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Formandens beretning
Årsmødet i Dansk Hovedpine Selskab 2010 blev afholdt i Moltkes Palæ den 4. oktober,
hvor emnet var ”Medication overuse headache”. Der var cirka 40 deltagere. Professor Zaza Katsarava, University of Essen, gav en interessant og til tider provokerende oversigt
over emnet. Herefter præsenterede nogle af mødedeltagerne MOH cases med specielt
henblik på behandling. Den faglige del af mødet blev afsluttet med frie foredrag udvalgt fra
de indsendte abstracts.
Dansk Hovedpine Selskab og Dansk Hovedpinecenter, Glostrup afholdt i lighed med
sidste år den 31. maj 2011 et 1-dags kursus på Glostrup Hospital i Hovedpinesygdomme
for læger fra alle 3 søjler. Der var 32 deltagere. Kurset var klinisk orienteret kursus med
praktiske patientdemonstrationer og interviews iblandet mere teoretiske opdateringer især
vedrørende udredning og behandling.
Referenceprogrammet blev færdigt i efteråret 2010. Det har været et kæmpe arbejde.
En stor tak til alle involverede. Programmet ligger som pdf fil på vores hjemmeside og er
desuden blevet trykt i 4.000 eksemplarer. Udgifterne til trykning er fuldt dækket gennem
efterfølgende salg af 1.200 eksemplarer til et medicinalfirma. Der er sendt et større antal
eksemplarer til alle neurologiske afdelinger og til alle speciallæger i neurologi. Således
skulle alle nuværende og kommende neurologer have modtaget et trykt eksemplar. Der er
sendt en folder med de vigtigste tabeller ud til alle praktiserende læger, der desuden kan
rekvirere trykte eksemplarer frit fra Fællessekretariatet. Desuden har vi omtalt referenceprogrammet i en artikel i Ugeskrift for Læger (Ugeskrift for Læger 2011;173(10):742). Vi
har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger, så det er en af de største arbejdsopgaver
for Selskabet i mange år, som nu er succesfuldt afsluttet. Fremover er det vigtigt at sikre
opdateringer når dette bliver relevant, sandsynligvis første gang inden for de næste 5 år.
Efter trykning har vi i bestyrelsen besluttet at vi vil oversætte referenceprogrammet til engelsk og trykke det i Danish Medical Bulletin. Dette vil forhåbentlig inspirere hovedpineselskaberne i andre lande til at fremstille lignende referenceprogrammer.

Det blev tidligere besluttet at medlemmer, der har tilvalgt Cephalalgia, fremover modtager dette i on-line version. Begrundelsen for dette er, at vi i selskabet i mange år har haft
store udgifter til denne service for vores medlemmer. De medlemmer, som fortsat ønsker
at modtage en papir-version, skal fremover selv betale for dette. Ændringen skete pr.
1.1.2011. Pris for medlemskab, såfremt man ønsker papir-version blev fastsat til 1.1.2011
kr. 900.
Bestyrelsen ansøgte ”Aktivitetspuljen til Sygdomsbekæmpende Organisationer” om
235.000 kr. til forskellige aktiviteter, bl.a. forskningslegater, afholdelse af årsmøde, udbygning af vores hjemmeside mv. Vi fik desværre afslag og må overveje andre muligheder for
støtte for at kunne øge vores aktiviteter.
DNS har taget initiativ til et eftermiddagsmøde den 7. november 2011 i samarbejde
med subspecialerne. Der forventes afsat en 1 time til hver. LB har tilbudt, at DHOS bidrager med et foredrag. Dette blev støttet af bestyrelsen. LB er kontaktperson. Fra Dansk
Selskab for Søvnmedicin deltager Poul Jennum, og Dansk Selskab for Apopleksi vil også
blive inviteret.
Selskabet har aktuelt 85 medlemmer.

Beretninger fra selskabets repræsentanter i internationale organisationer, fonde mv.
International Headache Society
Formanden deltog i Council møde ved IHS-kongressen i Berlin i juni 2011. Formanden for
IHS Chris Diener meddelte, at lokalitet for fremtidige IHS-kongresser primært vil blive valgt
ud fra økonomiske hensyn, da IHS har behov for indtægterne fra disse kongresser til at
drive de øvrige aktiviteter.
European Headache Federation
Rigmor Jensen deltog i Council møde ved European Headache Federation i Berlin i juni
2011.
Fonde
Der har ikke været aktiviteter i Fonden for Hovedpineforskning. Der vil i efteråret blive taget stilling til om det er muligt at frigøre midler fra Fonden til fremover at uddele hyppigere
og større legater end tidligere.
Der blev ved årsmødet 2010 uddelt DHS Forskningspris på 5.000 kr til Soheil Ansgar.

