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Formandens beretning                         

Dansk 
Hovedpine 
Selskab 

 

Årsmødet i Dansk Hovedpine Selskab 2017 blev afholdt i DGI-byen den 3. oktober 

2016. Vi havde inviteret professor Philip Holland fra King's College London, som holdt 

et spændende foredrag om Targeting the hypothalamus as a mechanism to treat 

primary headaches (emerging drugs and neuromodulation). 

Den faglige del af mødet blev afsluttet med 11 frie foredrag udvalgt fra de indsendte 

abstracts. 

• Tone Bruvik Heinskou fik Forskningsprisen (5.000 kr.) 

• Thien Phu Do fik prisen for bedste orale præsentation (3.000 kr.) 

Dansk Hovedpine Selskab har i foråret igangsat en revision af Referenceprogram for 

Diagnostik og Behandling af Hovedpinesygdomme og Ansigtssmerter, hvor arbejdet 

ledes af Lars Bendtsen. Der er lavet flere arbejdsgrupper indenfor de forskellige 

hovedpinesygdomme med repræsentanter fra hospitalslæger, praktiserende 

neurologer og speciallæger i almen medicin fra hele landet.  Hver arbejdsgruppe vil 

sende deres endelige revision sendes til Lars Bendtsen medio november i år, hvorefter 

referenceprogrammet vil blive sendt til høring i Dansk Hovedpineselskab og Dansk 

Neurologisk Selskab. Den endelige revision forventes færdig februar 2019, hvorefter 

referenceprogrammet vil blive udgivet af Dansk Hovedpineselskab i slutningen af 

foråret 2019. 

Hovedpine var temaet ved Dansk Neurologisk Selskabs Årsmøde 2018 afholdt i Vejle. 

Professor Messoud Ashina fra Dansk Hovedpinecenter var inviteret til den traditionelle 

professorforelæsning. Herefter var der mundtlig præsentationskonkurrence, hvor flere 

hovedpineforskere fra Dansk Hovedpinecenter deltog. Agneta Snoer fra Dansk 

Hovedpinecenter vandt Mogens Fog prisen for bedste foredrag. Senere på dagen gav 

professor Peter Goadsby en spændende gæsteforelæsning omhandlende CGRP og 

migræne. Ca. 200 neurologer og kommende neurologer deltog ved mødet. 

Jakob Møller Hansen og Henrik Schytz repræsenterede i februar Dansk 
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Hovedpineselskab til en undervisningsdag om hovedpine ved Folkeuniversitetet i 

Emdrup. 

Rigmor Jensen, Jakob Møller Hansen og Henrik Schytz var marts i år inviteret til Oslo 

til det norske neurologiske selskabs årsmøde, hvor Rigmor Jensen fortalte om 

organisering og behandling af patienter ved Dansk Hovedpinecenter. Henrik og Jakob 

holdte foredrag om hovedpineforskning og behandling til det Norske 

Hovedpineselskab. 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine: 

Der er med Finansloven 2018 sikret en 4-årig bevilling til oprettelsen af et Nationalt 

Videnscenter for Hovedpine, som etableres i tilknytning til Dansk Hovedpinecenter på 

Rigshospitalet - Glostrup. Videnscenteret vil arbejde for vidensdeling og -formidling til 

sundhedsfagligt personale i regioner og kommuner med udgangspunkt i dokumentation 

og evidensbaseret viden., med særlig vægt på samarbejdet med almen praksis. 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine og migræne skal understøtte Danmarks 

førerposition inden for behandling og forskning i migræne- og hovedpine.  

 

Selskabet har aktuelt 112 medlemmer. 
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Beretninger fra selskabets repræsentanter i internationale organisationer, fonde mv. 

 
 

International Headache Society (IHS) 

Der har været afholdt en spændende International Headache Congress i Vancouver i 

september 2017 og det primære fokus her var de nye behandlinger med CGRP-antistoffer. 

Der blev også afholdt et I-Head møde i forbindelse hermed, et excellent uddannelsesforum 

for de unge kommende ledere indenfor hovedpineforskning/behandling med stor deltagelse 

af danske unge forskere. Der er etableret tætte kontakter med de internationale 

patientorganisationer og Lifting The Burden og hovedpinesygdomme er nu på den politiske 

dagsorden i USA og delvist også i resten af verden især efter den seneste publikation af 

Global Burden of Diseases hvor migræne inkl medicin overforbrugshovedpine nu indtager 2. 

pladsen af de mest belastende sygdomme. IHS støtter Master programmet i Headache ved 

KU og er meget interesseret i videreudvikling af yderligere undervisning. Den nye 

klassifikation ICHD-3 er publiceret i januar 2018 og det er en meget vigtig milepæl med stor 

tak til Jes Olesen for hans lange og dedikerede lederskab af klassifikationskomiteen.  

Den næste IHC afholdes i Dublin, Irland i 2019, hvor Messoud Ashina vil tiltræde som 

præsident. Rigmor Højland Jensen er trustee i IHS og næstformand for IHS-educational 

committee. 

  

European Headache Federation (EHF) & European Headache Federation School of 

Advanced Studies 

Der har været afholdt en spændende EHF Congress i Rom i december 2017 og det 

primære fokus her var de nye behandlinger.   

Dansk Hovedpine Selskab var repræsenteret med to foredragsholdere på det 3. møde i 

European Headache Federation School of Advanced Studies i Rom, Italien, i april 2018. 

Temaet for årets møde var migræne og klyngehovedpine og der deltog 25 yngre forskere og 

klinikere fra Øst- og Vesteuropa.  

Den næste EHF Congress afholdes i Firenze, Italien, 28-30 september 2018. I 2019 

afholdes EHF Congress i Athens, Grækenland, 29 maj-1 juni 2019. 

Messoud Ashina er Secretary i EHF. 
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European Academy of Neurology (EAN)   

Der er gjort en stor indsats for at få hovedpine på dagsordenen til EAN kongresserne 

og det er lykkedes at få flere store indlæg og undervisningsessioner omkring 

hovedpine på EAN 2018 i Lisbon. Jeg sidder nu i Scientific Committee hvor der 

blandt andet vurderes guidelines og diskuteres de overordnede emner i EAN og jeg 

har deltaget i 3 møder i det sidste år. Det er dog programkomiteen i EAN der lægger 

programmerne og vi må arbejde på at få en plads der på sigt.  Der opfordres også til 

at sende links til EAN pages og være mere aktiv i EAN så hovedpinesygdommene 

bliver synliggjort. Den næste EAN kongres vil finde sted i Oslo i juni 2019 og alle 

opfordres til at sende gode abstracts dertil så den nyeste hovedpineforskning bliver 

tilgængelig i EAN.  

Rigmor Højland Jensen er medlem af Sci Com i EAN og co chair i Sci Panel for 

headache. 

 

Messoud Ashina 


