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Formandens beretning
Årsmødet i Dansk Hovedpine Selskab 2015 blev afholdt i Moltkes Palæ den 5. oktober
2015. Vi havde inviteret den internationalt anerkendte forsker Professor Tim Jürgens
(Tyskland), som holdt et spændende foredrag om ” Neuromodulation in primary headaches”.

Den faglige del af mødet blev afsluttet med 10 frie foredrag udvalgt fra de indsendte abstracts.
•

Anne Francke Christensen, Rigshospitalet Glostrup fik Forskningsprisen (5.000 kr.)

•

Anders Hougaard, Rigshospitalet Glostrup fik prisen for Bedste orale præsentation
(3.000 kr.).

Dansk Hovedpine Selskab og Dansk Hovedpinecenter afholdt i stil med sidste år i maj
2016 et 1-dags kursus på Rigshospitalet Glostrup i Hovedpinesygdomme for læger fra alle
3 søjler, samt andre med interesse for hovedpinebehandlingen. Der var 50 deltagere. Kurset var et klinisk orienteret kursus med praktiske patientdemonstrationer og interviews
blandt andet med teoretiske opdateringer især omhandlende udredning og behandling.

Dansk Hovedpine Selskab tog initiativ til folkemøder i København (d. 4.2.2016, Experimentarium City) og Århus (d.9.3.2016, AROS) og lavede programmerne. Folkemøderne
blev arrangeret i samarbejde med Lundbeckfonden og Folkeuniversitetet. Messoud
Ashina, Flemming Bach og Jakob Møller Hansen holdt meget inspirerende forskeroplæg
om hovedpine. Her fik man et indblik i livet med hovedpine, når tre forskere og én kronisk
hovedpinepatient satte livet med hovedpine til debat. Hvad kan man gøre for at behandle
den, og hvad har den smerte med kunst at gøre?

Dansk Hovedpine Selskab har nu lavet en dansk oversættelse af de vigtigste punkter af
ICHD-3 beta. Vi har endvidere fået lavet en ny hjemmeside: http://dhos.dk/.
Dansk Hovedpineselskab har støttet oprettelsen af en International Masteruddannelse for
Hovedpinesygdomme og Ansigtssmerter ved Københavns Universitet (http://mhd.ku.dk/)
og blandt andet bidraget med en behovsundersøgelse og støtteerklæring. Det er et meget
vigtigt initiativ for den fremtidige uddannelse af Hovedpinespecialister.

Selskabet har aktuelt 93 medlemmer.

Beretninger fra selskabets repræsentanter i internationale organisationer, fonde mv.

International Headache Society (IHS)
IHS har støttet flere internationale uddannelsesaktiviteter og konferencer blandt andet ved
hjælp af ”visiting professor programmet” og økonomisk støtte til lokale hovedpinekurser.
Der er opnået massiv støtte i form af 2 studiestipendier på 2 x 10.000 US$ til Masteruddannelsen i Hovedpinesygdomme ved KU. Ligeledes er der uddelt støtte til gæsteforskere,
og de danske forskere opfordres også til at anmode IHS til at søge om at få besøg af gæsteforskere og yngre læger på studieophold.
Den næste IHC kongres afholdes i Vancouver, Canada fra den 7.-10.september 2017.
Rigmor Højland Jensen er trustee i IHS-bestyrelsen og næstformand for uddannelseskomiteen.

European Headache Federation (EHF)
I EHF har der været afholdt et succesfyldt Christmas meeting i Athen i december 2015
med specifikt fokus på CGRP, og det er planen at der fremover afholdes lignende specifikke internationale møder, hvoraf det næste er planlagt til december 2017 i Rom. Man har
valgt at melde sig ud af samarbejdet med Migraine Trust efter afholdelsen af den næste
EHMTIC i Glasgow 14.-18. september 2016. Det er målet og forventningerne, at EHF bedre kan øge deres aktiviteter og profil som det førende europæiske hovedpineselskab, hvis
de er uafhængige af andre organisationer. Bestyrelsen i DHOS har indstillet Messoud
Ashina som nyt bestyrelsesmedlem i EHF og valget finder sted ved kongressen i Glasgow
i september.

European Academy of Neurology (EAN)
Ved den 2. International EAN kongres i København i maj 2016 var der indsendt en meget
stor mængde forslag til symposier og fokuserede workshops m.m., men interessen for Hovedpine i den nye EAN bestyrelse er relativt begrænset. Der arbejdes dog på at skabe
større synlighed og vægtning af Hovedpine, både fra det nyorganiserede Scientific Panel
for hovedpine, fra EHF og fra patientorganisationen European Headache Alliance. De
planlagte hovedpinesessioner har været yderst velbesøgte og fået høje ratings, men arbejdet med større anerkendelse af hovedpine som en betydende og meget stor neurologisk sygdom fortsætter. Rigmor Højland Jensen er stadig medlem af Scientific Panel, men
Stefan Evers og Fabio Antonaci deler formandskabet.

Messoud Ashina

