SVENSKA MIGRÄNSÄLLSKAPETS  ÅRSBERÄTTELSE FÖR
VERKSAMHETSÅRET 20130603 – 20140521
Styrelsen har under Verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Skattmästare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Lars Edvinsson
Carl Dahlöf
Elisabet Waldenlind
Ingela Nilsson Remahl
Mattias Linde
Eva Laudon Meyer
Katarina Laurell

Detta är nu det 46:e årsmötet för Svenska Migränsällskapet (SMS). Antalet medlemmar var
vid verksamhetsårets utgång 109 stycken. Medlemsavgiften är för närvarande 250 kr i form
av ett engångsbelopp och gäller tills vidare. Vi uppmanar våra medlemmar att uppdatera sina
texter på hemsidan.
Årsmötet 20130603 som var sällskapets 45:e och leddes av Lars Edvinsson i Uppsala
(arrangerades av Katarina Laurell) på Akademiska sjukhuset. Programmet innehöll; . Detta
var mycket givande.
Föreningen ekonomi är god; skattmästaren rapporterade att postgirokontots ställning 201112
31 var +1 092956 kr.
Styrelsen har utannonserat ett stipendium avsett för klinisk och preklinisk forskning om
huvudvärk och kan även avse studieresa och utvecklingsprojekt. Stipendiet för 2012
utdelades till två sökanden; Anna Sundholm och Maria Lantz, vardera med summan 75 000 kr
som stipendium. Stipendiet för 2013 har tilldelats 3 sökande: Sayedeh Eftekhari 70000 kr,
Anna Sundholm 40000 kr och Birgitta Helmersson Ackelman 40000 kr.
Under våren (8 maj) har vi under leding av Carin Muhr haft telefonmöte avseende Svenska
migränsällskapets stipendium för 2014 (deltagare var Katarina Laurell, Lars Edvinsson,
Mattias Linde, Carl Dahlöf, Karl Ekbom samt Carin Muhr (sammankallande). Vid årsmötet
kommer vi att offentliggöra resultatet.
Under året som gått har hemsidan fungerat och ny information lagts in. Detta sker under
ledning av Anna Sundholm och Pernilla Jonsson, med stöd av Mattias Linde och Eva Laudon
Meyer. Det vore fint om vi kan få ytterligare inslag. Jag fick mail från Svenska Migrän
förbundet som inte kunde finna tidiga års redovisningar. Vi uppmanar alla i styrelsen att
hjälpa till med att få ett gott resultat och att kontinuerligt vidareutveckla denna vår hemsida.
Lars Edvinsson har invalts som ”elected trustee” i IHS och deltagit från och med januari 2014
vid deras möten. Detta ger oss en god insikt och möjlighet att påverka. Vid första mötet i
London (januari 2014) och vid efterföljande telefonmöten diskuterades bl a vem som ska
arrangera IHS möten och vår ekonomi. Detta kände jag väl igen från vårt eget möte i
Stockholm 2007 och kunde ge synpunkter. Vidare var det diskussion av en ekonomi som var
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i balans men de inkomster IHS har baseras på deras IHC kongress (med sjunkande intäkter då
industristödet minskar) och på inkomst från vår tidskrift Cephalalgia.
I samband med det kombinerade mötet mellan ”Migraine Trust” och EHF (europeiska
huvudvärksföreningen) som ska ske i Köpenhamn under slutet av september så finns det oro
kring ekonomin; hur många delegater kommer? Ett stort problem är att industrin har mycket
lite möjlighet att ge bidrag (EHMTIC 1821 september 2014).
Hur har det gått med huvudvärksregister inom ramen för Neuroregistret? Planen var att i
första hand få till ett register för Hortons huvudvärk och andra TACs. Arbetet sker från
Karolinska Huddinge. Registret är öppet för registrering från i år (detaljer???). Användarnamn
och lösenord ansöker man om till karin.lycke@ki.se. Eftersom registret är nytt kan
justeringar behövas, likaså vidareutveckling t.ex. av anfallsregistreringar och
direktregistrering av patienter via inloggning. Varje verksamhet har tillgång till sina egna
data. För ev. sammanställning av data och forskningsprojekt baserat på registerdata regionalt
eller nationellt krävs en ansökan och godkännande av registret. En styrgrupp för
huvudvärksregistret kommer att byggas upp på nationell nivå men nu i början drivs registret
via Karolinska. Kan ni ge lite mer detaljer???
Vi har under året haft gott samarbete med Svenska Neurologföreningen och kommer i
samband med nästa års neurologvecka i Umeå att ha en halv dags kurs om huvudvärk. Titeln
på detta är f n ”Update: Migrän: Behandling, komplikationer och framtiden”. Vi kommer med
stor glädje att delta och detta kommer förhoppningsvis att ge utbildningsläkare i neurologi
mycket fin kunskap om migränsjukdomar.
Sajedeh Eftekhari disputerade i november 2013 på en avhandling med titlen ”Distribution of
CGRP and CGRP receptors in the trigeminovascular system and CNS”. Andra disputationer??
Vi har även haft kontakter med Svenska Migränförbundet, ordf. Ingemar Färm, som upplyser
att man kommer starta en kampanj för att få migrän erkänt som en kronisk neurologisk
folksjukdom”. Vi önskar dem lycka till. Vidare har Hanna Ullman från SMIF kontaktat mig
då de medverkat i Hjärnfondens insamling men det har aldrig utdelats medel för
huvudvärksforskning. Vi kommer att ha ett möte och diskutera hur man från SMIF kan stödja
huvudvärksforskning i Sverige.
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Lars Edvinsson
Ordförande

Carl Dahlöf
Vice ordförande

Elisabet Waldenlind
Sekreterare

2

