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Redan som ung tonåring hade Anna Karin Wallberg sitt första migränanfall. 
Då anade hon inte att den så vanliga folksjukdomen skulle få stora följder 
och påverka hela hennes tillvaro. 

– Jag vet inte hur många timmar jag legat helt utslagen på sängen i ett helt 
mörklagt rum med sprängande huvudvärk. Till slut var jag så dålig att jag 
förlorade mitt arbete, berättar Anna Karin. förlorade mitt arbete, berättar 
Anna Karin. 

Men så i början av året hände något som fick henne att känna nytt hopp. Då 
fick hon sin första behandling med Aimovig, ett migränläkemedel som nu är 
godkänt i Sverige.  

– I början mådde jag lite sämre. Men så plötsligt upplevde jag en klar 
förbättring. Migränanfallen blev betydligt färre och även lindrigare.  I dag 
känns det som om jag har fötts på nytt, säger Anna Karin. 

Tidigare kunde hon ha migrän två gånger i veckan och anfallen satte i upp 
till tre dygn. Det begränsade kraftigt hennes möjligheter till ett normalt liv.  

Anna Karin har blivit så bra att hon kunde tacka ja till jobbet som 
kommunikationschef på Sveriges Allmännytta, som representerar landets 
tre hundra kommunala bostadsbolag.  

– Jag klarade av att arbeta under flera år, men till slut fungerade det inte. 
Arbetsgivaren valde att köpa ut mig. Därefter hade jag en egen firma som 
sysslade med kommunikation och som jag kunde sköta i pauserna mellan 
migränanfallen.  

I dag kommer Anna Karin hem från jobbet och är inte längre trött. Hon kan 
vara aktiv på fritiden och träffa vänner och släkt.  



– Jag kan vara som de flesta andra. Allt är bara så underbart. 

Anna Karin är 53 år och har två döttrar. Hon säger att de fick växa upp med 
en mamma som tacklade av då och då – och så fick de inte tala för högt 
inomhus.  

– Min migrän tror jag medförde att mina barn, som nu är 20 och 23 år blev 
ovanligt hänsynsfulla. Jag sörjer att jag inte kunde vara en pigg och glad 
mamma för dem. 

Tidigt hörde Anna Karin rykten om att nya läkemedel mot migrän var på 
gång. Hon bor i Stockholm och var bland de första att få prova Aimovig, 
som nu är subventionerat av staten under vissa villkor. 

– Min migrän triggas av sinnesintryck som stress, ljus och ljud. Och jag har 
tur eftersom behandlingen fungerar. För de med hormonutlöst migrän tycks 
resultaten vara sämre. 

Just nu är Anna Karin på semester i Lysekil på den svenska västkusten. Hon 
säger att hon inte kunde tänka sig att det kunde vara så härligt att vakna 
upp utan huvudvärk och känna att en lång härlig dag ligger framför en. 

– Lysekil ligger i Västra Götaland och i den regionen har politikerna 
bestämt att de nya migränmedicinerna inte ska skrivas ut. Jag tycker det är 
djupt orättvist att det ska vara avgörande var i landet man bor. 

Fotnot. Under tre år var Anna Karin Wallberg ordförande i den ideella 
organisationen Huvudvärksförbundet och mötte då många personer med 
svår migrän. 

 

 


