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Formandens beretning Dansk Hovedpine Selskab
Årsmødet i Dansk Hovedpine Selskab 2018
Årsmødet blev afholdt i DGI-byen 1. oktober 2018. Vi havde inviteret professor Stephen Silberstein
fra Jefferson University, Philadelphia, der holdt et meget spændende foredrag om "Immunology and
monoclonal antibodies (mAbs), what they are, how they have a long half-life, how they can be
engineered, what are mAbs to CGRP”. Den faglige del af mødet blev afsluttet med 11 frie foredrag
udvalgt fra de indsendte abstracts.
• Sabrina Kahn fik Forskningsprisen (5.000 kr).
• Mohammad Mahdi Al -Karagholi fik prisen for bedste orale præsentation (3.000 kr).

Referenceprogram
Dansk Hovedpine Selskab har igangsat en revision af Referenceprogram for Diagnostik og
Behandling af Hovedpinesygdomme og Ansigtssmerter, hvor arbejdet ledes af Lars Bendtsen. Der
er lavet flere arbejdsgrupper inden for de forskellige hovedpinesygdomme med repræsentanter fra
hospitalslæger, praktiserende neurologer og speciallæger i almen medicin fra hele landet. Arbejdet
har taget længere tid end planlagt pga. travlhed i de forskellige arbejdsgrupper, men et samlet
dokument forventes færdigt i efteråret 2019. Referenceprogrammet vil herefter blive sendt til høring
i Dansk Hovedpineselskab og Dansk Neurologisk Selskab. Den endelige revision forventes færdig i
foråret 2020, hvorefter referenceprogrammet vil blive udgivet af Dansk Hovedpineselskab i løbet af
2020.
Øvrige aktiviteter
Dansk Hovedpineselskab har været repræsenteret ved Peter Schmidt-Hansen i arbejdsgruppe om
anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme. Sonja Antic har
udarbejdet fælles regionale retningslinjer for hovedpine i Region Syd. Flere medlemmer har været
aktive ved nationale og internationale møder. F.eks. var Faisal Amin i Ukraine og undervise til et
EAN arrangeret møde. Faisal Amin fik også ved AAN i Philadelphia i maj tildelt Clinical Research
Training Scholarship in Headache af International Headache Society og American Brain Foundation
i samarbejde med American Academy of Neurology.

Nationalt Videnscenter for Hovedpine
I november 2018 fik centret sin egen hjemmeside, der fungerer som en vidensbank og blandt andet
indeholder værktøjer til diagnose og behandling af hovedpine, printvenlige fakta ark, information
om hovedpinetyper mv. Centret har fire ansatte, heraf tre på daglig basis. Der er nu ansat en
dedikeret medarbejder til at stå for strategisk planlægning på uddannelsesområdet, med fokus på
praktiserende læger. Centrets fokusområder er at:
· Tilbyde undervisning for sundhedsprofessionelle på tværs af landet
· Forbedre og understøtte kvaliteten i behandlingen af hovedpine
· Øge opmærksomheden og få hovedpine på dagsordenen
Der er igangsat en række initiativer og projekter, som understøtter centrets fokusområder. NVH har
sammen med Sundhedsstyrelsen udarbejdet ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker
med hovedpinesygdomme”. Centret har desuden udarbejdet "Hovedpine 1·2·3" – en
hovedpineguide til diagnostik og behandling af hovedpine samt gennemført surveys blandt
praktiserende neurologer og læger under uddannelse inden for neurologi. NVH samarbejder med
danske og europæiske patientorganisationer og har indledt arbejdet med at starte en national klinisk
kvalitetsdatabase. NVH har afholdt kurser flere steder i landet, og der er planlagt en række kurser i
de kommende måneder. Centret arbejder desuden for at øge synligheden af hovedpinebehandling og
forskning i brede medier samt i faglige sammenhænge.
I det kommende år vil ovenstående initiativer blive fortsat, NVH vil kunne præsentere egne data og
herigennem arbejde for øget politisk fokus og interesse for hovedpine.

Beretninger fra selskabets repræsentanter i internationale organisationer og fonde mv.
European Headache Society (EHF) ved Messoud Ashina
30. maj til 1. juni 2019 afholdte European Headache Federation (EHF) kongres i Athen, der var
meget velbesøgt og med flere gode indlæg af danske forskere. Sabrina Kahn vandt flot prisen for
bedste præsentation.
Messoud Ashina er Secretary i EHF. 30. maj til 1. juni 2019 afholdte European Headache Federation
(EHF) kongres i Athen, der var meget velbesøgt og med flere gode indlæg af danske forskere.
Sabrina Kahn vandt flot prisen for bedste præsentation. European Headache Federation (EHF) &
European Headache Federation School of Advanced Studies har afholdt møder i Rom både i februar,
maj og juli, hvor der har været flere danske foredragsholdere. Næste møde er oktober i Rom
omhandlende kronisk migræne. Forskere under 40 år kan ansøge om at deltage i disse møder og det
anbefales alle at søge disse.
Den næste EHF Congress afholdes i Berlin 3.-5. juli 2020

International Headache Society (IHS) ved Messoud Ashina
Der har netop været afholdt en spændende International Headache Society kongres 5.-8. september i
Dublin, hvor det primære fokus her var de nye behandlinger med CGRP-antistoffer. Forud for dette,
blev der også afholdt International Headache Academy Meeting, der er et glimrende
uddannelsesforum for de kommende ledere inden for hovedpineforskning og behandling med stor
deltagelse af danske unge forskere. IHS-kongressen var en stor succes for dansk
hovedpineforskning. Rigmor Jensen holdte en forrygende IHS Special Lecture om non-migraine
headache – a forgotten problem, der senere blev kåret til kongressens bedste forelæsning. Jeg blev
udnævnt som præsident for IHS de kommende to år, Anders Hougaard fortsatte som chair for junior
committee og Henrik Schytz blev udnævnt som ny chair for education committee. Mohammad
Mahdi Al –Karagholi vandt foredragsprisen i junior tournament, Ditte Zhang og Hashmat
Ghanizada vandt begge posterpriser. Selv fodboldturneringen dominerede og vandt Skandinavien
mod resten af verden.

European Academy of Neurology (EAN) ved Rigmor Jensen
Ved EAN-kongressen i Oslo blev der afholdt et symposium om hovedpine patofysiologi med
foredrag af blandt andet Messoud Ashina. Desuden blev der afholdt tre workshops indenfor
hovedpine om refraktær hovedpine hos børn og unge, biomarkører i hovedpine og akut hovedpine,
et topical symposie om unmet needs in the treatment of migraine og mange rigtigt gode e-poster
sessions. Jeg sidder i Scientific Committee, hvor der blandt andet vurderes guidelines og diskuteres
de overordnede emner i EAN. Jeg er også co-chair i Scientific Panel on Headache. Det er
programkomiteen i EAN der lægger programmet for EAN-kongresser, 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 Paris i 23.-26.
maj 2020 og alle opfordres til at sende gode abstracts dertil så den nyeste hovedpineforskning bliver
tilgængelig i EAN.

