Uudholdelige
smerter bag øjet?
Måske har du Horton hovedpine!

Hvad er Horton Hovedpine
Horton Hovedpine er en meget
smertefuld hovedpine, som består
af pludselige, voldsomme og jagende
smerter bag og omkring det ene øje.
Smerterne beskrives som ”at få
stukket en kniv i øjet” eller ”at få
presset øjet ud”. Øjet kan blive
rødt og løbe i vand, og det øverste
øjenlåg kan hænge. Næsen kan ligeledes løbe, og den kan fornemmes
tilstoppet. Under anfaldet kan man
være urolig og rastløs og have
behov for at gå omkring.
Alle disse symptomer optræder ofte
på samme side som smerterne.

Smerterne varer typisk fra 15 min.
til 3 timer. De kan optræde flere
gange i døgnet og kommer oftest
om natten, efter at man er faldet i
søvn. De fleste har Hortons hovedpine med anfald i perioder, der
hyppigst varer 1-3 måneder.
Disse perioder kan komme 1-2
gange om året, men nogle patienter
kan have flere år mellem perioderne.
Hos nogle er anfaldene til stede hele
året med kun få eller ingen pauser.
Du behøver ikke have alle ovenstående symptomer på én gang.
Der kan være forskel fra patient
til patient.

Årsagen til Horton Hovedpine
Årsagen er kun delvist kendt, og
man ved, at den skyldes aktivering
af de dybe centre af hjernen, der
regulerer døgnrytmen, samt en udvidelse af nogle af hjernens blodkar
og påvirkning af smertefølsomme
nerver.
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Eksempel på en person
med Horton Hovedpine.

 ine anfald starter med smerter bag det ene øje. Det føles, som om
M
en kniv eller andet spidst stikkes ind i øjenhulen, eller som om nogen
forsøger at trykke øjet ud indefra. Min næse løber lidt med en klar
væske. Mange beskriver også, at øjet løber i vand og bliver rødt,
men det gør det ikke hos mig. Jeg har typisk ét langt anfald, som
varer 2-4 timer, og som opstår nogle timer efter, at jeg er gået i seng.
Jeg bliver ofte meget rastløs og har svært ved at holde mig i ro.
Efter et anfald er jeg typisk ekstremt udmattet og får ofte en form
for sugar-craving. Jeg har gerne 1 til 2 klynger om året, men har
også prøvet, at jeg nogle år springer helt over. Triggere hos mig er
helt klart alkohol og til en vis grad fysisk udmattelse efter træning
eller andet, der bringer pulsen kraftigt op.
Trods utallige besøg hos praktiserende læger, øre-næse-halslæger
samt flere neurologer blev jeg først diagnosticeret efter 16 -18 år.

3

Uge-dagbog til Horton Hovedpine
(Bedes udfyldt hver eneste dag, uanset om der har været anfald eller ej).

Generelt for ugen:

Hvis ja, hvor mange anfald har der været pr.
døgn?
Gennemsnitlig smertestyrke (Fra 0-10)
Gennemsnitlig anfaldsvarighed (min.)
Antal behandlinger
med ilt?

Søn d.

Nej
❏

Nej
❏

Nej
❏

Nej
❏

Nej
❏

Ja
❏

Ja
❏

Ja
❏

Ja
❏

Ja
❏

Ja
❏

Ja
❏

Ja ❏

Nej ❏

/

Lør d.

Nej
❏

/

Fre d.

Nej
❏

/

Tors d.

/

Ons d.

/

Tirs d.

Har der været
anfald i dag?

Man d. /

Årstal:

/

Har du taget forebyggende medicin? (kryds af):
Hvis ja, hvilken forebyggende medicin har du taget:

Hvis Ja, hvor meget forebyggende medicin har du taget:

Hvor er smerteanfaldene lokaliseret?

Højre side ❏

mg/dag

Venstre side ❏

Hvilke af disse symptomer er til stede ved dine anfald?:
❏ Tåreflod
❏ Rødt øje
❏ Hævelse omkring øjet
❏ Prop-fornemmelse i øret

❏ Næseflod
❏ Hængende øje
❏ Tilstoppet næse
❏ Rastløshed

Evt. kommentar:

Antal behandlinger
med Imigran?
Antal behandlinger
med andet?
Hvis ja, hvilket?
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Hvem rammer sygdommen?
Horton Hovedpine er en relativt
sjælden hovedpineform, men man
ved, at mere end 5000 danskere
lider af sygdommen, og at den
optræder hos dobbelt så mange

mænd som kvinder.
Sygdommen debuterer typisk i 2040 års alderen, men kan også ses
hos børn og unge.

Den korrekte diagnose er afgørende
Fra forskningen i Horton Hovedpine
ved man, at der i gennemsnit går 6
år fra det første anfald, til patienten
får stillet den korrekte diagnose.
Konsekvensen er, at mange i årevis
kæmper unødigt med forfærdelige
smerter, som kunne have været
lindret.

Få hjælp til behandling
Der er flere muligheder for at få
hjælp, hvis man mener, at man lider
af Horton Hovedpine. Dels skal man
drøfte med sin læge, om de svære
hovedpiner kunne være Horton
Hovedpine. Dernæst findes der forskellige muligheder for at behandle
det enkelte anfald.
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Man kan få ilt på maske og specifik
migrænemedicin samt forskellige
andre slags medicin, der kan forebygge anfald af Horton Hovedpine.
Oftest vil det være en specialist, der
skal styre behandlingen.

DANMARKS PATIENTFORENING
FOR HOVEDPINERAMTE

Vi er til for dig og dine pårørende
HortonForeningen er Danmarks
patientforening for hovedpineramte,
og vi står altid klar med råd og
vejledning. For os har den enkelte
patient til enhver tid førsteprioritet,
og vi tilbyder derfor samtaler med
alle, der måtte ønske det.
Som patientforening arbejder vi
konstant på at skaffe de bedst mulige
forhold for hovedpineramte. Det gør
Hvad gør vi som patientforening?
HortonForeningen formidler generel
information om hovedpinesygdomme
og har en bred vifte af tilbud til vores
medlemmer. Ud over vores grundlæggende medlemsrådgivning drejer
det sig f.eks. om en bisidderordning i
sociale sager, gratis psykologbistand,
rådgivning til arbejdspladser og hjemmebesøg hos sygdomsramte familier.
Vi gør alt, hvad vi kan, for at du og
dine pårørende ikke skal stå alene
tilbage, hvis du bliver ramt af en
hovedpinelidelse.

vi bl.a. ved at oplyse om sygdommene
og vejlede om behandlingsmulighederne. At blive ramt af en kronisk
hovedpinesygdom er for de fleste
en stor omvæltning, der ikke kun påvirker patienten selv, men i høj grad
også de pårørende og arbejdspladsen
eller uddannelsesstedet. Vi vil gerne
hjælpe så mange som muligt med at
komme igennem denne fase.

Du er altid velkommen til at
kontakte os på tlf. 23 24 26 43 eller
horton@hortonforeningen.dk
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Test din
hovedpine
Lider du af hovedpiner, og er
du interesseret i at undersøge,
hvilken type hovedpine du
kunne lide af, så gå ind på
www.danskhovedpinecenter.dk
Her kan du finde mere viden:
HortonForeningen
– Danmarks patientforening
for hovedpineramte.
www.jegharhovedpine.dk

Brochuren er udarbejdet af Dansk
Hovedpinecenter, RigshospitaletGlostrup i samarbejde med
HortonForeningen og er støttet
økonomisk af TrygFonden.

Rigshospitalet-Glostrup

DANMARKS PATIENTFORENING
FOR HOVEDPINERAMTE

