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Medlemmer
Pr. 1. august 2005 er der 90 medlemmer i Dansk Hovedpine Selskab, heraf
85 private medlemmer og 5 firmamedlemmer.
Årsmødet 2004
Dansk Hovedpine Selskabs årsmøde 2004 blev afholdt på Moltkes Palæ den
25. oktober. Der var 27 deltagere. Der var en inviteret foredragsholder Professor Peter Goadsby, Queens Square Hospital i London, der holdt et meget
inspirerende indlæg om ”Cluster headaches and other Trigeminal Autonomic Cephalalgias”.
Dernæst præsenterede Helle Iversen hhv. Messoud Ashina deres disputatsarbejder under den fælles titel ”The Role of NO in Headache”, med efterfølgende livlig diskussion og overrækkelse af Dansk Hovedpine Selskabs Forskerpriser. Den faglige del af mødet sluttede med 3 korte indlæg baseret på
de indsendte abstracts.
Møder
Den 27.september 2004 deltog Dansk Hovedpine Selskab i et fællesmøde
mellem flere subselskaber, hvor landsdækkende databaser blev præsenteret.
Flere subselskaber er meget langt med disse værdifulde databaser, og praktiske forhold samt organisatoriske problemer blev drøftet.
Den 11. januar 2005 blev der afholdt fællesmøde mellem DNS og de associerede subselskaber vedrørende det fremtidige samarbejde. Der var generel
enighed om at fortsætte modellen med fællesmøde med 2 eller flere nærtbeslægtede selskaber, og der blev planlagt et nyt fællesmøde den 26. september 2005 mellem Dansk Hovedpine Selskab og Dansk Apopleksiselskab. Der
er endvidere aftalt et årligt møde i januar måned mellem repræsentanter for
subselskaberne og bestyrelsen for DNS.
Det Nationale Indikatorprojekt
Selskabet har tidligere indsendt forslag om deltagelse i Det Nationale Indikatorprojekt, men på grund af manglende bevillinger og strategiplan er disse
projekter sat i bero indtil videre, og der har ikke været aktiviteter på dette område.

Referenceprogram
Bestyrelsen har tidligere vedtaget at udarbejde en ny version af Referenceprogram for Hovedpinesygdomme, og i foråret 2004 blev der rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen om tilladelse og hjælp til udformning af dette referenceprogram. Denne henvendelse resulterede i afslag, da der ikke var tilstrækkelige ressourcer til at varetage opgaverne. Efter fornyet henvendelse
er vi blevet opfordret til at søge igen i efteråret 2005.
IHS-klassifikationen
Bestyrelsen har oversat 2. udgave af IHS-klassifikationen (ICHD-II) til dansk
og har med økonomisk støtte fra Janssen-Cilag A/S fået trykt og udgivet en
dansk, forkortet version i lommeformat. Den er ligeledes tilgængelig på selskabets hjemmeside. En oversigtsartikel om klassifikationen er udarbejdet og
accepteret til publikation i 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.

