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Formandens beretning 

 

Årsmødet i Dansk Hovedpine Selskab 2014 blev afholdt i Moltkes Palæ den 22. septem-

ber 2014. Vi havde inviteret internationalt anerkendt forsker Professor Cenk Ayata (Har-

vard Universitet), som holdt et spændende foredrag om ”Migraine and stroke: Where are 

we now?”. Den faglige del af mødet blev afsluttet med 10 frie foredrag udvalgt fra de ind-

sendte abstracts. Song Guo, Glostrup Hospital fik Forskningsprisen (5.000 kr.), og Ann-

Louise Esserlin, 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 i maj 2015 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. 

 

Lundbeckfonden inviterede formanden Messoud Ashina som foredragsholder til ”Lund-

beckfond Lectures”. Der blev afholdt to lectures (København og Århus) om hovedpine i 

marts 2015. Københavnsmøde blev afholdt i Eksperimentarium city hvor Messoud Ashina 

fortalte hvordan forskere fremprovokere migræneanfald i laboratorier, og hvad det kunne 

give os af ny viden om hovedpine. Bertel Harder, der i flere år har lidt af migræne, fortalte 

om, hvordan det var at leve med lidelsen i et hektisk politikerliv, og hvordan han håndtere-

de hverdagen, når smerterne raser.  

Selskabet har aktuelt 90 medlemmer.  

 

Beretninger fra selskabets repræsentanter i internationale organisationer, fonde mv. 

 

International Headache Society  

Formanden for DHOS var co-chair af en videnskabelig program komité til IHS kongres 

2015, Valencia. Der var 1112 deltagere fra 71 lande og 630 abstracts, og mange nye ho-

vedpineforskere fra Danmark deltog for første gang i IHS kongressen. En af dem, læge 

Sabrina Khan, fortalte, at: "Det var en stor oplevelse at deltage i min første internationale 

hovedpine kongres, IHS i Valencia 2015. For en ung migræneforsker var kongressen en 



oplagt mulighed for at få en bred indføring i hovedpineproblematikken, hvor de tema speci-

fikke teaching courses gav anledning til mere detaljeret fordybelse og gruppe diskussion. 

Jeg noterede mig især at oplæg om pædiatrisk hovedpine var repræsenteret, et niche felt 

som jeg interesserer mig for ud fra et klinisk perspektiv." 

Rigmor Højland Jensen er valgt ind i IHS-bestyrelsen som trustee. 

 

European Headache Federation 

European Headache Federation 2014 har været fokuseret på afholdelse af EHMTIC 2014 i 

København og det blev til en kæmpe succes for EHF og for Danmark. Solen skinnede, 

Bellacentret fungerede perfekt og det videnskabelige program var spændende med mange 

nyheder, specielt indenfor CGRP-behandling og Neuromodulation. Der var 1016 deltagere 

fra 74 lande og 318 abstracts og Danmark profilerede sig fornemt med mange oplæg og 

modtagelse af flere internationale priser. Arbejdet i EHF har været fokuseret E-teach-

programmer, positionspapers Chronic Migraine og Chronic Cluster Headache samt en se-

rie lærebøger. Der er indledt et spændende samarbejde med Lifting The Burden, og pati-

entorganisationen European Headache Alliance. EHF har også støttet oprettelsen af en 

International Masteruddannelse ved Københavns Universitet i lighed med en række andre 

nationale og internationale organisationer. 

Forslag til nyt dansk bestyrelsesmedlem i EHF skal overvejes når Rigmor udtræder i Sept. 

2016 og forslaget indsendes når ”call’et” kommer i juli 2016, forud for næste EHMTIC-

kongres 2016 i Glasgow (obs kun 2 ugers frist).   

 

European Academy of Neurology (EAN) (den tidligere EFNS) 

Ved den første EAN kongres i Berlin i juni 2015 var der relativ begrænset synlighed af Ho-

vedpineområdet. Arbejdsgruppen for Hovedpine havde indsendt mange forslag til sympo-

sier, teaching kurser og fokuserede workshops men det var vores indtryk at interessen for 

hovedpine i den nye EAN-bestyrelse var relativt begrænset. Vi har udarbejdet en lang liste 

med nye forslag til næste EAN i København i Maj 2016 og igen til EAN i Amsterdam 2017.  

Vi har haft kontakt til Præsident Deutcl fra flere sider (EHF, EHA og EAN) så der er måske 

spændende aspekter i den nye organisation. Der afholdes årlige møder i EAN-Scientific 

Panel For Headache, hvor Rigmor Højland Jensen stadig er formand, men der er en ny 

organisationsplan for alle de videnskabelige arbejdsgrupper i EAN undervejs.  

 

Messoud Ashina 


