrannsókn 
Heilsusögu Íslendinga og (B) aldursdreifingar íslensku þjóðarinnar 
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4.1 Algengi höfuðverkja og mígrenis 

4.1.1 Höfuðverkur yfir tólf mánaða tímabil 

Af þeim 921 einstaklingum sem svöruðu spurningalistanum voru 363 (39,4%) 

sem svöruðu því játandi að hafa fengið höfuðverk sem var ekki vegna 

timburmanna, hita, kvefpestar eða annarra veikinda á síðastliðnum tólf 

mánuðum. Alls greindust 174 (18,9%) með mígreni, 49 karlar (12,2%) og 125 

konur (24,1%). Þeir sem greindust með mígreni höfðu ýmist hefðbundið mígreni 

eða líklegt mígreni (PM). Af körlum með mígreni sl. tólf mánuði voru 35 (8,7%) 

sem greindust með mígreni án áru (MO) og 21 (5,2%) með mígreni með áru (MA), 

samsvarandi tölur fyrir konur voru 101 (19,5%) með MO og 69 (13,3%) með MA. 

Af körlum með MA voru 21 (5,2%) sem greindust eingöngu með mígreni með áru 

(MAɸ), þ.e. uppfylltu skilyrði ICHD-3 fyrir MA en ekki MO, og 7 (1,7%) sem höfðu 

bæði mígreni með og án áru (MA+MO), þ.e. uppfylltu skilyrði ICHD-3 fyrir MA og 

uppfylltu einnig skilyrði fyrir MO. Samsvarandi tölur fyrir konur voru 24 (4,6%) 

með MAɸ og 45 (8,7%) með MA + MO (sjá töflu 9).  

 

Tafla 9. Algengi mígrenis og undirflokkum þess hjá þeim sem höfðu fengið 
höfuðverk sl. tólf mánuði. Þeir sem greindust með mígreni höfðu ýmist 

hefðbundið mígreni eða líklegt mígreni 

 

 

n % n % n %

Höfuðverkur 363 39,4% 128 31,8% 235 45,3%

Mígreni 174 18,9% 49 12,2% 125 24,1%

MO
a 136 14,8% 35 8,7% 101 19,5%

MA
b 90 9,8% 21 5,2% 69 13,3%

MAɸ
c 38 4,1% 14 3,5% 24 4,6%

MA + MO
d 52 5,6% 7 1,7% 45 8,7%

a
Allir sem greinast með mígreni án áru

b
Allir sem greinast með mígreni með áru

c
Einstaklingar sem greinast með mígreni með áru en uppfylla ekki skilyrði fyrir mígreni án áru

d
Einstaklingar sem upplifa bæði mígrenisköst með áru og án áru

Höfuðverkur sl. tólf mánuði

Allir (n = 921) Karlar (n = 402) Konur (n = 519)
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Á mynd 4 má sjá gröf sem sýna tólf mánaða algengi fyrir mígreni og undirflokka 

þess hjá körlum og konum eftir aldri. Greiningin telur til þeirra sem voru með 

hefðbundið mígreni og þeirra sem voru með líklegt mígreni. Í viðauka A má sjá 

töflur (tafla A) og gröf (mynd A) fyrir algengi þegar farið er eftir ströngustu 

skilmerkjum ICHD-3.  

 

Mynd 4. Algengi sl. tólf mánuði fyrir (A) mígreni, (B) MO, (C) MA + MO og (D) 
MA hjá körlum og konum eftir aldri. Greiningin telur til þeirra sem voru með 

hefðbundið mígreni og þeirra sem voru með líklegt mígreni 

 

4.1.2 Höfuðverkur áður 

Af þeim sem svöruðu því neitandi að hafa fengið höfuðverk á sl. tólf mánuðum 

voru 148 (16,1%) sem svöruðu því játandi að hafa einhvern tímann á ævinni 

fengið höfuðverk sem var ekki vegna timburmanna, hita, kvefpestar eða annarra 

veikinda. Af þeim greindust 50 (5,4%) með sögu um mígreni, þar af 19 karlar 
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(4,7%) og 31 kona (6,0%). Af körlum með sögu um mígreni voru 14 (3,5%) með 

MO og 8 (2,0%) með MA, samsvarandi tölur fyrir konur voru 25 (4,8%) með MO 

og 11 (2,1%) með MA (sjá töflu 10). 

 

Tafla 10. Algengi mígrenis og undirflokkum þess hjá þeim sem hafa sögu um 
höfuðverk. Greiningin telur til þeirra sem voru með hefðbundið mígreni og þeirra 

sem voru með líklegt mígreni 

 

 

4.2 Samanburður á einkennum þeirra sem hafa mígreni án áru 

og þeirra sem hafa mígreni með áru 

Í greiningunni hér á eftir eru allir þeir sem greindust eingöngu með mígreni með 

áru eða bæði mígreni með og án áru skilgreindir sem MA (n = 90) en þeir sem 

höfðu eingöngu mígreni án áru skilgreindir sem MO (n = 84). Greiningin telur til 

þeirra sem voru með hefðbundið mígreni og þeirra sem voru með líklegt mígreni. 

  

4.2.1 Aldur við fyrsta höfuðverkjarkast 

Meðalaldur þátttakenda við fyrsta höfuðverkjarkast hjá körlum með MO var 19,2 

ár (SD = 9,4) og konum 24,3 ár (SD = 11,7). Meðalaldur við fyrsta höfuðverk hjá 

körlum með MA var 23,3 ár (SD = 15,4) og konum 20,0 ár (SD = 11,4). Tafla 11 

n % n % n %

Saga um höfuðverk 148 16,1% 66 16,4% 82 15,8%

Saga um mígreni 50 5,4% 19 4,7% 31 6,0%

MO
a 39 4,2% 14 3,5% 25 4,8%

MA
b 19 2,1% 8 2,0% 11 2,1%

MAɸ
c 11 1,2% 5 1,2% 6 1,2%

MA + MO
d 8 0,9% 3 0,7% 5 1,0%

a
Allir sem greinast með mígreni án áru

b
Allir sem greinast með mígreni með áru

c
Einstaklingar sem greinast með mígreni með áru en uppfylla ekki skilyrði fyrir mígreni án áru

d
Einstaklingar sem upplifa bæði mígrenisköst með áru og án áru

Allir (n = 921) Karlar (n = 402) Konur (n = 519)

Höfuðverkur áður
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sýnir nánar aldursdreifingu fyrsta höfuðverkjarkasts hjá körlum og konum með 

MO og MA.  Af körlum með MO voru 75% 27 ára og yngri þegar þeir fengu fyrsta 

höfuðverkjarkast en konur 30 ára og yngri. 75% karla og kvenna með MA voru  

25 ára og yngri þegar þau fengu sitt fyrsta höfuðverkjarkast. Enginn tölfræðilega 

marktækur munur var á meðalaldri fyrsta höfuðverkjarkasts á milli einstaklinga 

með MO og MA (p = 0,329; sjá töflu B í viðauka A).  

 

Tafla 11. Aldur fyrsta höfuðverkjarkasts hjá þeim sem eru með MO og MA. 
Greiningin telur til þeirra sem eru með hefðbundið mígreni og þeirra sem eru 

með líklegt mígreni 

 

 

Á mynd 5 má sjá nánar dreifni á aldri við fyrsta höfuðverkjarkast eftir kyni hjá 

þeim sem hafa MO og MA. 

Karlar Konur Karlar Konur

n = 28 n = 56 n = 21 n = 69

Lággildi 3 8 7 5

Hágildi 36 50 60 65

Miðgildi 17 22 18 16

Meðaltal 19,2 24,3 23,3 20

Staðalfrávik 9,4 11,7 15,4 11,4

Prósentumörk

5% 5 10 9,6 8

25% 13,3 17 13 12

50% 17 22 18 16

75% 27 30 25 25

95% 33,8 48,6 49,8 42,6
a
Þeir sem eru eingöngu með mígreni án áru en ekki mígreni með áru

b
Allir sem eru með mígreni með áru

Aldur við fyrsta höfuðverkjarkast (ár)

MO
a

MA
b
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 Mynd 5. Kassarit sem sýnir aldur við fyrsta höfuðverkjarkast hjá körlum og 
konum sem eru með (A) MO og (B) MA. Greiningin telur til þeirra sem eru með 

hefðbundið mígreni og þeirra sem eru með líklegt mígreni 

 

4.2.2 Sársauki höfuðverkja 

Karlar með MO upplifðu að jafnaði minni sársauka við höfuðverk (M = 68,1; SD 

= 18,8), á skalanum 0-100 þar sem 0 lýsir engum verk og 100 lýsir versta 

hugsanlega verk, en konur með MO  (M = 74,7; SD = 16,1). Karlar með MA 

upplifðu einnig minni meðalsársauka við höfuðverk (M = 57,2; SD = 22,2) en 

konur með MA (M = 68,8; SD = 20,6). Í töflu 12 má sjá dreifingu á sársaukastigi 

höfuðverkja hjá konum og körlum með MO og MA. Af körlum með MO upplifðu 

5% sársaukastig 34,8 stig og undir og af körlum með MA upplifðu 5% sársaukstig 

15,9 og undir, samsvarandi tölur fyrir konur voru 50 stig hjá þeim sem eru með 

MO og 31,5 stig hjá þeim sem eru með MA.  
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Tafla 12. Sársaukastig höfuðverkja hjá körlum og konum með MO og MA. Hærri 
stigatala jafngildir meiri sársauka. Greiningin telur til þeirra sem eru með 

hefðbundið mígreni og þeirra sem eru með líklegt mígreni 

 

 

 Meðalsársauki hjá bæði körlum og konum með MO var hærri en hjá körlum 

og konum með MA. t próf sýndi tölfræðilega marktækan mun á meðalsársauka 

milli einstaklinga með MO og MA (p = 0,042; sjá töflu 13). Enginn tölfræðilega 

marktækur munur var á meðalsársauka milli karla og kvenna með MA (p = 0,058; 

sjá töflu C í viðauka A).  

 

Tafla 13. Meðalsársauki höfuðverkja hjá einstaklingum með MO og MA. 
Greiningin telur til þeirra sem eru með hefðbundið mígreni og þeirra sem eru 

með líklegt mígreni 

 

Karlar Konur Karlar Konur

n = 28 n = 56 n = 21 n = 69

Lággildi 30 40 15 20

Hágildi 98 100 83 100

Miðgildi 71 73,5 60 70

Meðaltal 68,1 74,7 57,2 68,8

Staðalfrávik 18,8 16,1 22,2 20,6

Prósentumörk

5% 34,8 50 15,9 31,5

25% 59,8 63 52 53

50% 71 73,5 60 70

75% 80 87 75 84

95% 94,6 100 82,2 99,1
a
Þeir sem eru eingöngu með mígreni án áru en ekki mígreni með áru

b
Allir sem eru með mígreni með áru

Sársauki höfuðverkja (skali 0-100)

MO
a

MA
b

MO
a

MA
b

t  gildi
c p gildi

n = 84 n = 90

Meðalsársauki 72,5 66,4 -2,051 0,042
d

a
Þeir sem eru eingöngu með mígreni án áru en ekki mígreni með áru

b
Allir sem eru með mígreni með áru 

c
t próf

d 
Tölfræðilega marktækur munur

Sársauki höfuðverkja
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Á mynd 6 má sjá nánar dreifni á sársauka höfuðverkja hjá körlum og konum með 

MO og MA.  

 

Mynd 6. Kassarit af sársaukastigi sem karlar og konur með (A) MO og (B) MA 
upplifa við höfuðverk. Greiningin telur til þeirra sem eru með hefðbundið mígreni 

og þeirra sem eru með líklegt mígreni 

 

4.2.3 Tímalengd höfuðverkja 

Meðaltímalengd höfuðverkja án meðferðar eða með ófullnægjandi meðferð var 

hærri hjá körlum með MO (M = 9,3 klst., SD = 17) en körlum með MA (M = 6,8 

klst., SD = 11,1) Konur með MO höfðu einnig hærri meðaltímalengd (M = 16,7 

klst., SD = 21)  en konur með MA (M = 11,7 klst., SD = 18,6). Enginn tölfræðilega 

marktækur munur var þó á meðaltímalengd á milli einstaklinga með MO og MA 

(p = 0,245; sjá töflu D í viðauka A). Meðaltímalengd höfuðverkja var hærri hjá 

konum en körlum í báðum tilfellum. Enginn tölfræðilega marktækur munur var á 

meðaltímalengd milli karla og kvenna með MA (p = 0,167; sjá töflu E í viðauka 
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A). Karlar með MO höfðu meðaltímalengd upp á a.m.k. 5 klst. í 25% tilfella á 

meðan konur með MO höfðu meðaltímalengd upp á a.m.k. 24 klst. Karlar með 

MA höfðu meðaltímalengd upp á a.m.k. 6 klst í 25% tilfella en konur með MA 

a.m.k. 8,5 klst. Tafla 14 sýnir dreifingu á tímalengd höfuðverkja hjá körlum og 

konum með MO og MA.  

 

Tafla 14. Tímalengd höfuðverkja hjá körlum og konum með MO og MA. 
Greiningin telur til þeirra sem eru með hefðbundið mígreni og þeirra sem eru 

með líklegt mígreni 

 

 

Mynd 7 sýnir nánar dreifni á tímalengd höfuðverkja hjá körlum og konum með 

MO og MA. Miðað við 95% prósentumörk eru fleiri konur en karlar sem fá lengri 

köst eins og sjá má á mynd 7.   

Karlar Konur Karlar Konur

n = 28 n = 56 n = 21 n = 69

Lággildi 1 2 1 1

Hágildi 72 72 48 79

Miðgildi 4,5 6 3 5

Meðaltal 9,3 16,7 6,8 11,7

Staðalfrávik 17 21 11,1 18,6

Prósentumörk

5% 2 2 1 1

25% 3 4 2 2

50% 4,5 6 3 5

75% 5 24 6 8,5

95% 49 69,6 25,2 60,5
a
Þeir sem eru eingöngu með mígreni án áru en ekki mígreni með áru

b
Allir sem eru með mígreni með áru

Tímalengd höfuðverkja (klst)

MO
a

MA
b
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 Mynd 7. Kassarit af tímalengd höfuðverkja hjá körlum og konum með MO og 
MA. Greiningin telur til þeirra sem eru með hefðbundið mígreni og þeirra sem 

eru með líklegt mígreni 

 

4.2.4 Einkenni mígrenis 

Algengasta einkenni mígrenis hjá þeim sem voru með MO var aukið næmi fyrir 

ljósi sem 78,6% upplifðu og átti það við bæði um karla (89,3%) og konur (73,2%). 

Næst algengasta einkenni hjá þeim sem voru með MO var verkur öðru megin í 

höfði sem 71,4% upplifðu og átti það við bæði um karla (75,0%) og konur (69,6%). 

Töluvert færri karlar upplifðu ógleði eða uppköst (14,3%) miðað við konur 

(58,9%). Af öllum með MO upplifðu fleiri aukið næmi fyrir ljósi (78,6%) en hljóði 

(61,9%). Fæstir upplifðu höfuðverk í formi sláttar (39,3%). Í töflu 15 má sjá nánar 

einkenni mígrenis hjá körlum og konum með MO og MA. 
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 Algengasta einkenni mígrenis hjá þeim sem voru með MA var verkur öðru 

megin í höfði sem 76,7% upplifði og átti það við bæði um karla (61,9%) og konur 

(81,2%). Næst algengasta einkenni þeirra sem voru með MA var aukið næmi fyrir 

ljósi (68,9%) og átti það við um bæði karla (42,9%) og konur (76,8%). Fæstir 

karlar upplifðu aukinn verk við áreynslu (19,0%) og fæstar konur upplifðu 

höfuðverk í formi sláttar (31,9%) (sjá töflu 15).
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Tafla 15. Einkenni mígrenis meðal einstaklinga með MO og MA. Greiningin telur til þeirra sem eru með hefðbundið mígreni og  
þeirra sem eru með líklegt mígreni 

Einkenni n % n % n % n % n % n %

Verkur öðru megin í höfði 60 71,4% 21 75,0% 39 69,6% 69 76,7% 13 61,9% 56 81,2%

Höfuðverkur í formi sláttar 33 39,3% 13 46,4% 20 35,7% 28 31,1% 6 28,6% 22 31,9%

Líkamleg áreynsla eykur verkinn 42 50,0% 15 53,6% 27 48,2% 32 35,6% 4 19,0% 28 40,6%

Ógleði/uppköst 37 44,0% 4 14,3% 33 58,9% 43 47,8% 8 38,1% 35 50,7%

Auki næmi fyrir hljóði 52 61,9% 16 57,1% 36 64,3% 35 38,9% 6 28,6% 29 42,0%

Aukið næmi fyrir ljósi 66 78,6% 25 89,3% 41 73,2% 62 68,9% 9 42,9% 53 76,8%
a
Þeir sem eru eingöngu með mígreni án áru en ekki mígreni með áru

b
Allir sem eru með mígreni með áru

MO
a

MA
b

Allir (n = 84) Karlar (n = 28) Konur (n = 56) Allir (n = 90) Karlar (n = 21) Konur (n = 69)

Einkenni mígrenis (hlutfall)
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4.2.5 Tíðni höfuðverkja 

Af körlum með MO voru 85,7% sem fengu höfuðverkjarköst einn til fjóra daga í 

mánuði eða sjaldnar, sama hlutfall fyrir konur var 71,4%. Af körlum með MA voru 

78,9% sem fengu köst einn til fjóra daga í mánuði eða sjaldnar, sama hlutfall fyrir 

konur var 68,1%. 

 Tveir karlar með MO (7,1%)  höfðu höfuðverki 15-19 daga í mánuði og níu 

konur með MO (16,1%) höfðu höfuðverki 15-19 daga í mánuði eða oftar. Fimm 

konur með MO (8,9%) og tvær konur með MA (3,1%) sögðust fá höfuðverki 25-

31 daga í mánuði. Tveir karlar með MA (10,5%) sögðust fá höfuðverki 20-24 daga 

í mánuði og fimm konur með MA (7,7%) sögðust fá höfuðverki oftar en 15 daga í 

mánuði. Í töflu 16 má sjá tíðni höfuðverkja hjá körlum og konum með MO og MA.   

 

Tafla 16. Tíðni höfuðverkja hjá körlum og konum með MO og MA. Greiningin 
telur til þeirra sem eru með hefðbundið mígreni og þeirra sem eru með líklegt 

mígreni 

 

 

n % n % n % n %

1-4 dagar á ári 4 14,3% 9 16,1% 8 42,1% 14 21,5%

5-11 dagar á ári 11 39,3% 13 23,2% 3 15,8% 19 29,2%

1-4 dagar í mánuði 9 32,1% 18 32,1% 4 21,1% 14 21,5%

5-9 dagar í mánuði 2 7,1% 4 7,1% 1 5,3% 9 13,8%

10-14 dagar í mánuði 0 0,0% 3 5,4% 1 5,3% 4 6,2%

15-19 dagar í mánuði 2 7,1% 3 5,4% 0 0,0% 2 3,1%

20-24 dagar í mánuði 0 0,0% 1 1,8% 2 10,5% 1 1,5%

25-31 dagar í mánuði 0 0,0% 5 8,9% 0 0,0% 2 3,1%

Svarhlutfall
c

100% 100% 90% 94%
a
Þeir sem eru eingöngu með mígreni án áru en ekki mígreni með áru

b
Allir sem eru með mígreni með áru

c
Hlutfall sem uppfyllti skilyrði til að svara viðkomandi spurningu

MO
a

MA
b

Karlar (n = 28) Konur (n = 56) Karlar (n = 21) Konur (n = 69)

Tíðni höfuðverkja
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Á mynd 8 má sjá tíðni höfuðverkja hjá körlum og konum með MO og MA. Á 

myndinni sést að þeir sem hafa MO virðast fá höfuðverki oftar en þeir sem hafa 

MA. 

 

Mynd 8. Fjöldi daga með höfuðverk hjá þeim sem hafa (A) MO og (B) MA. 
Greiningin telur til þeirra sem eru með hefðbundið mígreni og þeirra sem eru 

með líklegt mígreni 

 

4.2.6 Áhrif á daglegt líf 

Af þeim sem voru með MO töldu 53,6% karla og 73,2% kvenna að höfuðverkirnir 

hefðu truflandi áhrif á daglegt líf. Af þeim sem voru með MA töldu 52,6% karla og 

64,2% kvenna að höfuðverkirnir hefðu truflandi áhrif á daglegt líf (sjá töflu F í 

viðauka A). Fleiri einstaklingar með MO töldu höfuðverkina hafa meiri áhrif á 

daglegt líf en einstaklingar með MA en munurinn var ekki tölfræðilega marktækur 

(p = 0,600; sjá töflu G í viðauka A).  
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 Af þeim sem töldu höfuðverkina hafa truflandi áhrif á sitt daglega líf voru 

flestir sammála um að höfuðverkirnir hefðu áhrif á daglegar athafnir. Á skalanum 

0-100 þar sem 100 lýsir algjörri truflun var meðaltal allra þátta hjá konum með 

MO hærra (59,6 stig) heldur en hjá konum með MA (49,5 stig). Karlar með MO 

(55,1 stig) voru með svipað meðaltal og karlar með MA (55,9 stig).  Konum með 

MO fannst allir þættir hafa meiri áhrif á sig en körlum nema þegar kom að vinnu 

og skapi. Körlum með MA fannst allir þættir hafa meiri áhrif á sig en konum með 

MA en munurinn var þó ekki tölfræðilega marktækur (p = 0,139 til 0,843; sjá töflu 

H í viðauka A). Í töflu 17 má sjá samantekt á áhrifum höfuðverkja á ýmsa þætti í 

daglegu lífi hjá körlum og konum með MO og MA. 

 

Tafla 17. Samantekt á áhrifum höfuðverkja á ýmsa þætti daglegs lífs hjá þeim 
sem hafa MO og MA. Greiningin telur til þeirra sem eru með hefðbundið mígreni 

og þeirra sem eru með líklegt mígreni 

 

 

Af körlum með MO höfðu 35,7% leitað sér aðstoðar hjá lækni vegna 

höfuðverkjanna en 72,7% kvenna. Af körlum með MA höfðu 31,6% leitað til 

læknis en 69,2% kvenna (sjá töflu I í viðauka A).  

Allir Karlar Konur Allir Karlar Konur

n = 56 n = 15 n = 41 n = 53 n = 10 n = 43

Daglegar athafnir 66,0 60,1 68,2 60,0 62,7 58,8

Skap 56,3 58,7 55,2 45,1 44,2 42,7

Vinna 57,6 60,6 56,4 52,0 58,5 49,4

Heimilisstörf 61,6 56,9 63,6 53,4 55,3 52,1

Samskipti 57,8 53,9 59,3 52,0 58,2 50,1

Svefn 49,6 42,5 52,5 45,3 48,4 44,4

Lífsánægja 59,4 52,7 62,0 52,6 63,7 49,0

Meðaltal 58,3 55,1 59,6 51,5 55,9 49,5

Svarhlutfall
c 100% 85-95% 90-100% 91-98%

a
Þeir sem eru eingöngu með mígreni án áru en ekki mígreni með áru

b
Allir sem eru með mígreni með áru

c
Hlutfall sem uppfyllti skilyrði til að svara viðkomandi spurningu

MA
b

Áhrif á daglegt líf (meðaltal, skali 0-100)

MO
a
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4.3 Mígreni með áru 

Alls greindust 90 einstaklingar með mígreni með áru. Þar af voru 38 sem 

greindust eingöngu með mígreni með áru og 52 með bæði mígreni með og án 

áru. Konur voru líklegri en karlar til að greinast með MA (líkindahlutfall (e. odds 

ratio (OR)) 2,78; 95% öryggisbil 1,68-4,62). Af þeim sem greindust með mígreni 

með áru voru 20 (19,3%) sem greindust einnig með skyntruflanir, þar af fjórir 

karlar (25,0%) og 16 konur (75,0%) (sjá töflu J í viðauka A). Greiningin telur til 

þeirra sem voru með hefðbundið mígreni með áru og þeirra sem voru með 

mígreni með lengda áru.  

 

4.3.1 Aldur við upplifun fyrstu árueinkenna 

Meðaldur við upplifun fyrstu sjóntruflana var 26,9 ár hjá körlum og 22,4 ár hjá 

konum. Meðaldur við upplifun fyrstu skyntruflana var 35,3 ár hjá körlum og 23,1 

ár hjá konum. Í töflu 18 má sjá nánari dreifingu á aldri við upplifun fyrstu sjón- og 

skyntruflana hjá þeim sem eru með mígreni með áru. 

 

Tafla 18. Aldur við upplifun fyrstu sjón- og skyntruflana hjá körlum og konum 
með mígreni með áru. Greiningin telur til þeirra sem eru með hefðbundið 

mígreni með áru og þeirra sem eru með lengda áru 

 

Karlar Konur Karlar Konur

n = 21 n = 69 n = 4 n = 16

Lággildi 7 5 12 11

Hágildi 62 55 50 61

Miðgildi 21 20 39,5 18

Meðaltal 26,9 22,4 35,3 23,1

Staðalfrávik 16,0 10,2 16,9 14,3

Prósentumörk

5% 11,5 11 15,3 11,7

25% 15 14 28,5 13,3

50% 21 20 39,5 18

75% 39 30 46,3 27,3

95% 51,2 40,1 49,3 50,6

Aldur við fyrstu árueinkenni (ár)

Sjóntruflanir Skyntruflanir
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Á mynd 9 má sjá dreifingu á aldri við upplifun fyrstu sjón- og skyntruflunum hjá 

körlum og konum með mígreni með áru.  

 

Mynd 9. Kassarit sem sýnir aldur við upplifun fyrstu árueinkenna hjá körlum og 
konum með (A) sjóntruflanir og (B) skyntruflanir. Greiningin telur til þeirra sem 

eru með hefðbundið mígreni með áru og þeirra sem eru með lengda áru 

 

4.3.2 Einkenni mígrenis með áru 

4.3.2.1 Sjóntruflanir 

Algengasta sjóntruflunin voru doppur hjá bæði einstaklingum sem voru með 

eingöngu mígreni með áru (MA) (50,0%) og þeim sem voru með bæði mígreni 

með og án áru (MA + MO) (57,7%). Næst algengasta sjóntruflunin hjá þeim sem 

voru með MA var lestrarerfiðleikar (39,5%)  og þar á eftir að tapa hluta af sjónsviði 

(34,2%). Næst algengasta sjóntruflunin hjá þeim sem voru með MA+MO var að 

tapa hluta af sjónsviði (48,1%) og þar á eftir lestrarerfiðleikar (38,5%). Samtals 

níu konur sögðust hafa upplifað hillingar en enginn karl, hvorki í hópi einstaklinga 

með MA né MA + MO. Í töflu 19 má sjá nánari samantekt á algengi sjóntruflana 

hjá körlum og konum með MA og MA + MO.
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Tafla 19. Einkenni sjóntruflana meðal þeirra sem eru með mígreni með áru. Greiningin telur til þeirra sem eru með hefðbundið  
mígreni með áru og þeirra sem eru með lengda áru 

Sjóntruflanir n % n % n % n % n % n %

Tapar hluta í sjónsviði 13 34,2% 7 50,0% 6 25,0% 25 48,1% 4 57,1% 21 46,7%

Sikk-sakk línur 10 26,3% 4 28,6% 6 25,0% 10 19,2% 0 0,0% 10 22,2%

Doppur 19 50,0% 9 64,3% 10 41,7% 30 57,7% 4 57,1% 26 57,8%

Stjörnur 9 23,7% 4 28,6% 5 20,8% 10 19,2% 2 28,6% 8 17,8%

Ljósglampar 5 13,2% 2 14,3% 3 12,5% 11 21,2% 4 57,1% 7 15,6%

Hillingar 5 13,2% 0 0,0% 5 20,8% 3 5,8% 0 0,0% 3 6,7%

Lestrarerfiðleikar 15 39,5% 5 35,7% 10 41,7% 20 38,5% 2 28,6% 18 40,0%

Annað 7 18,4% 3 21,4% 4 16,7% 8 15,4% 1 14,3% 7 15,6%
a
Þeir sem eru eingöngu með mígreni með áru og uppfylla ekki skilyrði fyrir mígreni án áru

b
Þeir sem eru með mígreni með áru og uppfylla einnig skilyrði fyrir mígreni án áru

Einkenni sjóntruflana (hlutfall)

MA
a

MA + MO
b

Allir (n = 38) Karlar (n = 14) Konur (n = 24) Allir (n = 52) Karlar (n = 7) Konur (n = 45)
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Á mynd 10 má sjá einkenni sjóntruflana meðal allra með mígreni með áru í 

stærðarröð eftir algengi. Algengasta einkennið meðal allra með mígreni með áru 

voru doppur en sjaldgæfast voru hillingar.   

 

 

Mynd 10. Einkenni sjóntruflana hjá öllum sem eru með mígreni með áru. 
Greiningin telur til þeirra sem eru með hefðbundið mígreni með áru og þeirra 

sem eru með lengda áru 

 

4.3.2.2 Skyntruflanir, máttleysi og talerfiðleikar 

Af konum sem voru með mígreni með áru með skyntruflunum var algengasta 

einkenni skyntruflana dofi í annarri hendinni eða öðrum hluta andlits (68,8%). 

Næst algengasta einkennið hjá konum voru talerfiðleikar (56,3%) og þar á eftir 

suð fyrir eyrum (31,3%). Hvorki karlar né konur könnuðust við að hafa upplifað 

máttleysi. Talerfiðleikar og máttleysi tilheyra í raun ekki skyntruflunum en voru 

höfð með í spurningalistanum þar sem þau eru vísbendingar um annars konar 

mígreni en það verður ekki skoðað nánar í þessu verkefni. Í töflu 20 má sjá nánari 

útlistun á einkennum skyntruflana og algengi þeirra.  
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Tafla 20. Skyntruflanir, máttleysi og talerfiðleikar þeirra sem eru með mígreni 
með áru. Greiningin telur til þeirra sem eru með hefðbundið mígreni með áru og 

þeirra sem eru með lengda áru 

 

 

Á mynd 11 má sjá einkenni skyntruflana í stærðarröð eftir algengi hjá þeim sem 

voru með mígreni með áru og höfðu upplifað skyntruflanir.  

 

 

Mynd 11. Skyntruflanir, máttleysi og talerfiðleikar hjá þeim sem voru með 
mígreni með áru. Greiningin telur til þeirra sem eru með hefðbundið mígreni 

með áru og þeirra sem eru með lengda áru 

Skyntruflanir n % n % n %

Dofi 12 60,0% 1 25,0% 11 68,8%

Máttleysi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Erfiðleikar í samhæfingu hreyfinga 4 20,0% 0 0,0% 4 25,0%

Talerfiðleikar 9 45,0% 0 0,0% 9 56,3%

Skyndileg lykt 3 15,0% 0 0,0% 3 18,8%

Suð fyrir eyrum 7 35,0% 2 50,0% 5 31,3%

Tapar hluta af heyrn 3 15,0% 1 25,0% 2 12,5%

Minnkuð meðvitund 2 10,0% 0 0,0% 2 12,5%

Annað 1 5,0% 0 0,0% 1 6,3%

Allir (n = 20) Karlar (n = 4) Konur (n = 16)

Einkenni skyntruflana (hlutfall)
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4.3.3 Tíðni sjóntruflana 

Af öllum með mígreni með áru (MA) voru 42,2% sem höfðu fengið sjóntruflanir 

með höfuðverk einn til fjóra daga á ári. Af körlum voru flestir (71,4%) sem höfðu 

fengið köst fimm til ellefu daga á ári eða sjaldnar en einn karl (4,8%) sagðist hafa 

fengið köst 10-14 daga í mánuði og annar sagðist hafa fengið köst 15-19 daga í 

mánuði. Af konum voru flestar (65,2%) sem höfðu fengið köst fimm til ellefu daga 

á ári eða sjaldnar. Í töflu 21 má sjá nánari sundurliðun á tíðni sjóntruflana með 

höfuðverk hjá þeim voru með MA. 

 Af öllum með MA höfðu 11 karlar (52,4% af körlum með MA) og 22 konur 

(31,9% af konum með MA) upplifað sjóntruflanir án þess að fá höfuðverk. Af þeim 

konum sem höfðu fengið sjóntruflanir án höfuðverks voru flestar (68,2%) sem 

höfðu fengið kast einn til fjóra daga á ári og allar einn til fjóra daga í mánuði eða 

sjaldnar. Af körlum voru 63,6% sem höfðu fengið sjóntruflanir án höfuðverks fimm 

til ellefu daga á ári eða sjaldnar. Tveir karlar (18,2%) sögðust hafa fengið köst 10-

14 daga í mánuði. Í töflu 21 má sjá nánari sundurliðun á tíðni sjóntruflana án 

höfuðverks hjá þeim sem voru með MA. 

 

Tafla 21. Fjöldi daga sem karlar og konur með mígreni með áru upplifa 
sjóntruflanir með eða án höfuðverks. Greiningin telur til þeirra sem eru með 

hefðbundið mígreni með áru og þeirra sem eru með lengda áru 

 

n % n % n % n %

1-4 dagar á ári 12 66,7% 26 37,7% 4 36,4% 15 68,2%

5-11 dagar á ári 3 14,3% 19 27,5% 3 27,3% 5 22,7%

1-4 dagar í mánuði 2 9,5% 15 21,7% 1 9,1% 2 9,1%

5-9 dagar í mánuði 0 0,0% 5 7,2% 1 9,1% 0 0,0%

10-14 dagar í mánuði 1 4,8% 0 0,0% 2 18,2% 0 0,0%

15-19 dagar í mánuði 1 4,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

20-24 dagar í mánuði 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

25-31 dagar í mánuði 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Svarhlutfall
a 90,5% 94,2% 100% 100%

d
Hlutfall sem uppfyllti skilyrði til að svara viðkomandi spurningu

Tíðni sjóntruflana

Sjóntruflanir með höfuðverk Sjóntruflanir án höfuðverks

Karlar (n = 21) Konur (n = 69) Karlar (n = 11) Konur (n = 22)
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 Af þeim sem voru eingöngu með mígreni með áru (MA) og höfðu fengið 

höfuðverk oftar en einu sinni yfir ævina var 63,6% sem höfðu fengið sjóntruflanir 

án þess að fá höfuðverk líka en ekki nema 24,0% af þeim sem voru með bæði 

mígreni með og án áru (MA + MO). Kí-kvaðrat próf sýndi tölfræðilega marktækan 

mun á því hvort einstaklingar með MA upplifðu frekar sjóntruflanir án höfuðverks 

samanborið við einstaklinga með MA + MO (p = 0,001) (sjá töflu 22). 

 

Tafla 22. Hlutfall af þeim með MA og MA + MO sem hafa fengið sjóntruflanir án 
þess að þeim fylgi höfuðverkur. Greiningin telur til þeirra sem eru með 

hefðbundið mígreni með áru og þeirra sem eru með lengda áru 

 

 

4.3.3.1 Áhrif tíðni áru á sársauka og lífsgæði 

Af öllum sem voru með mígreni með áru og höfðu fengið höfuðverk oftar en einu 

sinni var meðalsársauki 65,4 stig hjá þeim sem fengu sjóntruflanir með höfuðverk 

sjaldnar en einn til fjóra daga í mánuði en 69,3 stig hjá þeim sem upplifðu 

sjóntruflanir með höfuðverk einn til fjóra daga í mánuði eða oftar. Af þeim sem 

fengu oftar sjóntruflanir með höfuðverk töldu 66,7% höfuðverkinn hafa áhrif á 

lífsgæði sín en 59,3% af þeim fengu sjaldnar köst. t próf sýndi ekki tölfræðilega 

marktækan mun á milli aukinnar tíðni áru og meðalsársauka (p = 0,463). Kí-

kvaðrat próf sýndi ekki tölfræðilega marktækan mun á milli aukinnar tíðni áru og 

áhrif á lífsgæði (p = 0,708). Tafla 23 sýnir nánar áhrif tíðni sjóntruflana á 

meðalsársauka og lífsgæði.  

MA
a

MA + MO
b

X
2
 
c p-gildi

n = 38 n  = 52

Já 63,6% 24,0%

Nei 36,4% 76,0%

Svarhlutfall
e 86,8% 96,2%

a
Þeir sem eru eingöngu með mígreni með áru og uppfylla ekki skilyrði fyrir mígreni án áru

b
Þeir sem eru með mígreni með áru og uppfylla einnig skilyrði fyrir mígreni án áru

c
Kí-kvaðrat  próf

d
Tölfræðilega marktækur munur

e
Hlutfall sem uppfyllti skilyrði til að svara viðkomandi spurningu

Sjóntruflanir án höfuðverks

11,437 0,001
d
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Tafla 23. Áhrif aukinnar tíðni sjóntruflana á sársauka og daglegt líf hjá öllum 
sem voru með mígreni með áru. Greiningin telur til þeirra sem eru með 

hefðbundið mígreni með áru og þeirra sem eru með lengda áru 

 

 

4.4 Líklegt mígreni 

Af þeim 90 einstaklingum sem greindust með mígreni með áru greindust 74 

einstaklingar (82,2%) með hefðbundið mígreni með áru (MA) samkvæmt  

ströngustu skilmerkjum ICHD-3 og 16 einstaklingar (17,8%) með lengda áru 

(PMA). Hlutfall karla og kvenna með MA var 1:2,6 og PMA 1:3,1. Af þeim 136 

einstaklingum sem greindust með mígreni án áru (MO) greindust 87 einstaklingar 

(64,0%) með mígreni án áru samkvæmt ströngustu skilmerkjum ICHD-3 og 49 

einstaklingar (36,0%) með líklegt mígreni án áru (PMO). Hér verður kannað hvort 

líklegt mígreni hafi áhrif á sársauka höfuðverkja og daglegt líf hjá einstaklingum 

sem greinast með mígreni án áru og einstaklingum sem greinast með mígreni 

með áru. Að auki verður athugað hvort lengd ára hafi áhrif á sjóntruflanir hjá 

einstaklingum með mígreni með áru.  

 

4.4.1 Áhrif lengdrar áru á sársauka og daglegt líf 

Meðalsársauki höfuðverkja var svipaður á milli þeirra sem voru með hefðbundna 

áru og lengda áru. Í báðum tilfellum upplifðu konur hærri meðalsársauka en 

karlar. Í töflu 24 má sjá dreifingu á meðalsársauka höfuðverkja hjá körlum og 

konum með MA og PMA. 

 

 

< 1-4 daga á mánuði ≥ 1-4 dagar á mánuði Tilgátupróf p gildi

n = 60 n = 24

Meðalsársauki 65,4 stig 69,3 stig t  = 0,741
 b 0,463

Áhrif á daglegt líf 
a 59,3% 66,7% X

2
 = 0,140 

c 0,708
a
Hlutfall sem taldi höfuðverkinn hafa áhrif á daglegt líf

b
t  próf

c
Kí-kvaðrat  próf

Fjöldi daga með sjóntruflanir með höfuðverk
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Tafla 24. Sársaukastig höfuðverkja eftir kyni hjá þeim sem hafa hefðbundna 
lengd áru og þeirra sem hafa lengda áru 

 

 

Í töflu 25 má sjá meðalsársauka höfuðverkja hjá þeim einstaklingum sem eru með 

MA og PMA. t próf sýndi ekki tölfræðilega marktækan mun á meðalsársauka milli 

einstaklinga með MA og PMA (p = 0,571). 

 

Tafla 25. Áhrif lengdrar áru á meðalsársauka hjá einstaklingum með mígreni 
með áru 

 

Karlar Konur Karlar Konur

n = 17 n = 57 n = 4 n = 12

Lággildi 16,0 20,0 15,0 20,0

Hágildi 83,0 100,0 75,0 100,0

Miðgildi 60,0 70,0 45,4 75,0

Meðaltal 60,6 68,8 45,3 69,1

Staðalfrávik 18,8 19,9 32,1 25,2

Prósentumörk

5% 28,4 33,8 15,8 34,5

25% 52,3 58,8 18,8 49,5

50% 60 70 45,4 75

75% 75,8 80,8 72 90

95% 82,4 97,8 74,4 97,5
a
Þeir sem hafa mígreni með áru skv. ströngustu skilmerkjum ICHD-3

b
Þeir sem hafa mígreni með lengda áru

Sársauki höfuðverkja (skali 0-100)

Hefðbundin ára
a

Lengd ára
b

MA
a

PMA
b

t gildi
c p-gildi

n = 74 n = 16

Meðalsársauki 67,2 62,7 -0,578 0,571

b
 Einstaklingar sem greinast með mígreni með lengda áru

c
t próf

Sársauki höfuðverkja

a 
Einstaklingar sem greinast með mígreni með áru skv. ströngustu 

skilmerkjum ICHD-3
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 Við athugun á áhrifum lengdrar áru á daglegt líf voru þeir útilokaðir sem höfðu 

sársaukastig yfir 70 til að útiloka þau áhrif sem mikill sársauki spilar á daglegt líf 

þeirra sem hafa mígreni. Af þeim sem voru með MA töldu 54,5% höfuðverkinn 

hafa áhrif á daglegar athafnir en enginn af þeim sem voru með PMA (sjá töflu 26). 

Kí-kvaðrat próf sýndi tölfræðilega marktækan mun á áhrifum á daglegt líf á milli 

þeirra sem voru með MA og PMA (p = 0,043).  

 

Tafla 26. Hlutfall þeirra með MA og PMA sem telja höfuðverkinn hafa truflandi 
áhrif á daglegt líf 

 

 

4.4.2 Áhrif lengdrar áru á sjóntruflanir 

Einkenni sjóntruflana voru borin saman hjá konum með MA og PMA til að útiloka 

þau áhrif sem kyn getur haft á einkenni sjóntruflana. Algengasta sjóntruflunin voru 

doppur hjá konum með MA (54,4%) en lestrarerfiðleikar hjá konum með PMA 

(50,0%). Næst algengasta sjóntruflunin var að tapa hluta í sjónsviði hjá konum 

með MA (40,4%) en doppur hjá konum með PMA (41,7%). Í töflu 27 má sjá nánari 

samantekt á einkennum sjóntruflana hjá konum með MA og PMA.  

MA
a

PMA
b

p-gildi
c

n = 33 n = 7

Já 54,5% 0,0%

Nei 45,5% 100,0%

b
Einstaklingar sem greinast með mígreni með lengda áru

c
Kí-kvaðrat próf

d
Tölfræðilega marktækur munur

Áhrif á daglegt líf

0,043
d

a 
Einstaklingar sem greinast með mígreni með áru skv. ströngustu 

skilmerkjum ICHD-3
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Tafla 27. Einkenni sjóntruflana hjá konum með MA og PMA 

 

 

4.4.3 Áhrif líklegs mígrenis án áru á sársauka og daglegar athafnir 

Einstaklingar með MO höfðu hærri meðalsársauka (M = 76,3) en einstaklingar 

með PMO (M = 67,3) (sjá töflu 28). t próf sýndi tölfræðilega marktækan mun á 

meðalsársauka milli einstaklinga með MO og PMO (p = 0,003). Hlutfallslega fleiri 

einstaklingar með MO (80,5%) töldu höfuðverkinn hafa áhrif á daglegar athafnir 

en einstaklingar með PMO (52,1%). Kí-kvaðrat próf sýndi tölfræðilega 

marktækan mun á áhrifum á daglegar athafnir milli einstaklinga með MO og PMO 

(p = 0,001). 

 

Tafla 28. Áhrif líklegs mígrenis án áru á meðalsársauka og daglegar athafnir. 

 

Sjóntruflanir n % n %

Tapar hluta í sjónsviði 23 40,4% 4 33,3%

Sikk-sakk línur 12 21,1% 4 33,3%

Doppur 31 54,4% 5 41,7%

Stjörnur 11 19,3% 2 16,7%

Ljósglampar 9 15,8% 1 8,3%

Hillingar 7 12,3% 1 8,3%

Lestrarerfiðleikar 22 38,6% 6 50,0%

Annað 10 17,5% 1 8,3%
a
Konur sem greinast með mígreni með áru skv. ströngustu skilmerkjum ICHD-3

b
Konur sem greinast með mígreni með lengda áru

Einkenni sjóntruflana

MA
a

PMA
b

n = 57 n = 12

MO
b

PMO
c Tilgátupróf p gildi

n = 87 n = 49

Meðalsársauki 76,3 stig 67,3 stig t  = -3,087
 d

0,003
f

Áhrif á daglegar athafnir
a 80,5% 52,1% X

2
 = 10,624 

e
0,001

f

a 
Hlutfall sem taldi höfuðverkinn hafa áhrif daglegar athafnir

d
t próf

b 
Einstaklingar sem greinast með mígreni án áru skv. ströngustu skilmerkjum

e 
Kí-kvaðrat próf

c
 Einstaklingar sem greinast með líklegt mígreni án áru

f
 Tölfræðilega marktækur munur

Áhrif á lífsgæði
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5. UMRÆÐUR 
 

Niðurstöður þessarar rannsóknar á greiningu mígrenis eru í takt við erlendar 

rannsóknir. Konur voru líklegri en karlar til að greinast með mígreni, algengi 

mígrenis fór hækkandi að miðjum aldri og lækkaði svo. Einstaklingar með mígreni 

með áru virðast finna minna fyrir höfuðverkjunum en einstaklingar með mígreni 

án áru. Markmið rannsóknarinnar var að lýsa mígreni með áru í íslensku þýði en 

einkenni sjóntruflana í þessu þýði eru svipuð og erlendar rannsóknir hafa sýnt. 

Skilmerki ICHD-3 fyrir mígreni voru víkkuð og svo virðist sem munur sé á 

höfuðverkjunum á milli þeirra sem upplifa hefðbundið mígreni og líklegt mígreni.  

Lengd áru virðist hins vegar ekki hafa áhrif á birtingarmynd sjóntruflana. 

 

5.1 Algengi mígrenis 

Algengi mígrenis yfir tólf mánaða tímabil var 18,9% og var mígreni algengara hjá 

konum en körlum með hlutfall karla og kvenna 1:2. Þetta algengi er nokkuð hátt 

í samanburði við erlendar rannsóknir og skýrist að hluta til að í þessari rannsókn 

var ákveðið að víkka skilmerki ICHD-3 fyrir mígreni og hafa þá með sem hafa 

líklegt mígreni (PM). Það var gert til að ná örugglega inn sem flestum sem voru 

með mígreni með og án áru. Í rannsókninni voru undirhópar mígrenis athugaðir 

og skipt upp eftir kyni og ef farið hefði verið eftir ströngustu skilmerkjum ICHD-3 

hefðu hópar verið minni og tölfræðilegt afl lítið og þar af leiðandi ólíklegt að finna 

marktækan mun jafnvel þó hann væri til staðar. Því var ákveðið að kanna í leiðinni 

hvort munur væri á einkennum einstaklinga með hefðbundið mígreni og 

einstaklinga með líklegt mígreni. Í töflu A í viðauka A má sjá tölur fyrir algengi ef 

farið er eftir ströngustu skilmerkjum ICHD-3 en þá var algengi mígrenis 14,3% 

með hlutfall karla og kvenna 1:2,3. Samantekt Stovner o.fl. á faraldsfræði 

höfuðverkja í Evrópu sýnir algengi mígrenis á bilinu 9,6% - 24,6% og meðalgildi 

úr átta rannsóknum 13,7% þar sem hlutfall karla og kvenna var 1:2,2 (Stovner, 

Zwart, Hagen, Terwindt og Pascual, 2006) 
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 Hlutfall þeirra sem voru með mígreni og greindust með mígreni með áru var 

51,7% þegar þeir sem höfðu líklegt mígreni voru hafðir með en 56,1% þegar farið 

var eftir ströngustu skilmerkjum ICHD-3. Hlutfall karla og kvenna í báðum tilfellum 

var 1:2,6. Lýðgrunnaðar rannsóknir hafa sýnt miklar sveiflur á hlutfalli 

mígrenissjúklinga sem hafa mígreni með áru eða á bilinu 20-40% í rannsóknum 

sem byggja á viðtölum og 24-31% í lagskiptum rannsóknum sem byggja á 

viðtölum við taugalækni (Gudmundsson og Scher, 2012). Erfiðlega hefur reynst 

að greina mígreni með áru í gegnum spurningalista þar sem birtingarmynd 

sjúkdómsins getur verið mjög misjöfn meðal einstaklinga og því ekki óeðlilegt að 

hlutfallið sé hærra (Steiner o.fl., 2003). Við framkvæmd rannsóknarinnar voru þeir 

sem voru með bæði mígreni með og án áru flokkaðir undir mígreni með áru en 

niðurstöður hefðu hugsanlega verið öðruvísi ef öfugt hefði verið farið að.  

 Algengi mígrenis er misjafnt eftir aldri, nær yfirleitt hámarki á miðjum aldri og 

fer svo aftur niður með hækkandi aldri og átti það við í þessari rannsókn að 

undanskildu aldursbilinu 20-30 ára en á mynd 4 (A) sést hvað hlutfallslega margar 

konur hafa mígreni sem eru á yngsta aldurspunktinum (20 ára) sem fer svo hratt 

niður á næsta aldurspunkti (30 ára). Það má mögulega skýra með aldursdreifingu 

þátttakenda í Heilsufarsrannsókninni en eins og kom fram í niðurstöðum vantaði 

fleiri þátttakendur í rannsókninni á aldursbilinu 20-39 ára. Kúrfan fyrir karlmenn 

sýnir samband aldurs og algengis ekki eins skýrt fyrir mígreni en mun færri 

karlmenn greindust með mígreni en konur og ef þátttakendur hefðu verið fleiri 

hefði mátt eiga von á skýrara sambandi í báðum hópum. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar á algengi mígrenis er því ekki hægt að færa beint yfir á Íslendinga en 

þessar tölur gefa okkur þó ákveðna vísbendingu um algengi mígrenis með og án 

áru á Íslandi.   

 

5.2 Samanburður á einkennum þeirra sem hafa mígreni án áru 

og þeirra sem hafa mígreni með áru 

Þegar einkenni mígrenis voru borin saman á milli þeirra sem voru eingöngu með 

mígreni án áru (MO) og þeirra sem voru með mígreni með áru (MA) kom í ljós að 
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meðalsársauki var lægri hjá einstaklingum með MA. Munurinn var tölfræðilega 

marktækur og er það í samræmi við aðrar rannsóknir (Rasmussen og Olesen, 

1992). Meðaltímalengd höfuðverkja var styttri hjá þeim sem voru með MA. Tvö 

algengustu einkenni þeirra sem voru með MO voru þau sömu og hjá 

einstaklingum með MA (aukið næmi fyrir ljósi og verkur öðru megin í höfði) en 

mesta muninn var að sjá á auknu næmi fyrir hljóði sem 61,9% þeirra með MO 

upplifðu en 38,9% af þeim sem voru með MA. Í rauninni kom á óvart hve svipuð 

hlutföllin voru því mörg þessara einkenna voru skilyrði til að greinast með MO en 

ekki til að greinast með MA. Það vakti einnig athygli að töluvert fleiri konur 

upplifðu ógleði eða uppköst tengt höfuðverknum en karlar í báðum hópum en 

munurinn var sérstaklega mikill meðal þeirra sem voru með MO (58,9% kvenna 

en 14,3% karla).   

 Einstaklingar með MO virtust fá oftar höfuðverki en einstaklingar með MA og 

fleiri töldu höfuðverkinn hafa áhrif á daglegt líf. Þegar áhrif á daglegt líf voru 

skoðuð nánar kom einnig í ljós að á skalanum 0-100 skoruðu þeir sem höfðu MO 

hærra á öllum þáttum samanborið við þá sem höfðu MA. Munurinn var ekki mikill 

á milli þátta en mesti munurinn var á skapi (56,3 stig hjá þeim sem voru með MO 

og 45,1 stig hjá þeim sem voru með MA). Það vakti athygli að á meðal 

einstaklinga með MA skoruðu karlar hærra á öllum þáttum daglegs lífs en konur 

sem kemur á óvart því konur upplifðu að meðaltali hærri sársauka höfuðverkja en 

karlar. Það gæti hins vegar gefið skakka mynd hve fáir karlar með MA voru sem 

svöruðu þessari spurningu en áhugavert væri að kanna þennan mun í stærra 

úrtaki. Svipað margir einstaklingar með MO og MA höfðu leitað sér 

læknisaðstoðar vegna höfuðverkjanna eða í kringum 60%.   

 

5.3 Mígreni með áru 

Algengi einkenna svipaði til annarra rannsókna á þessu sviði (Queiroz o.fl., 2011; 

Viana o.fl., 2017). Rannsóknir á einkennum mígrenis með áru eru mis nákvæmar 

á skráningu einkenna og eru einkenni sjóntruflana gríðarlega mörg og ólík meðal 

einstaklinga. Spurningalistinn í þessari rannsókn hafði aðeins spurningar um sjö 

algeng einkenni og því erfitt að bera einkennin nákvæmlega saman við erlendar 
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rannsóknir sem eru yfirleitt nákvæmari í lýsingum. Sikk-sakk línur eða 

virkismyndun (e. fortification spectra) er talin einkennandi sjóntruflun fyrir 

árumígreni sem 22% merktu við en aðrar rannsóknir hafa sýnt algengi í kringum 

20-40%. Þó sikk-sakk línur séu taldar vera einkennandi sjóntruflun þá eru þær 

sjaldnast algengasta sjóntruflunin (Queiroz o.fl., 2011; Viana o.fl., 2017). Það 

kom á óvart hve fáir merktu við að fá aðrar sjóntruflanir (16,7%) en möguleikarnir 

voru nokkuð opnir og líklega merkti fólk við það sem passaði best. Það væri 

áhugavert að rannsaka betur einkenni sjóntruflana meðal einstaklinga með 

mígreni með áru í íslensku þýði og fá nánari lýsingar á þeim einkennum sem 

þessi hópur upplifir.  

 Þegar tíðni einkenna var skoðuð hjá einstaklingum með áru kom í ljós að 

flestir (66,7%) upplifðu sjóntruflanir með höfuðverk fimm til 11 daga á ári eða 

sjaldnar. Þó var nokkuð stór hluti (26,7%) sem fékk sjóntruflanir með höfuðverk 

einn til fjóra daga í mánuði eða oftar. Restin (6,6%) uppfyllti ekki skilyrði um tíðni 

höfuðverkja til að svara spurningunni. Þeir einstaklingar sem fengu sjóntruflanir 

einn til fjóra daga í mánuði eða oftar höfðu hærri meðalsársauka og hlutfallslega 

fleiri töldu höfuðverkinn hafa áhrif á daglegt líf. Það kemur í sjálfu sér ekki á óvart 

að einstaklingar sem upplifa oftar höfuðverki og sjóntruflanir telji það hafa áhrif á 

daglegt líf en það kemur hins vegar á óvart að höfuðverkurinn skuli vera sárari. 

Munurinn var þó ekki tölfræðilega marktækur en tölfræðilegt afl til þess að greina 

mun í fámennum hóp sem þessum er lítið. Af öllum með mígreni með áru voru 

36,7% sem höfðu upplifað sjóntruflanir án þess að fá höfuðverk. Einstaklingar 

sem greindust eingöngu með mígreni með áru, þ.e. uppfylltu ekki skilyrði fyrir 

mígreni án áru, voru líklegri til að hafa upplifað sjóntruflanir án höfuðverks en þeir 

einstaklingar sem greindust bæði með mígreni með og án áru. 

 Svo virðist sem meðalaldur við upplifun fyrstu árueinkenna sé hærri en við 

fyrsta höfuðverkjarkast en meðalaldur við fyrsta höfuðverkjarkast var 20,7 (±12,4) 

ár meðal einstaklinga með mígreni með áru og meðaldur við upplifun fyrstu 

sjóntruflana 24,4 (±14,5) ár. Rannsókn Quieroz o.fl. á mígreni með áru sýndi 

meðalaldur við fyrsta höfuðverkjarkasts 17,6 (±9,9) ár og meðalaldur við upplifun 

fyrstu sjóntruflana 21,0 (±11,4) ár (Queiroz o.fl., 2011).   
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5.4 Líklegt mígreni 

Líklegt mígreni (e. probable migraine, PM) er minna algengur og minna alvarlegur 

undirflokkur mígrenis en hefur samt sem áður hamlandi áhrif á líf einstaklinga 

eins og hefðbundið mígreni. Bandarískar rannsóknir benda til þess að 

einstaklingar með PM séu síður greindir og fái jafnvel ekki viðunandi lyfjameðferð 

(Silberstein o.fl., 2007). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að einstaklingar 

með líklegt mígreni án áru (PMO) upplifi að meðaltali minni meðalsársauka en 

einstaklingar með hefðbundið mígreni án áru (MO) og eins telja þeir höfuðverkina 

hafa minni áhrif á daglegt líf. Meðalsársauki einstaklinga með PMO var samt sem 

áður 67,3 stig og 52,1% töldu höfuðverkinn hafa áhrif á daglegar athafnir og því 

má draga þá ályktun að þó að þessir einstaklingar finni að meðaltali minna fyrir 

skerðingu á lífsgæðum en einstaklingar með MO þá sé hluti af þessum 

einstaklingum sem finni fyrir sárum höfuðverkjum sem getur leitt til skerðingar á 

lífsgæðum.    

 Þegar áhrif lengdrar áru (PMA) á meðalsársauka og daglegt líf voru borin 

saman við einstaklinga með hefðbundna áru (MA) kom í ljós að meðalsársauki 

höfuðverkja var aðeins lægri hjá þeim sem voru með PMA (M = 62,7) en þeim 

sem voru með MA (M = 67,2). Munurinn var ekki tölfræðilega marktækur en hafa 

verður í huga að aðeins 16 einstaklingar greindust með lengda áru. Það sama 

gildir um þá sem hafa PMA og PMO að meðalsársauki í báðum hópum er hár þó 

hann sé minni en en hjá þeim sem greinast með hefðbundið mígreni. Það vakti 

athygli að enginn einstaklingur með PMA taldi höfuðverkinn hafa áhrif á daglegt 

líf en aftur verður að hafa í huga að einungis sjö einstaklingar með PMA höfðu 

sársaukastig undir 70 stig og svöruðu þessari spurningu. Þar sem enginn 

einstaklingur með PMA taldi höfuðverkinn hafa áhrif á daglegt líf var ekki hægt 

að rannsaka þá þætti daglegs lífs sem höfuðverkurinn hefur áhrif á nánar á milli 

þessara hópa. Þessar niðurstöður gefa okkur vísbendingu um að þessir hópar 

séu ólíkir en áhugavert væri að skoða raunverulegan mun í stærra úrtaki.  

 Ákveðið var að kanna hvort lengd ára hefði áhrif á birtingarmynd sjóntruflana. 

Fjögur algengustu einkenni kvenna með MA voru einnig sömu fjögur algengustu 

einkenni kvenna með PMA. Ekki var að sjá mikinn mun á hlutfalli kvenna sem 
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upplifði ákveðnar sjóntruflanir meðal hópanna. Það virðist ekki vera að lengd áru 

hafi áhrif á einkenni sjóntruflana en smæð hópanna gæti þó haft áhrif á 

niðurstöður.   

 Það má gera ráð fyrir að hluti af þeim sem greinast með líklegt mígreni myndi 

greinast með hefðbundið mígreni í viðtali við taugalækni. Það að greina þá með 

sem hafa líklegt mígreni eykur næmi greiningar á mígreni en bitnar vissulega á 

sértæki. Ekki má gleyma að fylgisjúkdómar eru algengir hjá einstaklingum með 

mígreni og sérstaklega þeim sem eru með mígreni með áru og því mikilvægt að 

þessir einstaklingar fái greiningu.   

 

5.5 Styrkleikar og veikleikar 

Spurningalistar eru hentug leið til að greina mígreni í stóru þýði og fá vísbendingar 

um einkenni og algengi mígrenis á Íslandi. Í rannsókninni voru þeir hópar skoðaðir 

sem greindust með mígreni með og án áru sl. tólf mánuði sem minnkaði líkur á 

minnisbjaga en þar sem spurningalistar byggja á minni þátttakenda eru alltaf líkur 

á minnisbjaga. Ókostur við spurningalista sem þennan er að spurningarnar voru 

formaðar og ekki hægt að segja til um hvort allir þátttakendur hafi skilið 

spurningarnar og svarmöguleikana eins. Í rannsókn sem þessari hefði verið betra 

að hafa spurningalista með viðtali þar sem hægt hefði verið að spyrja nánar út í 

vafaatriði. Spurningar hefðu þurft að vera talsvert fleiri til að ná að greina mígreni 

á sem nákvæmasta hátt en í svona stórri rannsókn eins og Heilsusaga Íslendinga 

er er ekki æskilegt að hafa of margar spurningar. Fyrir rannsókn sem þessa þar 

sem undirhópar eru margir hefði úrtakið þurft að vera stærra til að auka líkur á 

tölfræðilega marktækum muni. Úrtakið endurspeglaði þýðið ekki á sem 

sannastan hátt þar sem aldursdreifing þátttakenda endurspeglaði ekki 

aldursdreifingu þjóðar. Svarhlutfallið var 65,9% og hefði mátt vera hærra en lágt 

svarhlutfall getur haft áhrif á yfirfæranleika niðurstaðna þar sem við vitum ekki 

hvort þeir sem neituðu að taka þátt séu ólíkir þeim sem tóku þátt.   
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6. ÁLYKTANIR 
 

Niðurstöður þessarar forrannsóknar á mígreni í íslensku þýði benda til þess að 

mígreni sé algengur sjúkdómur sem hrjáir konur frekar en karla. Mígreni nær 

hámarki á miðjum aldri og fer svo lækkandi með aldri. Einstaklingar með mígreni 

með áru upplifa minni meðalsársauka höfuðverkja en einstaklingar með mígreni 

án áru. Þeir sem greinast með líklegt mígreni virðast upplifa höfuðverki sem eru 

ekki eins sárir og hjá þeim sem eru með hefðbundið mígreni. Lengd áru virðist 

ekki hafa áhrif á birtingarmynd sjóntruflana.  

 

6.1 Næstu skref 

Þetta er fyrsta íslenska rannsóknin á mígreni með áru í íslensku þýði og 

niðurstöður sýndu hátt algengi fyrir mígreni með áru. Mígreni með áru hefur verið 

tengt við ýmsa fylgisjúkdóma og því mikilvægt að öðlast meiri skilnings á 

sjúkdómnum með rannsóknum í stærra úrtaki. Frekari rannsóknir eru einnig 

þarfar á birtingarmynd sjóntruflana svo hægt sé að reyna að skilja orsakir 

sjúkdómsins betur. Niðurstöður bentu til þess að munur væri á höfuðverkjum hjá 

einstaklingum með hefðbundið og líklegt mígreni og því væri áhugavert að 

rannsaka sambandið þar á milli nánar í stærra úrtaki.  
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VIÐAUKI A 
 

Tafla A. Algengi mígrenis sl. tólf mánuði ef farið er eftir ströngustu skilmerkjum 
ICHD-3 

 

 

 

Mynd A. Algengi (A) mígrenis, (B) MO, (C) MA+MO og (D) MA þegar farið er 
eftir ströngustu skilmerkjum ICHD-3 

n % n % n %

Höfuðverkur 363 39,4% 128 31,8% 235 45,3%

Mígreni 132 14,3% 33 8,2% 99 19,1%

MO
a 87 9,4% 19 4,7% 68 13,1%

MA
b 74 8,0% 17 4,2% 57 11,0%

MAɸ
c 45 4,9% 14 3,5% 31 6,0%

MA + MO
d 29 3,1% 3 0,7% 26 5,0%

a
Allir sem greinast með mígreni án áru

b
Allir sem greinast með mígreni með áru

c
Einstaklingar sem greinast með mígreni með áru en uppfylla ekki skilyrði fyrir mígreni án áru

d
Einstaklingar sem upplifa bæði mígrenisköst með áru og án áru

Allir (n = 921) Karlar (n = 402) Konur (n = 519)

Höfuðverkur sl. tólf mánuði
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Tafla B. Meðalaldur við fyrsta höfuðverkjarkast hjá einstaklingum sem voru með 
MO og MA. Greiningin telur til þeirra sem eru með hefðbundið mígreni og þeirra 

sem eru með líklegt mígreni 

 

 

Tafla C. Meðalsársauki höfuðverkja hjá körlum og konum með MA. Greiningin 
telur til þeirra sem eru með hefðbundið mígreni með áru og þeirra sem eru 

lengda áru 

 

 

 Tafla D. Meðaltímalengd höfuðverkja hjá einstaklingum með MO og MA. 
Greiningin telur til þeirra sem eru með hefðbundið mígreni og þeirra sem eru 

með líklegt mígreni 

 

 

MO
a

MA
b

t gildi
c p gildi

n = 84 n = 90

Meðalaldur 22,5 20,7 -0,978 0,329
a
Þeir sem eru eingöngu með mígreni án áru en ekki mígreni með áru

b
Allir sem eru með mígreni með áru 

c
t próf

Aldur við fyrsta höfuðverkjarkast

t  gildi
b p gildi

Karlar Konur

n = 21 n = 69

Meðalsársauki 72,5 66,4 -1,994 0,058
a 
Allir sem eru með mígreni með áru

b
t próf

Sársauki höfuðverkja

MA
a

MO
a

MA
b

t gildi
c p gildi

n = 84 n = 90

Meðaltímalengd 14,0 10,4 -1,168 0,245
a
Þeir sem eru eingöngu með mígreni án áru en ekki mígreni með áru

b
Allir sem eru með mígreni með áru 

c
t próf

Tímalengd höfuðverkja
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 Tafla E. Meðaltímalengd höfuðverkja hjá körlum og konum með MA. Greiningin 
telur til þeirra sem eru með hefðbundið mígreni með áru og þeirra sem eru 

lengda áru 

 

 

Tafla F. Hlutfall einstaklinga með MO og MA sem telja höfuðverkina hafa 
truflandi áhrif á daglegt líf. Greiningin telur til þeirra sem eru með hefðbundið 

mígreni og þeirra sem eru með líklegt mígreni 

 

 

 Tafla G. Hlutfall einstaklinga með MO og MA sem telja höfuðverkina hafa 
truflandi áhrif á daglegt líf. Greiningin telur til þeirra sem eru með hefðbundið 

mígreni og þeirra sem eru með líklegt mígreni 

 

 

t  gildi
b p gildi

Karlar Konur

n = 21 n = 69

Meðaltímalengd 6,8 11,7 -1,402 0,167
a 
Allir sem eru með mígreni með áru

b
t próf

MA
a

Tímalengd höfuðverkja

n % n % n % n %

Já 15 53,6% 41 73,2% 10 52,6% 43 64,2%

Nei 13 46,4% 15 26,8% 9 47,4% 24 35,8%

Svarhlutfall
c 100% 100% 90% 97%

a
Þeir sem eru eingöngu með mígreni án áru en ekki mígreni með áru

b
Allir sem eru með mígreni með áru

c
Hlutfall sem uppfyllti skilyrði til að svara viðkomandi spurningu

Truflandi áhrif á daglegt líf

MO
a

MA
b

Karlar (n = 28) Konur (n = 56) Karlar (n = 21) Konur (n = 69)

MO
a

MA
b

X
2
 
c p-gildi

Já 66,7% 61,6%

Nei 33,3% 38,4%

Svarhlutfall
d 100,0% 95,6%

a
Þeir sem eru eingöngu með mígreni án áru en ekki mígreni með áru

b
Allir sem eru með mígreni með áru

c
Kí-kvaðrat próf

d
Hlutfall sem uppfyllti skilyrði til að svara viðkomandi spurningu

Truflandi áhrif á daglegt líf

0,276 0,600
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Tafla H. Áhrif höfuðverkja á ýmsa þætti daglegs lífs hjá körlum og konum með 
mígreni með áru 

 

 

Tafla I. Hlutfall einstaklinga með MO og MA sem hafa leitað sér læknisaðstoðar 
vegna höfuðverkjanna. Greiningin telur til þeirra sem eru með hefðbundið 

mígreni og þeirra sem eru með líklegt mígreni 

 

 

t gildi  
b p-gildi

Karlar Konur

Daglegar athafnir 62,7 58,8 0,407 0,689

Skap 44,2 42,7 0,201 0,843

Vinna 58,5 49,4 0,905 0,379

Heimilisstörf 55,3 52,1 0,253 0,804

Samskipti 58,2 50,1 0,967 0,345

Svefn 48,4 44,4 0,401 0,694

Lífsánægja 63,7 49,0 1,553 0,139
a
Einstaklingar með mígreni með áru

c
t  próf

MA
a

Áhrif á daglegt líf

n % n % n % n %

Já 10 35,7% 40 72,7% 6 31,6% 45 69,2%

Nei 18 64,3% 15 27,3% 13 68,4% 20 30,8%

Svarhlutfall
c 100% 98% 90% 94%

a
Þeir sem eru eingöngu með mígreni án áru en ekki mígreni með áru

b
Allir sem eru með mígreni með áru

c
Hlutfall sem uppfyllti skilyrði til að svara viðkomandi spurningu

Læknisaðstoð

MO
a

MA
b

Karlar (n = 28) Konur (n = 56) Karlar (n = 21) Konur (n = 69)
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Tafla J. Algengi mígreni með áru og undirflokka þess. Greiningin telur til þeirra 
sem eru með hefðbundið mígreni og þeirra sem eru með líklegt mígreni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n % n % n %

MA
a 90 9,8% 21 5,2% 69 13,3%

PMA
b 16 1,7% 4 1,0% 12 2,3%

MAɸ
c 38 4,1% 14 3,5% 24 4,6%

MA + MO
d 52 5,6% 7 1,7% 45 8,7%

Skyntruflanir
e 20 2,2% 4 1,0% 16 3,1%

a
Allir sem greinast með mígreni með áru

b
Þeir sem greinast með mígreni með lengda áru

c
Einstaklingar sem greinast með mígreni með áru en uppfylla ekki skilyrði fyrir mígreni án áru

d
Einstaklingar sem upplifa bæði mígrenisköst með áru og án áru

e
Þeir sem hafa mígreni með áru ásamt skyntruflunum

Algengi mígreni með áru

Allir (n = 921) Karlar (n = 402) Konur (n = 519)
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VIÐAUKI B 
 

Eftirfarandi kóði var notaður í R til að greina þá sem voru með mígreni með og 

án áru: 

 

 

### MO greining ### 

 

# their sem hafa fengid hofudverk sl 12 man 

data%>% 

  mutate(ho_ja=ifelse(ho==1, 1,0)) -> data 

# their sem hafa fengid fleiri en 5 kost yfir aevina 

data%>% 

  mutate(fimm_plus=ifelse(hve_oft>=3,1,0))-> data 

data%>% 

  mutate(fimm_plus_ar=ifelse(dagar_m_kast>=2,1,0))-> data 

# their sem uppfylla criteriu A 

data%>% 

  mutate(crit_A_na=ifelse(fimm_plus==1|fimm_plus_ar==1,1,0))-> data 

data%>% 

  mutate(crit_A=ifelse(crit_A_na==0|is.na(crit_A_na),0,1))-> data 

# their sem uppfylla criteriu B 

data%>% 

  mutate(crit_B1=ifelse(hve_lengi==2,1,0))-> data 

data%>% 

  mutate(crit_B2=ifelse(klst_an_lyfjam>=2 &klst_an_lyfjam<=72,1,0)) -> data 

data%>% 

  mutate(crit_B_na=ifelse(crit_B1==1|crit_B2==1, 1,0)) -> data 

data%>% 

  mutate(crit_B=ifelse(crit_B_na==0|is.na(crit_B_na), 0,1)) -> data 

# their sem uppfylla criteriu A og B og segja ja vid hofudverk sl 12. man 

data%>% 

  mutate(crit_AB=ifelse(crit_A==1&crit_B==1&ho_ja==1,1,0))-> data 
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# their sem upplifa pain >= 40  

data%>% 

  mutate(pain_40=ifelse(pain<40|is.na(pain),0,1))-> data 

# dalkur sem tekur saman summuna af crit C einkennunum 

data%>% 

  mutate(sum.C=unilat+throb+exacerb+pain_40)-> data 

# their sem uppfylla criteru C 

data%>% 

  mutate(crit_C=ifelse(sum.C>=2,1,0))-> data 

# their sem uppfylla criteriu A+B+C 

data%>% 

  mutate(crit_ABC=ifelse(crit_AB==1&crit_C==1,1,0)) -> data 

# their sem upplifa ogledi (crit D1) 

data%>% 

  mutate(cr_D1=ifelse(vomit==1,1,0)) -> data 

# their sem upplifa aukid naemi fyrir hljodi EDA ljosi (crit D2)  

data%>% 

  mutate(cr_D2=ifelse(sound==1|photo==1,1,0)) -> data 

# their sem uppfylla criteriu D (D1 EDA D2) 

data%>% 

  mutate(crit_D=ifelse(cr_D1==1|cr_D2==1,1,0)) -> data 

# their sem uppfylla criteriu A+B+C+D og greinast tvi med migreni an aru (MO) 

data%>% 

  mutate(MO=ifelse(crit_ABC==1&crit_D==1,1,0)) -> data 

 

 

### MA greining ### 

 

# their sem segja ja vid sjontruflunum 

data%>% 

  mutate(crit_B_ma=ifelse(sjon_ho==2|is.na(sjon_ho),0,1))-> data 

# their sem hafa fengid aru 2x eda oftar (crit A) 

data%>% 

  mutate(crit_A_ma=ifelse(sjon_2x==2|is.na(sjon_2x),0,1))-> data 



H 
 

# their sem hafa fengid aru sem kemur rolega a 5-60 min (c1) 

data%>% 

  mutate(crit_c1=ifelse(sjon_onset>1,1,0))-> data 

# their sem hafa fengid aru sem stendur i 5 min - 24 klst (c2) 

data%>% 

  mutate(crit_c2=ifelse(sjon_dur>=2&sjon_dur<5,1,0))-> data 

# their sem uppfylla crit C 

data%>% 

  mutate(crit_C_ma_na=ifelse(crit_c1==1|crit_c2==1,1,0))-> data 

data%>% 

  mutate(crit_C_ma=ifelse(crit_C_ma_na==0|is.na(crit_C_ma_na), 0,1))-> data 

# their sem uppfylla crit A+B+C -> migreni med aru  

data%>% 

  mutate(MAtotal=ifelse(crit_A_ma==1 & crit_B_ma==1 & crit_C_ma==1,1,0))-> data 

# their sem hafa migreni med aru og hafa fengid hofudverk sl 12 man 

data%>% 

  mutate(MA=ifelse(MAtotal==1 & ho==1,1,0))-> data 

 

# allir sem greinast samtals med migreni 

data%>% 

  mutate(migreni=ifelse(MO==1|MA==1, 1,0)) -> data 

# their sem hafa bara MO 

data%>% 

  mutate(MO_only=ifelse(MO==1&MA==0, 1,0)) -> data 

# their sem hafa bara MA 

data%>% 

  mutate(MA_only=ifelse(MO==0&MA==1, 1,0)) -> data 

# their sem hafa baedi MA og MO 

data%>% 

  mutate(MA_MO=ifelse(MA==1&MO==1, 1,0)) -> data 

  



I 
 

VIÐAUKI C 

 
  Data Dictionary Codebook 11-02-2015 16:17 

# Variable / Field Name 
Merki svæðis 
Svæðisathugasemd 

Field Attributes (Field Type, Validation, 
Choices, Calculations, etc.) 

Instrument: Heilsusaga  

1 sid Study ID text, Identifier 

2 kynning Heilsusaga Íslendinga 

Kæri þátttakandi! 

Við bjóðum þig hjartanlega velkomin(n) til þátttöku í 
rannsókninni „Heilsusaga Íslendinga". Þátttaka þín er 
mikilvægur liður í að auka þekkingu á áhrifaþáttum heilsu 
og þannig stuðla að markvissu forvarnarstarfi á Íslandi. 

Spurningalisti Heilsusögunnar fylgir hér á eftir en þar sem 
spurt er út í heilsu, líðan og heilsutengda hegðun þína. 
Spurningalistinn er nokkuð ítarlegur og hefur verið áætlað 
að það taki um 40 mínútur að svara spurningum að 
meðaltali. Við hvetjum þig því til að setjast niður þegar 
tími gefst og svara spurningum samviskusamlega. Ef það 
hentar ekki að svara öllum spurningum í einu er alltaf sá 
kostur fyrir hendi að velja „Save and return" hnappinn en 
þar með færð þú sendan staðfestingarkóða með 
tölvupósti ,sem er nauðsynlegt að skrá hjá þér og slá inn 
þegar þú vilt byrja aftur.  

Þegar þú hefur lokið við að svara spurningalistanum þá 
skal velja „Submit" flipann en þar með sendir þú 
spurningalistann frá þér.  

Spurningalistarnir eru hvorki auðkenndir með nöfnum né 
kennitölu þátttakenda, heldur bara með númerum, og þeir 
eru ekki persónugreinanlegir. Farið verður með gögnin 
sem trúnaðarmál. Rannsóknin hefur hlotið samþykki 
Vísindasiðanefndar og lögum samkvæmt verið tilkynnt til 
Persónuverndar.  

Til að opna spurningalistann skaltu fara neðst á þessa 
síðu og smella á „Next" hnappinn. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Unnur Anna 
Valdimarsdóttir, prófessor við Læknadeild Háskóla 
Íslands. Ef spurningar vakna viðvíkjandi 
spurningalistanum eða rannsókninni er þér velkomið að 
hafa samband við okkur í síma 540-1903 eða með 
tölvupósti á netfangið heilsusaga@hi.is. 

Að lokum viljum við hvetja þig til að svara öllum 
spurningunum á næstu dögum og helst öllum 
spurningalistanum áður en þú kemur í 
heilsufarsskoðun.  

Með þakklæti og bestu kveðjum 

Unnur A. Valdimarsdóttir 

descriptive 

3 alm_kyn Ert þú karl eða kona? radio, Required 

 1 Karl  

2 Kona 

4 alm_faedingard Hvert er fæðingarár þitt? 
t.d. 1982 

text (integer, Min: 1900, Max: 2050), Required 

5 upp_faed_isl Fæddist þú á Íslandi? radio 



J 
 

 1 Já  

  
 

470 hofud_lys Höfuðverkur descriptive 

471 hofud Hefur þú á síðustu 12 mánuðum fengið höfuðverk sem 
var ekki vegna timburmanna, hita, kvefpestar eða 
annarra veikinda? 

radio 

 1 Já  

2 Nei 

472 hofud_einhv_tima 

Show the field ONLY if: 
[hofud] = '2' 

Hefur þú einhvern tímann á lífsleiðinni fengið 
höfuðverk sem var ekki vegna timburmanna, hita, 
kvefpestar eða annarra veikinda? 

radio 

 1 Já  

2 Nei 

473 hofud_lysing 

Show the field ONLY if: 
[hofud]='1' or [hofud_einh 
v_tima]='1' 

Ef þú hefur fleiri en eina gerð höfuðverkja þá eiga 
eftirfarandi spurningar við um verstu tegund 
höfuðverkja sem þú færð 

descriptive 

474 hofud_hve_oft 

Show the field ONLY if: 
[hofud] ='1' or [hofud_ein 
hv_tima] ='1' 

Hve oft um ævina hefur þú fengið slíka höfuðverki? radio 
1 1 skipti 

2 2-4 skipti 

3 5 -9 skipti 

4 10 skipti eða fleiri 
 

 

475 hofud_hvenaer_haetti 

Show the field ONLY if: 
[hofud_einhv_tima]='1' 

Hver var aldur þinn í árum þegar höfuðverkirnir hættu? 
Aldur þinn í árum 

text (number) 

476 hofud_nott 

Show the field ONLY if: 
[hofud] ='1' 

Koma höfuðverkjaköstin eingöngu að nóttu til og 
höfuðverkurinn vekur þig? 

radio 
1 Já eingöngu að nóttu til 

2 Nei 
 

 

477 hofud_nott_fyrri 

Show the field ONLY if: 
[hofud_einhv_tima] ='1' 

Komu höfuðverkjaköstin eingöngu að nóttu til og 
höfuðverkurinn vekur þig? 

radio 

1 Já eingöngu að nóttu til 

2 Nei 
 

 

478 hofudverk_sarsauki 

Show the field ONLY if: 
[hofud_hve_oft] ='2' OR [ 
hofud_hve_oft] ='3' OR [h 
ofud_hve_oft] ='4' 

Á skala frá 0 til 100, þar sem 0 lýsir engum verk en 100 
lýsir versta hugsanlega verk, hversu sársaukafullir voru 
höfuðverkir þínir að jafnaði? 

slider (number, Min: 0, Max: 100) 
Slider labels: Enginn verkur, , Versti 
hugsanlegi verkur 

479 hofudverk_hve_lengi 

Show the field ONLY if: 
[hofud_hve_oft] ='2' OR [ 
hofud_hve_oft] ='3' OR [h 
ofud_hve_oft] ='4' 

Hve lengi stóðu höfuðverkirnir yfir að jafnaði án 
meðferðar eða með ófullnægjandi meðferð? 

radio 

 1 Skemur en 4 klst  

2 4-72 klst 

3 Lengur en 72 klst (þrjá sólarhringa) 

480 hofudverk_eink_a Sársaukinn var: checkbox 

 

 Show the field ONLY if: 
[hofud_hve_oft] ='2' OR [ 
hofud_hve_oft] ='3' OR [h 
ofud_hve_oft] ='4' 

  1 hofudverk_eink_a___1 Annað hvort 
hægra eða 
vinstra megin í 
höfðinu 

 



K 
 

2 hofudverk_eink_a___2 Á formi 
reglulegs 
sláttar eða 
dynkja 

481 hofudverk_eink_e 

Show the field ONLY if: 
[hofud_hve_oft] ='2' OR [ 
hofud_hve_oft] ='3' OR [h 
ofud_hve_oft] ='4' 

Hvert af eftirtöldu hefur þú fundið fyrir þegar þú færð 
höfuðverk? 

checkbox 

 1 hofudverk_eink_e___1 Líkamleg 
áreynsla eykur 
höfuðverkinn 
(t.d. Eins og að 
ganga á 
jafnsléttu eða 
upp stiga) 

 

2 hofudverk_eink_e___2 Ógleði og/eða 
uppköst 

3 hofudverk_eink_e___3 Aukið næmi 
fyrir hljóði 

4 hofudverk_eink_e___4 Aukið næmi 
fyrir ljósi 

5 hofudverk_eink_e___5 Ekkert af 
ofantöldu 

482 hofud_past_fjoldi_daga_ 
a 

Show the field ONLY if: 
[hofud_einhv_tima] ='1' a 
nd ([hofud_hve_oft] ='2' 
OR [hofud_hve_oft] ='3'  
OR [hofud_hve_oft] ='4') 

Þegar þú varst með höfuðverkina, hversu oft á ári 
varstu með höfuðverk? (Ef höfuðverkjadagar eru 12 
eða fleiri á ári, notið valkost „daga í mánuði"). 

Ef höfuðverkur varði lengur en 1 dag teldu fjölda daga. 
Ef þú hafðir fleiri en eina gerð höfuðverkja teldu þá 
samanlagðan dagafjölda fyrir allar gerðir höfuðverkja 
(annarra en vegna timburmanna, hita, kvefpestar eða 
annarra veikinda). 

radio 
1 1-4 daga á ári 

2 5-11 daga á ári 

3 1-4 daga á mánuði 

4 5-9 daga á mánuði 

5 10-14 daga á mánuði 

6 15-19 daga á mánuði 

7 20-24 daga á mánuði 

8 25-31 daga í mánuði 
 

483 hofud_fjoldi_kasta 

Show the field ONLY if: 
[hofud] = '1' and [hofud_h 
ve_oft] ='2' OR [hofud_hv 
e_oft] ='3' OR [hofud_hve 
_oft] ='4' 

Hversu marga daga hefur þú haft höfuðverk á síðustu 
12 mánuðum? (Ef höfuðverkjadagar eru 12 eða fleiri á 
ári, notið valkost „daga í mánuði").  

Ef höfuðverkur varði lengur en 1 dag teldu fjölda daga. 
Ef þú hafðir fleiri en eina gerð höfuðverkja teldu þá 
samanlagðan dagafjölda fyrir allar gerðir höfuðverkja 
(annarra en vegna timburmanna, hita, kvefpestar eða 
annarra veikinda). 

radio 
1 1-4 daga á ári 

2 5-11 daga á ári 

3 1-4 daga á mánuði 

4 5-9 daga á mánuði 

5 10-14 daga á mánuði 

6 15-19 daga á mánuði 

7 20-24 daga á mánuði 

8 25-31 daga í mánuði 
 

 

484 hofudverk_aldur 

Show the field ONLY if: 
[hofud_hve_oft] ='2' OR [ 
hofud_hve_oft] ='3' OR [h 
ofud_hve_oft] ='4' 

Hver var aldur þinn í árum þegar þú fékkst 
slíkan höfuðverk í fyrsta sinn? Aldur þinn í árum. 

Dæmi: 15 

text (integer, Min: 1, Max: 100) 

485 hofudverk_an_lyfjamed 

Show the field ONLY if: 
[hofud_hve_oft] ='2' OR [ 
hofud_hve_oft] ='3' OR [h 
ofud_hve_oft] ='4' OR [ho 
fud]='1' 

Hversu margar klukkustundir stóðu höfuðverkirnir yfir 
að jafnaði án lyfjameðferðar? klst 

text (number, Min: 0, Max: 100) 
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O 
 

 
508 hofud_skyn_an_tidni 

Show the field ONLY if: 
[hofud_skyn_an]='1' and 
([hofud_hve_oft] ='2' OR [ 
hofud_hve_oft] ='3' OR [h 
ofud_hve_oft] ='4') and [h 
ofud_skyn_an]='1' 

Þegar skyntruflanirnar komu, hversu oft á 12 mánaða 
tímabili fékkstu skyntruflanir án þess að fá höfuðverk? 

radio 
1 1-4 daga á ári 

2 5-11 daga á ári 

3 1-4 daga á mánuði 

4 5-9 daga á mánuði 

5 10-14 daga á mánuði 

6 15-19 daga á mánuði 

7 20-24 daga á mánuði 

8 25-31 daga í mánuði 
 

 

509 hofud_lifsgaedi 

Show the field ONLY if: 
[hofud_hve_oft] ='2' OR [ 
hofud_hve_oft] ='3' OR [h 
ofud_hve_oft] ='4' 

Hafa höfuðverkir haft truflandi áhrif á daglegt líf þitt? 
(Hafa höfuðverkirnir áhrif á vinnu, dagleg heimilisstörf, 
skap, samskipti vð annað fólk, svefn eða lífsánægju?) 

radio 
1 Já 

2 Nei 
 

510 hofud_tilgreina 

Show the field ONLY if: 
[hofud_lifsgaedi]='1' 

Tilgreindu nánar um áhrif höfuðverkja a daglegt líf  

(ef þú hefur 2 eða fleiri tegundir höfuðverkja þá er átt 
við verstu tegund höfuðverkja sem þú færð). 

descriptive 

511 hofud_lifsgaedi_b 

Show the field ONLY if: 
[hofud_lifsgaedi]='1' 

Á skala frá 0 til 100, þar sem 0 lýsir engri truflun en 
100 lýsir algjörri truflun, hversu truflandi áhrif hafa 
höfuðverkir haft á daglegar athafnir? 

slider (number) 
Slider labels: Engin truflun, , Algjör truflun 

512 hofud_lifsgaedi_c 

Show the field ONLY if: 
[hofud_lifsgaedi]='1' 

Á skala frá 0 til 100, þar sem 0 lýsir engri truflun en 
100 lýsir algjörri truflun, hversu truflandi áhrif hafa 
höfuðverkir haft á skap? 

slider (number) 
Slider labels: Engin truflun, , Algjör truflun 

513 hofud_lifsgaedi_d 

Show the field ONLY if: 
[hofud_lifsgaedi]='1' 

Á skala frá 0 til 100, þar sem 0 lýsir engri truflun en 
100 lýsir algjörri truflun, hversu truflandi áhrif hafa 
höfuðverkir haft á vinnu? 

slider (number) 
Slider labels: Engin truflun, , Algjör truflun 

514 hofud_lifsgaedi_e 

Show the field ONLY if: 
[hofud_lifsgaedi]='1' 

Á skala frá 0 til 100, þar sem 0 lýsir engri truflun en 
100 lýsir algjörri truflun, hversu truflandi áhrif hafa 
höfuðverkir haft á heimilisstörf? 

slider (number) 
Slider labels: Engin truflun, , Algjör truflun 

515 hofud_lifsgaedi_f 

Show the field ONLY if: 
[hofud_lifsgaedi]='1' 

Á skala frá 0 til 100, þar sem 0 lýsir engri truflun en 
100 lýsir algjörri truflun, hversu truflandi áhrif hafa 
höfuðverkir haft á samskipti við annað fólk? 

slider (number) 
Slider labels: Engin truflun, , Algjör truflun 

516 hofud_lifsgaedi_g 

Show the field ONLY if: 
[hofud_lifsgaedi]='1' 

Á skala frá 0 til 100, þar sem 0 lýsir engri truflun en 
100 lýsir algjörri truflun, hversu truflandi áhrif hafa 
höfuðverkir haft á svefn? 

slider (number) 
Slider labels: Engin truflun, , Algjör truflun 

517 hofud_lifsgaedi_h 

Show the field ONLY if: 
[hofud_lifsgaedi]='1' 

Á skala frá 0 til 100, þar sem 0 lýsir engri truflun en 
100 lýsir algjörri truflun, hversu truflandi áhrif hafa 
höfuðverkir haft á lífsánægju? 

slider (number) 
Slider labels: Engin truflun, , Algjör truflun 

518 hofud_lifsgaedi_laekn 

Show the field ONLY if: 
[hofud_hve_oft] ='2' OR [ 
hofud_hve_oft] ='3' OR [h 
ofud_hve_oft] ='4' 

Hefur þú leitað til læknis vegna höfuðverkja þinna? radio 

1 Já 

2 Nei 
 

519 hofud_lifsgaedi_laekn_a 

Show the field ONLY if: 
[hofud_lifsgaedi_laekn]=' 
1' 

Hver var aldur þinn þegar þú leitaðir fyrst læknis vegna 
höfuðverkja? 
Aldur þinn í árum. Dæmi: 15 

text (integer, Min: 1, Max: 99) 

 


