SVENSKA MIGRÄNSÄLLSKAPETS - ÅRSBERÄTTELSE FÖR
VERKSAMHETSÅRET 2004-05-05 -- 2005-05-25
Styrelsen har under Verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Skattmästare
Övriga ledamöter
Adjungerad ledamot
Ledamot

Lars Edvinsson
Carl Dahlöf
Elisabet Waldenlind
Ingela Nilsson-Remahl
Bo Larsson
Mattias Linde
Eva Laudon-Meyer

Antalet medlemmar var vid Verksamhetsårets utgång ca 102 stycken. Medlemsavgiften har
bestämts till 250 kr och gäller tills vidare för vederbörande.
Styrelsen har under det gångna året träffats främst med anledning av konferenser där vi har
varit aktiva genom föreläsningar inom olika nationella såväl som internationella
utbildningsprogram. Dessutom har delar av styrelsen varit kallad till ett flertal möten i
samband med ”site-visits” från Sandra Reine och Valery South från IHS Excecutive Board i
Stockholm för att diskutera logistik och kontrakt kring IHC 2007.
Årsmötet 04-05-05 var Svenska Migränsällskapets 36:de och ägde rum i Malmö på Hilton
hotell tillsammans med Svenska Neurologföreningen och leddes av Lars Edvinsson.
Föreläsningar gavs av Kenneth Petersen från Köpenhamn kring CGRP blockare vid akut
migrän och av Yi Liu om senaste inom tracing av sensoriska nerver.
Vår förenings hemsida: www.migransallskapet.se.
Det har varit ett mellanår så det förekom inte något Internationella Headache Society's
världskongress utan vi har koncentrerat oss på att skriva abstrakt till nästa möte i Kyoto 9-12
oktober 2005. Det amerikanska huvudvärksmötet AHS kommer att hållas i Philadelphia 23-26
juni 2005. Carl Dahlöf kommer att tala om ”kutan allodyni och migrän”.
Carl Dahlöf har översatt ”den internationella klassifikationen av huvudvärkssjukdomar, andra
upplagan” till svenska och denna har utgivits i en behändig pocket av GlaxoSmithKline.
Elisabet Waldenlind har deltagit i läkemedelsförmånsnämndens granskning av triptaner.
Slutdokumentet kan läsas på www.lfn.se.
Dan Svensson har erhållit ”the Greppi Award” som är en fin utmärkelse initialt från Italienska
huvudvärksföreningen men som nu utdelas av EHF.
Beträffande IHS tidning Cephalalgia har Peter Goadsby som editor gjort ett fint arbete.
Tidningen håller nu internationella mått, kan ta emot artiklar elektroniskt och har tack vare
stigande impact factor fått högre status. Föreningens medlemmar har under året publicerat
flera artiklar i Cephalalgia.
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Den 7:de EHF (Europeiska Huvudvärks Federationens) kongress kom att avhållas i Rotterdam
16-19 juni under Pramod Saxenas ledning. Vi har deltagit med bidraga aktivt både där och
något senare under året i London, 20-23 september, vid ”The Migraine Trust”. Jes Olesens
Migraine symposium avhölls i Köpenhamn mars 2005 med föredrag av Lars Edvinsson om
”trigeminovaskulära mekanismer”.
GlaxoSmithKline huvudvärksstipendium 2004 för forskning kring migrän och annan
huvudvärk tilldelades Katarina Laurell, Anna Steinberg, Yi Liu, Christina Sjöstrand och Eva
Laudon-Meyer.
AstraZenecas huvudvärksstipendium 2004 för forskning inom huvudvärksområdet tilldelades
fyra projekt, dels till Eva Laudon Meyer, Christina Sjöstrand och Anna Steinberg, Karolinska
Huddinge Universitetssjukhus dels till Yi Liu, Universitetssjukhuset i Lund.
Tylösand 2005-05-25

Lars Edvinsson
Ordförande

Carl Dahlöf
Vice ordförande

Elisabet Waldenlind
Sekreterare
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