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Formandens beretning
Årsmødet i Dansk Hovedpine Selskab 2013 blev afholdt i Moltkes Palæ den 30. september 2013. Vi havde inviteret internationalt anerkendt forsker Professor Rami Burstein (Harvard Universitet), som holdt et inspirerende foredrag om ”Kronificering af migræne: patofysiologiske mekanismer” smerter.
Den faglige del af mødet blev afsluttet med 10 frie foredrag udvalgt fra de indsendte
abstracts.
Maria Lurenda Westergaard, Glostrup Hospital fik Forskningsprisen (5.000 kr.), og Stine
Maarbjerg, Glostrup Hospital fik prisen for Bedste orale præsentation (3.000 kr.).
Dansk Hovedpine Selskab og Dansk Hovedpinecenter, Glostrup afholdt i lighed med sidste år den 21. maj 2014 et 1-dags kursus på Glostrup Hospital i Hovedpinesygdomme for
læger fra alle 3 søjler, samt andre med interesse i hovedpinebehandlingen. Der var 60
deltagere. Kurset var et klinisk orienteret kursus med praktiske patientdemonstrationer og
interviews iblandet mere teoretiske opdateringer især vedrørende udredning og behandling.
Hovedpinesagen og Aarhus Universitetshospital inviterede til Åbent Hus. Emnet var "Hovedpine og ansigtssmerter". Det foregik lørdag 3. maj i DNC huset Aarhus Universitetshospital. Patienter og pårørende med Hortons hovedpine, migræne og trigeminus neuralgi
blev inviteret til åbent-hus-arrangement. Der var i det oprindelige program indlagt en debat, hvor man skulle diskutere sundhedspolitiske emner, og hvor Helge Kasch som repræsentant fra Dansk Hovedpine Selskab havde skitseret mulige emner. Formandsgruppen
for delforeningerne under Hovedpinesagen var i starten interesseret, men ønskede dog
senere i planlægningsforløbet, at denne debat blev planlagt i sammenhæng med EHMTIC
møde i september, hvor der var åbnet op for en meet-and-greet session i samarbejde med
Rigmor Jensen, og der ville også være større mediemæssig bevågenhed.
Kort blev præsenteret universitetshospitalets muligheder for behandling af hovedpine og
neurogene smerter samt kort præsentation fra flere repræsentanter fra Vestdansk Center

for Ansigtssmerter (samarbejde imellem neurokirurger, neurologer, kæbekirurger og ørenæse-halslæger samt neuroradiologer og liaison psykiatere på AUH). Professor Troels S.
Jensen præsenterede planerne for den ny (tværfaglige) Smerte- og Hovedpineklinik, og
Helge Kasch præsenterede de første danske resultater med stimulering af occipital nerve
til kronisk Horton inklusive live patientberetning sammen med patient og hovedpinesygeplejerske, samt fortalte efterfølgende om erfaringer med botulinum toxin ved hovedpiner
med dyston komponent og den ny PREEMPT protokol ved behandling af kronisk migræne
samt smertepacemaker til andre kranielle neuralgier og radiofrekvens ablationsbehandling
og andre neurokirurgiske behandlinger af trigeminus neuralgi.
Selskabet har aktuelt 87 medlemmer.

Beretninger fra selskabets repræsentanter i internationale organisationer, fonde mv.
International Headache Society
Formanden for DHOS er co-chair af videnskabelig program komité til IHS kongres 2015,
Valencia.
European Headache Federation
European Headache Federation 2013 har været præget af udvikling af undervisningsprogrammer med E-teach, udarbejdelse af positionspapers om Neuromodulation in Chronic
Headache, Chronic Migraine og Chronic Cluster Headache samt en serie lærebøger. Der
er indledt et spændende samarbejde med Lifting The Burden, og patientorganisationen
European Headache Alliance. I samarbejde med sidstnævnte har vi haft foretræde i EUparlamentet. Der er afholdt hovedpineskole i Georgia i juni 2014 og man har igangsat en
opdatering af Summer School programmet. Derudover har aktiviteterne været fokuseret på
organisation og tilrettelæggelse af EHMTIC2014 i København. Forslag til nye tiltag og nye
undervisningsaktiviteter modtages meget gerne, da der er et stort udækket behov for hovedpinebehandling og organisation i Europa. Forslag til nyt dansk bestyrelsesmedlem skal
overvejes og indsendes når ”call’et” kommer i 2016, forud for næste EHMTIC-kongres
2016 i Glasgow.
European Academy of Neurology (EAN) (den tidligere EFNS)
Ved EFNS/WCN kongressen i Wien i september 2013 og igen ved ENS/EFNS kongressen
Maj 2014 i Istanbul var der livlig aktivitet på hovedpine-området med flere teaching cour-

ses, main session og focused workshops, og interessen for dette felt var meget stor med
mange abstracts og tilhørere. Messoud Ashina og Jes Olesen deltog i EAN regional course i Baku, Azerbaijan, juni 2014, hvor de stod for 1 dags hovedpineundervisning og patientdemonstrationssessioner.
Desværre er interessen for hovedpine i det nye EAN ikke overvældende og trods mange
gode forslag er der slet ingen main sessions om hovedpine ved 1. EAN i Berlin i 2015. Der
er indsendt et meget ambitiøst program for EAN 2016, der skal foregå i København, men
om det accepteres vides ikke. Ligeledes er der sendt et brev direkte til den nye EANbestyrelse om vigtigheden af øget fokus på hovedpine i EAN, men man har ikke modtaget
svar. Der afholdes løbende møder i EAN-Scientific Panel For Headache, hvor Rigmor Højland Jensen stadig er formand. Der modtages gerne mange flere forslag til aktiviteter,
guidelines og kongresoplæg, således at hovedpineområdet kan styrkes yderligere.
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