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1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 09.06.2016 
Godkendt 
 
 

2. Årsmøde 2017 
Johanne har modtaget tilbud fra Comwell. Bestyrelsen er enige om at beliggenheden 
i forhold til udenbys gæster ikke er god nok og takker nej til tilbuddet. 
 
I november 2017 indvies Dansk Hovedpinecenters (DHC) nye bygning. Til den 
åbningsceremonien planlægger DHC at invitere både udlandske hovedpineforskere, 
sundhedsministeren, forskningsministeren og regionsformanden.  
Forslagene til de udlandske forskere er Lars Edvinson, Paolo Marteletti, Peter 
Goadsby, Michel Ferarri, Arne May 
 
Det besluttes at vi fra DHOS side arbejder for at åbningsceremonien bliver en fredag i 
november 2017 så vi dagen efter kan holde hovedpineselskabets årsmøde som et 
heldagsmøde. Titel for mødet: Emerging treatments in headache. International 
annual meeting of the Danish Headache Society 
 
Programmet foreslås således: 
 
Fredag  
kl. 13.30-14.30  Generalforsamling 
kl. 15  Åbningsceremoni Dansk Hovedpinecenter 
 
Lørdag 
kl. 9-12  Plenary lectures. 5 lectures af 30 min.  
Phil Holland (UK) circadian clock, Lars Edvinson (S) CGRP, vi vælger underemne, 
Michel Ferarri (NL) neurostimilation – effect eller ej, Arne May (D) imaging, Peter 
Goadsby (UK). 
12-13  Frokost 
13-14.40  Short oral presentations, 10 yngre, udlandske forskere  
14.40-15.10  Kaffe 
15.10-16.50  Short oral presentations, 10 yngre, danske forskere  
19.30   Middag og uddeling af priser: Bedste danske forskning, bedste 
danske oral presentation og bedste udlandske oral presentation. 
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Short presentations: 10 yngre danske forskere, 3 fra Phil Hollands gruppe, 2-3 fra 
Goadsbys gruppe, 2-3 fra Ferraris gruppe, 2 fra Arne Mays gruppe 
 
Messoud søger penge til foredragsholderne og 3 yngre forskere. Pengene skal 
dække fly og 2 overnatninger. Signe undersøger hvad det vil koste per person og 
giver oplysningerne videre til Messoud. 
 
 

3. Eventuelt 
 

a. Opfølgning årsmøde:Mangler funding fra TEVA. Signe er i fortsat kontakt 
med dem om pengene. Hvis det ikke lykkes, vil Messoud hjælpe.  
Der var generelt stor tilfredshed med årsmødet fra ind- og udland. 

b. Der er underskrevet bestilling af VISA, der mangler kun underskrift fra Astrid. 
Bestillingen er sammen med svarkuvert sendt til Astrid som er bedt om at 
sende den til Lægernes pensionsbank. 

c. Hjemmeside: Der var forskellige kommenterer til design og indhold. 
Vi vil bede Johanne opdatere de akademiske afhandlinger. 
Messoud vil se på hjemmesiden og herefter vil vi kontakte designeren. De 
ting der blev vendt var:  
Teksten i undermenuerne bør være sort i stedet for grå 
I drop-down menuen under Uddannelse og forskning skal Academic 
dissertations DHC 1980-2016 stå som selvstændigt punkt. Når mann klikker 
på dette skal der være en lille tekst om at det var et festskrift til Jes’ 
fødselsdag. 
Lidt kedelig forside, vi vil gerne se underpunkterne mere evt. droppe blå 
store midterbjælke 
Tilføje stærke forskere til ”støt hovedpineforskning” 
Årets publlikationsliste i hovedpine på hjemmeside 

 
 

4. Næste møde 
Vi talte om slutningen af februar, men fik ikke fastsat en dato.  

 


