
 

 
Dansk 
Hovedpine 
Selskab 
 

 
 
 

Formandens beretning 

 

Årsmødet i Dansk Hovedpine Selskab 2012 blev afholdt i Moltkes Palæ den 1. oktober, et 

fælles symposium i samarbejde med Dansk Smerteforum. Symposiet var dedikeret IASP´s 

årskampagne mod hovedpine. Vi havde inviteret internationalt anerkendte forskere som 

foredragsholdere (Tim Steiner, UK; Steven Linton, Jes Olesen og Troels Staehelin Jensen, 

samt Peter Svensson og Rigmor Jensen med formændene for de 2 selskaber Lone Niko-

lajsen og Messoud Ashina som moderatorer).  

Professor Tim Steiner holdt et inspirerende foredrag om Lifting The Burden, The Global 

Campaign against Headache. Professor Steiners imponerende indsats i Global Campaign 

har utvivlsomt ført til en stor opmærksomhed omkring hovedpine i alle regioner i verden og 

bidraget til en vigtig rapport, the Global Burden of Disease Survey 2010, hvor migræne er 

rapporteret som ”the seventh disabler”. I erkendelse af professor Steiner livslange indsats 

inden for hovedpineforskning blev han valgt til æresmedlem af DHOS og fik en pris.  

Dansk Smerteforum havde på sit Årsmøde, der denne gang foregik sammen med SASP 

(Det Skandinaviske IASP chapter), lavet en hel sektion om hovedpine og også nu sammen 

med DHOS været med til yderligere fokus i anledning af The Global Year Against Heada-

che. 

Den faglige del af mødet blev afsluttet med frie foredrag udvalgt fra de indsendte ab-

stracts. Faisal Amin, Glostrup Hospital fik Forskningsprisen (5.000 kr.), og Signe Bruun 

Munksgaard, Glostrup Hospital fik prisen for Bedste orale præsentation (3.000 kr.) 

 

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

ste år den 22. maj 2013 et 1-dags kursus på Glostrup Hospital i Hovedpinesygdomme for 

læger fra alle 3 søjler, samt andre med interesse i hovedpinebehandlingen. Der var 46 

deltagere. Kurset var et klinisk orienteret kursus med praktiske patientdemonstrationer og 

interviews iblandet mere teoretiske opdateringer især vedrørende udredning og behand-

ling. 

 



 

 

 

I år 2013 tog vi initiativ til at samarbejde med Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neuro-

fysiologer (et forum for faglige, fagpolitiske og sociale aktiviteter for læger under videreud-

dannelse) og arrangerede Neuro Workshop V (København) Diagnosticering og behandling 

af hovedpinesygdomme med formålet at optimere yngre lægers kliniske færdigheder i 

håndtering og behandling af hovedpinepatient i hverdagen. Vi fik positiv feedback. Der var 

30 deltagere. 

 

Selskabet har aktuelt 84 medlemmer. 



 

 

 

Beretninger fra selskabets repræsentanter i internationale organisationer, fonde mv. 

 

International Headache Society 

Formanden af DHOS stoppede efter 4 år som medlem af IHS Board. Det lykkes at gen-

nemføre en række initiativer til forbedring af valgsystemet og organisationens gennemsig-

tighed. Alle medlemmer af IHS Board inklusiv Appointed Trustees, Secretary og Treasurer 

skal nu vælges i tidsbegrænset periode. Formanden af DHOS blev valgt til co-chair af vi-

denskabelig program komité til IHS kongres 2015, Valencia.  

 

European Headache Federation 

I 2012 har der været afholdt fælles kongres med Migraine Trust i London EHMTIC 2012 

hvor der var et markant dansk fingeraftryk på program og afvikling, og Rigmor Højland 

Jensen er nu valgt som præsident for EHF. Den næste EHMTIC kongres vil finde sted i 

Bellacentret, København fra d.18.-21.september 2014. Kontrakten med Migraine Trust er 

nu forhandlet på plads og samarbejdet sikret. Der har været afholdt Summer Schools i 

2012, både i form af Video Schools og et 3 dages kursus i Zagreb, Croatien. Der er etable-

ret et tættere samarbejde med WHO-organisationen Lifting The Burden og patientorgani-

sationen European Headache Alliance, og der er planlagt en række fælles aktiviteter og 

projekter. Forslag til nye 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 Stockholm 2012 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/WCN kongres i Wien i september 2013, og der er planlagt program 

for EFNS/ENS i Istanbul 2014, ligesom der vil blive indsendt forslag til det kommende Eu-

ropean Academy of Neurology, sammenslutningen af EFNS og ENS fra 2015. Der afhol-

des løbende møder i EFNS-Scientific Panel For Headache, hvor Rigmor Højland Jensen 

er formand. Der modtages gerne mange flere forslag til aktiviteter, guidelines og kongres-

oplæg, således at hovedpineområdet kan styrkes yderligere. 

 


