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8 . BREVKASSE    Udfordringen søndag den 9. august 2020

Kære Niels Erik
Tak at du skriver, det er vigtigt, 

at du får brudt den onde cirkel. 
Jeg føler med dig, en voldsom ho-
vedpine kan være invaliderende. 

Mange tager pamol mod mi-
græne, det hjælper ikke. Jeg 
tænker, at du primært har spæn-
dingshovedpine. Denne hoved-
pine kan imidlertid gå over i en 
migræne-hovedpine. 

Behandling af migræne
Migræne handler om, at hjer-

nens kar udvides, hvilket medfø-
rer smerte. Derfor gives et middel, 
som får hjernes kar til at trække 
sig sammen. Din læge kan ud-
skrive en recept på dette præpa-

rat - sumatriptan. De må maximalt 
tages 9 gange pr. måned, tages 
de oftere, kan medicinen i sig selv 
udløse nye anfald. 

Din udfordring er at øve dig i at 
mærke, om det netop blot er en 
spændingshovedpine, eller det 
er en migræne, der er på vej. Su-
matriptan skal gerne tages tidligt 
i anfaldet. Migræne er typisk halv-
sidigt kombineret med kvalme evt. 
opkastning og synsforstyrrelser.  

Hvad udløser migrænen?
Der er mange udløsende mi-

grænetriggere, og nogle gange 
er det en kombination af flere 
faktorer.  De mest almindelige er 
stress, det kan omfatte spændin-

Kære Poul Henning
Jeg skriver, fordi jeg ofte lider af kraftig hovedpine. Det er 

blevet værre de sidste måneder. Nogle gange hjælper pamol, 
så jeg lige kan klare dagen, men andre gange hjælper de ikke. 
Jeg har nu hovedpine fl ere gange om ugen. Måske de værste 
gange er migræne. Efter corona-oplukning har jeg haft mere 
travlt end normalt. Jeg sidder ved min pc til sent på aftenen. Min 
søvn er også blevet dårligere. Tak for gode råd. 

Kærlig hilsen
Niels Erik

ger i nakke og skuldre. 
Ændringer i søvnmønstre og 

afbrudt søvn kan forårsage fl ere 
migræneanfald. En regelmæssig 
og god søvn er guld værd. 

Flere fødevarer kan også ud-

løse migræneanfald. Du må prøve 
dig frem, men det spænder vidt 
fra chokolade, ost, citrusfrugter, 
kaffe til visse tilsætningsstoffer. 

Du har sikkert allerede erfaret, 
at stærkt eller fl imrende lys, høje 

lyde eller kraftige lugte kan udløse 
migræneanfald.  

En god dagbog er væsentlig for 
dig selv, din egen læge og evt. en 
neurolog. 

Den forebyggende behandling 

er typisk en lav daglig dosering 
af Amitriptylin. Det er et tricyklisk 
antidepressiva, som virker pro-
fylaktisk til behandling af både 
kronisk spændingshovedpine og 
migræne. 

I forhold til spændinger i skul-
der og nakkeåg er den rigtige 
sidestilling, øvelsesprogram og 
evt. fysioterapi relevant. 

Find ind i hvilen
Åndeligt set må du komme ind 

i en hvileposition. ”For den, der 
er kommet ind til hans hvile, har 
også selv fået hvile efter sine 
gerninger, ligesom Gud efter 
sine.”(Heb.4.10)

”Det er forgæves, at I fra tidlig 
morgen til sent om aftenen slider 
for det daglige brød: for den, 
Herren elsker, får det, mens han 
sover.”(Sal.127:2)

Må Gud give dig både den 
hvile og den indsigt, du har brug 
for. Den onde cirkel kan brydes. 
Få nogen til at bede for dig og 
salve dig med olie. Gud kan fjerne 
hovedpine på ét sekund. 

Kærlig hilsen
Poul Henning 

Kære Tanja
Selv tak. Pregabalin kan give 

vægtøgning, men næppe i den 
grad du taler om. 

Lamotrigen og truxal i små 
doser giver ikke vægtøgning. Jeg 
antager, at dit problem er af en 
anden karakter. 

Som du skriver, fi nder du stor 
glæde i at spise. Når kræfterne 
og koncentrationen ikke rækker 
til meget andet, er mad en god og 
let stimuli. Dit problem er helt reelt 
og behandlingskrævende. Først 
og fremmest skal du kontakte din 
egen almenpraktiserende læge, 

Kære Poul Henning
Tak for en god brevkasse. Jeg er 25 år med kronisk angst 

samt en bipolar lidelse. Jeg får angstdæmpende og stemnings-
stabiliserende medicin, det hjælper i nogen grad på min tilstand, 
men jeg kan mærke, at det også sløver mig. Jeg får pregabalin, 
lamotrigin samt små doser truxal efter behov. 

Fra at have været normalvægtig er jeg blevet meget overvæg-
tig. Jeg kan ikke fi nde motivation til at løse det. Min eneste glæde 
er snart at spise. Jeg kæmper med at fastholde min koncentra-
tionen i livets gøremål og fritidsinteresser. Jeg kan ikke sidde 
med håndarbejde eller læse en tekst (min mor skriver dette for 
mig.) Jeg har ikke nogen veninder, ligesom jeg heller ikke formår 
at passe et job. 

Jeg sover og spiser. Har du et bud på, hvordan jeg kan blive 
en slank udgave af mig selv igen? Kan man overhovedet tabe 
sig, når man får den slags medicin? 

som ser på din samlede situation 
og har mulighed for at henvise dig 
til en diætist. 

En diætist guider, inspirerer og 

lærer dig om kostomlægning og 
dermed også nye vaner. For at 
tabe dig, skal du forbrænde fl ere 
kalorier, end du indtager – det 

gælder for os alle, det er såre 
enkelt og så alligevel ikke. 

Du skal lære at være god ved 
dig selv – ikke ved at overspise, 
men ved at forstå konsekvensen 
af at gøre det. Øv dig i at fi nde 
små sysler, der giver dig glæde. 
Noget du kan overskue, hvor 
småt og ubetydeligt det end må 
forekomme dig at være. 

Find styrke i troen
Du styrker også dig selv gen-

nem din tro på Gud: Lyt til livs-
bekræftende lovsangsmusik og 
gode styrkende prædikener. 

Min ide til dig: Køb et kladde-
hæfte og gør det til din personlige 
samling af opbyggelige bibelvers 
til dagen og vejen, du kan starte 
med: “ … og i tillid til, at han, som 
har begyndt sin gode gerning i jer, 
vil fuldføre den indtil Kristi Jesu 
dag.” Filipperbrevet 1:6. 

Du kan også få glæde af Christ-
fulness. En dejlig måde at slappe 
af på og være Gud nær. Du kan 
søge Christfulness meditation via 

You Tube. I Mesterens Lys har 
nogle skønne kristne meditatio-
ner. Tag afsæt i dem og væn dig 
til at lytte til dem dagligt. Igen: Det 
handler om at få nye gode vaner, 
så du kan afl ede dine tanker, når 
hjernen igen tigger dig om mad. 

Gå lempeligt frem, så ikke du 
pludselig opgiver, fordi opgaven 
bliver for krævende. Bær over 
med dig selv, hvis du en dag mis-
lykkes med dine forsætter – men 
fortsæt så med det nye, du lærer. 

Så, jeg svarer ja til dit spørgs-
mål: Du kan godt tabe dig, selv 
om du får pregabalin, lamotrigin 
og Truxal. 

Det forekommer sværere, fordi 
du allerede er psykologisk udfor-
dret – derfor bør du også hente 
støtte til opgaven hos lægen og i 
dit øvrige netværk. 

Kærlig hilsen Poul Henning

- Jeg lider ofte af kraftig hovedpine eller migræne. Jeg har også haft mere travlt end normalt, arbejder længe 
på min pc om aftenen - og sover dårligt, skriver Niels Erik.

Hvordan kan jeg undgå migræne og søvnløshed?

Er medicinen skyld i min overvægt?

- Jeg får medicin mod angst og bipolar lidelse, og jeg er blevet overvæg-
tig, fordi min eneste glæde er at spise. Er det medicinens skyld, at jeg 
ikke kan tabe mig igen?


