Dansk Hovedpine Selskab

Dansk Hovedpine Selskab
Formandsberetning 2004
Medlemmer
Pr. 1. september 2004 er der 89 medlemmer i Dansk Hovedpine Selskab, heraf 84 private
medlemmer og 5 firmamedlemmer.
Årsmødet 2003
På initiativ fra Dansk Hovedpine Selskabs bestyrelse blev årsmødet 2003 afholdt som et
fællesmøde med Dansk Epilepsi Selskab på Amtssygehuset i Glostrup den 25. september
2003, og 121 deltog. Der var 2 inviterede foredragsholdere. Emnerne var Genetics in paroxysmal disorders ved dr. Karin Jurkat-Rott, Tyskland og Therapeutic levels in seizurefree periods ved prof. Peter Wolf, Epilepsihospitalet Filadelfia. Dernæst var der indlæg ved
Helle Iversen, Glostrup: The role of antiepileptic drugs in migraine og ved Peter Uldall,
Rigshospitalet: Benign occipital epilepsy in childhood samt 4 korte indlæg udvalgt blandt
indsendte abstracts.
Sammenfattende var mødet meget spændende videnskabeligt, og det store fremmøde opfordrer til gentagelse af det værdifulde samarbejde mellem flere specialeselskaber.
Fællesmøde
Den 13. januar 2004 har der været afholdt fællesmøde mellem DNS og de associerede subselskaber vedrørende fremtidigt samarbejde. Der var generel enighed om at fortsætte den
nye model med fællesmøder med 2 eller flere nærtbeslægtede selskaber, og der blev planlagt et nyt møde den 24. september med emnerne Spasticitet og botulinumtoxin behandling
samt Kliniske databaser. Dansk Hovedpine Selskab deltager med et enkelt indlæg i sidstnævnte session. Der er endvidere aftalt et årligt møde i januar måned mellem repræsentanter
for subselskaberne og bestyrelsen for DNS.
Det Nationale Indikatorprojekt
Selskabet har indsendt forslag om deltagelse i Det Nationale Indikatorprojekt, men på grund
af manglende bevillinger og strategiplan er disse projekter sat i bero indtil videre.
Referenceprogram
Bestyrelsen har ligeledes vedtaget at udarbejde en ny version af Referenceprogram for Hovedpinesygdomme, men da der er oprettet en ny struktur og organisation i Sundhedsstyrelsen vedrørende referenceprogrammer, foregår arbejdet meget formelt og efter ansøgning.
Ansøgningen er indsendt i maj måned, men der foreligger endnu ikke svar. Bestyrelsen ønsker snarligt at komme videre med dette arbejde og har taget initiativ til at danne en foreløbig arbejdsgruppe.

IHS-klassifikationen
Bestyrelsen har oversat 2. udgave af IHS-klassifikationen (ICHD-II) og forhandler p.t. om
trykning og udgivelse af den danske, korte version i lommeformat. Den vil ligeledes blive
tilgængelig på selskabets hjemmeside. En oversigtsartikel om klassifikationen er under
udarbejdelse og vil blive sendt til Ugeskrift for Læger.
Hjemmeside
Selskabets hjemmeside www.hovedpine.suite.dk er velfungerende, men der er et fortsat behov for vedligeholdelse, nye links og opdatering med nyheder. Denne funktion varetages af
selskabets kasserer Lars Bendtsen og af sekretær Kirsten Koch fra Fællessekretariatet. Aftalen med Lægeforeningen vedrørende Fællessekretariatet er forlænget.

