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Referat 

 

Selskabets formand Henrik Winther Schytz bød velkommen. 

    

1.  Valg af dirigent.  

Faisal Amin blev valgt som dirigent med applaus. Dirigenten konstaterede, at gene-

ralforsamlingen var rettidigt indkaldt og dirigenten spurgte generalforsamlingen om 

der var bemærkninger. Der fremkom ingen bemærkninger fra generalforsamlingen og 

dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

2.     Formandens beretning 
Henrik Winther Schytz henviste til den skriftlige beretning og takkede bestyrelsen for  
deres store arbejdsindsats. Formanden refererede i meget korte træk hovedpunk-
terne i beretningen og supplerede den skriftlige beretning, men en mundtlig gennem-
gang, at nogle af de arbejdsopgaver og områder, som DHOS har varetaget det sidste 
år. 
 
Årsmødet blev afholdt i DGI-byen 1. oktober 2018 og i den forbindelse havde DHOS 
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”.  
 
Formanden nævnte yderligere, at årsmødet blev afsluttet med 11 frie foredrag, 
som var blevet udvalgt fra de indsendte abstracts.  
 
I november 2018 fik National Videncenter for Hovedpine sin egen hjemmeside, 
der fungerer som en vidensbank og blandt andet indeholder værktøjer til diag-
nose og behandling af hovedpine. Centeret har netop ansat en ny medarbejder 
som skal stå for den strategiske planlægnnig på uddannelsesområdet – specielt 
med fokus på de praktiserende læger.  NVH arbejder fortsat på at kunne præ-
sentere egne data i forhold til en kvalitetsdatabase. NVH samarbejder med dan-
ske og europæiske patientorganisationer.   
 
Centeret har igangsat en række initiativer og disse kan ses på centers hjemme-
side. 
 

 



 

 

 
 
Selskabets formand roste Messoud Ashina, da Messoud Ashina er tiltrådt som for-
mand for IHC. 
 
Generalforsamlingen godkendte formandens beretning med applaus. 
 

3. Beretning fra selskabets repræsentanter i internationale organisationer, fonde 
m.v. 

 
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.  

Headache Federation (EHF) kongres i Athen, der var meget velbesøgt og med flere 

gode indlæg af danske forskere. 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- 

kongres 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 Aca-

demy Meeting, der er et glimrende uddannelsesforum for de kommende ledere inden 

for hovedpineforskning og behandling med stor deltagelse af danske unge forskere. 

IHS en forrygende IHS-forelæsning som senere blev kåret til kongressens bedste fo-

relæsning.   

 

European Academy of Neurology (EAN) ved Rigmor Jensen 

Ved EAN-kongressen i Oslo blev der afholdt et symposium om hovedpine patofysio-

logi med foredrag af blandt andet Messoud Ashina. Desuden blev der afholdt tre 

workshops indenfor hovedpine om refraktær hovedpine hos børn og unge, biomarkø-

rer i hovedpine og akut hovedpine, et topical symposie om unmet needs in the treat-

ment of migraine og mange rigtigt gode e-poster sessions. Rigmor Jensen oplyste, at 

Rigmor sidder i den videnskabelige komité, som bl.a. vurderer guidelines og de over-

ordnede emner i EAN. Rigmor Jensen arbejder fortsat på, synliggøre Dansk Hoved-

pine forskning i EAN. 

 

Den næste EAN-kongres vil finde sted i Paris i 23.-26. maj 2020 og Rigmor Jensen 

opfordrede til, at rigtigt mange vil sende gode abstracts - så den nyeste hovedpine-

forskning bliver tilgængelig i EAN. 

   

4. Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2018 

Selskabets kasserer Signe Bruun Munksgaard fremlagde regnskabet for 2018 

Årsregnskabet for år 2018 ser fornuftigt ud og selskabet har forsat en positiv egenka-

pital. Signe forklarede at en del firmaer først havde afregnet i år 2018, så indtægterne  



 

 

 

dækker en længere periode og samtidig er indtægterne i forhold til TEVA Headache 

symposium også indregnet i det endelige resultat. 

 
Som det har været nævnt de sidste mange år, er der forsat store udgifter til IHS og 
Cephalalgia. Udgifterne andrager omkring 45.000 kr. og Signe oplyste følgende: 
 
Kontingentsatser: 
Alm. medlemskab 200 
Medlemskab inkl. IHS medlemskab 350 

 
Kontingentsatser IHS: betalt 6705 – 42168,19 
Online member: 120 $ 
Junior member: 65 $ 
Society fee 220$  
47 online, 13 juniors 
 
Budget 2018: 
Signe gav en kort opsummering i forhold til budgettet. Signe forventer, at budgettet vil 
udvise et mindre overskud. 

 
5. Fastsættelse af kontingent for 2019 

Kontingentet er uændret. 
 
6. Valg til bestyrelsen 
        Peter Thede Schmidt-Hansen var på valg og Peter Thede Schmidt-Hansen ønskede 

at genopstille til bestyrelsen. Peter Thede Schmidt-Hansen blev genvalgt med applaus. 
 
7. Valg til selskabets repræsentanter i internationale selskaber, fondsbestyrelser 

m.m. Rigmor Højland Jensen fortsætter i EHF. 
 
8.  Valg af revisor 
 Casper Emil Christensen  
 
9. Indkomne forslag 

Intet at bemærke. 
 
10. Eventuelt 
 Afslutningsvis var der en kort dialog omkring valg af lokaliteter i forhold til afholdelsen 

af 2020-årsmødet. Formanden oplyste, at punktet vil blive behandlet på det førstkom-
mende bestyrelsesmøde.  

 
 
Referent: Linda Ædelsten Edslev 
 


