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Formandens beretning 

 

Årsmødet i Dansk Hovedpine Selskab 2011 blev afholdt i Moltkes Palæ den 3. oktober, 

hvor emnet var ”Migraine aura – past and present”. Der var 33 deltagere. Emnet var dedi-

keret til professor Jes Olesens 70 års fødselsdag. Overlæge Messoud Ashina, Danish 

Headache Center, gav en interessant oversigt over professor Olesens imponerende pionér 

indsats i migræneforskningen. Den faglige del af mødet blev afsluttet med frie foredrag 

udvalgt fra de indsendte abstracts, og Deepak Kumar Bhatt fra Forskerparken Glostrup 

Hospital fik Forskningsprisen (5.000 kr.) for bedste præsentation. 

 

Professor Jes Olesen fra Dansk Hovedpinecenter var i centrum ved EFNS (Den Internati-

onale Kongres for Det Europæiske Forbund af neurologiske foreninger) afholdt i Budapest 

2011. Dansk Hovedpine Selskab arrangerede et helt symposium til hans ære i Budapest 

den 10. september. Titlen var: ”Brain Disorders in Europe: Future Directions Symposium 

dedicated to the 70th birth anniversary of Professor Jes Olesen in recognition of his out-

standing contribution to the fields of neurology and development of the EFNS and the Eu-

ropean Brain Council.”  

Professorer fra England (EFNS President Richard Hughes), Denmark (Professor Gundhild 

Waldemar) og Holland (Professor Michel Ferrari) holdt inspirerende foredrag om neuro-

forskningens fremtid i Europa. 

 

Scandinavian Association of the Study of Pain og Dansk Smerteforum afholdt fælles års-

møde i Århus april 2012 og havde også i anledning af IASP´s Year against Headache ar-

rangeret en længere session om hovedpine, der blev modtaget meget fint og gav anled-

ning til afholdelse af første fællesmøde imellem Dansk Hovedpineselskab og Dansk Smer-

te Forum, som vil foregå 1. oktober 2012.  

 

I maj (d.18-20) måned arrangerede DHOS i samarbejde med Dansk Hovedpinecenter 

”First Internationale Headache Academy” møde med deltagelse af over 100 hovedpinefor-



skere. Formålet med mødet var at skabe et forum blandt yngre hovedpine forskere og læ-

ger fra forskellige europæiske lande, hvor der var mulighed for at diskutere de seneste 

forskningsresultater og almindelige patient problemstillinger i hovedpinecentre. Der var 

også afsat tid til en rundvisning i Forskerparken Glostrup og til den kliniske forskning. Mø-

det blev evalueret, og danske arrangører fik stor ros ikke mindst takket være yngre danske 

hovedpineforskeres engagement og indsats. 

 

Dansk Hovedpine Selskab og Dansk Hovedpinecenter, Glostrup afholdt i lighed med sid-

ste år den 23. maj 2012 et 1-dags kursus på Glostrup Hospital i Hovedpinesygdomme for 

læger fra alle 3 søjler, samt andre med interesse i hovedpinebehandlingen. Der var 47 

deltagere. Kurset var klinisk orienteret kursus med praktiske patientdemonstrationer og 

interviews iblandet mere teoretiske opdateringer især vedrørende udredning og behand-

ling. 

 

I år 2012 tog vi initiativ til at samarbejde med Dansk Smerteforum til at arrangere et fælles 

symposium ved næste års møde i oktober 2012. Symposiet er dedikeret IASP´s årskam-

pagne mod hovedpine. Vi har inviteret internationalt anerkendte forskere som foredrags-

holdere. Der planlægges uddeling af henholdsvis DHOS Forskningspris (5000 kr.) og Bed-

ste posterpris (3000 kr.) ved det kommende årsmøde. 

 

Selskabet har aktuelt 79 medlemmer. 



 

 

 

Beretninger fra selskabets repræsentanter i internationale organisationer, fonde mv. 

 

International Headache Society 

Formanden af DHOS er medlem af IHS Board og vil deltage i bestyrelsesmødet i septem-

ber 2012 i London med en række initiativer til forbedring af valgsystemet og organisatio-

nens gennemsigtighed.  

 

European Headache Federation 

I 2011 har der været fokus på at få etableret en ny kontrakt med Migraine Trust, således at 

samarbejdet vedrørende de fælles kongresser EHMTIC, der foregår hvert andet år kan 

fortsætte. Der afholdes 3. EHMTIC kongres i London den 20-23. september 2012. Der har 

været afholdt Summer Schools i 2011, både i form af Video Schools og et regulært 3 da-

ges kursus i Beograd, hvor både Lars Bendtsen og Rigmor Højland Jensen underviste. 

Der er et tæt samarbejde med WHO-organisationen Lifting The Burden, men forslag til 

supplerende EHF-tiltag og nye undervisningsaktiviteter modtages meget gerne, da der er 

et stort udækket behov for hovedpinebehandling og organisation i Europa. 

 

European Federation of Neurological Societies 

Ved EFNS kongressen i Budapest 2011 var der livlig aktivitet på hovedpine området med 

flere teaching courses, main session og focused workshops, og interessen for dette felt er 

stigende indenfor den generelle neurologi. Der er ligeledes flere hovedpine sessioner ved 

den kommende EFNS kongres i Stockholm i September 2012, og der afholdes løbende 

møder i EFNS-Scientific Panel For Headache, hvor Rigmor Højland Jensen er formand. 

Der modtages gerne mange flere forslag til aktiviteter, guidelines og kongresoplæg, såle-

des at hovedpineområdet kan styrkes yderligere. 

 


