
 

 

 

 

 

 

 

Formandens beretning 

Dansk 
Hovedpine 
Selskab 

 

Årsmødet i Dansk Hovedpine Selskab 2016 blev afholdt i Moltkes Palæ den 3. oktober 

2016. Vi havde inviteret professor Michel Ferrari fra Leiden University Medical Center i 

Holland, som holdt et spændende foredrag om ”CGRP antagonists and antibodies”. 

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

abstracts. 

• Nanna Arngrim fik Forskningsprisen (5.000 kr.) 

• Louise Ninett Carlsen Glostrup fik prisen for bedste orale præsentation (3.000 kr.) 

Signe Bruun Munksgaard og Peter Thede Schmidt-Hansen har oversat ICHD-3 Beta 

den internationale klassifikation til dansk. 

Dansk Hovedpine Selskab har i foråret igangsat revision af Referenceprogram for 

Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter, hvor arbejdet vil 

blive ledet af Lars Bendtsen. Der er lavet en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 

hele landet inklusiv hospitalslæger og praktiserende neurologer og speciallæger i 

almen medicin. Endelig revision forventes færdig i slutningen af 2018 efter høring i 

DNS og Dansk Hovedpine Selskab. 

Dansk Hovedpine Selskab har nomineret formanden Messoud Ashina til præsident i 

International Headache Society og efter en international afstemning blandt alle 

medlemmer i International Headache Society er Messoud Ashina nu valgt. 

Selskabet har aktuelt 103 medlemmer. 

 
 



Beretninger fra selskabets repræsentanter i internationale organisationer, fonde mv. 

 
 

International Headache Society (IHS) 

Der har været mange gode og nye initiativer I IHS under David Dodick’s 

præsidentperiode. Blandt andet har der været round table meetings med de førende 

firmaer, og der er indsamlet store midler til uddannelse og forskning, primært i USA 

men det kan have en afsmittende ide til andre dele af verden. Der er også etableret 

tætte kontakter med patientorganisationerne, og sammen har de fået sat 

hovedpinesygdomme på den politiske dagsorden. Der er åbnet op for et bedre 

samarbejde med Lifting The Burden og nye projekter er blevet støttet. 

Uddannelsesprogrammerne kan stadig forbedres, men der arbejdes stadig på denne 

front. IHS støtter bl.a. Master programmet i Headache ved KU med 2 stipendier. Den 

nye klassifikation ICHD-3 vil forhåbentligt blive publiceret tidligt i 2018, og det vil 

være endnu et stort skridt frem for IHS med stor tak til Jes Olesen for hans lange og 

dedikerede lederskab. Den næste IHC er i Vancouver fra den 7.-10.Sept og i 2019 i 

Dublin, Irland. Rigmor Højland Jensen er trustee i IHS. 

 

European Headache Federation (EHF)  

2016 afholdte EHMTIC en sidste fælles EHF og Migræne Trust International 

Congress. EHF har nu besluttet at gå tilbage til at afholde årlige kongresser, og den 

første bliver afholdt i Rom den 1.-3. december 2017. Desuden har EHF nu etableret 

School of Advanced Studies (SAS) mhp. at tilbyde unge EU- hovedpineforskere og 

hovedpinelæger topkvalitet undervisning og træning. SAS vil også styrke deres 

kritiske ånd og deres kliniske færdigheder. Det 1. møde blev afholdt i Rom den 8.-9. 

april 2017 og var dedikeret til unge forskere mhp. at fremme samarbejdet. Tre 

grupper af unge forskere skal mødes en gang om året i to år. Hver gruppe vil 

producere to oversigtsartikler, som vil blive offentliggjort i Journal Headache and 

Pain. 2. møde (SAS) afholdes i Rom, 6.-8. oktober, 2017 og vil blive dedikeret til 

læger, der har brug for at forbedre deres kliniske ekspertise inden for 

hovedpinesygdomme. Messoud Ashina er Secretary i EHF. 

 

 

 



European Academy of Neurology (EAN)   

Der arbejdes stadig stærkt på at få hovedpine på dagsordenen til EAN kongresserne 

fra Scientific-panel for headache, men der er virkelig plads til forbedring, så nye og 

gode forslag til emner er meget velkomne. 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, så hovedpinesygdommene 

bliver synliggjort. Den næste EAN kongres vil finde sted i Lissabon i juni 2018, 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 

medlem af Sci Panel for headache. 

 

Messoud Ashina 


