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Detta är nu det 44: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 20110527 var sällskapets 43:e och leddes av Carl Dahlöf. Det ägde rum i samband
med Neurologföreningens möte i Stockholm.
Föreningen ekonomi är god; skattmästaren rapporterade att postgirokontots ställning 200912
31 var +1 078 252 kr. Styrelsen har som planerat utannonserat ett stipendium till basal och
klinisk forskning kring primära huvudvärkssjukdomar. Vi fick 4 kvalificerade ansökningar.
Stipendie kommittén under ledning av Carin Muhr har cirkulerat ansökningarna och granskat
dessa. Vid ett skype/telefonmöte bestämdes det att utdela ett stipendium på hela summan
150 000 kr till forskaren Sajedeh Eftekhari i Lund. Hon har ombetts att berätta om sina
preliminära resultat vid årsmötet i Lund.
Under året som gått har hemsidan fungerat och ny information läggs på. Detta sker under
ledning av Anna Sundholm och Pernilla Jonsson, med stöd av Mattias Linde och Eva Laudon
Meyer. Slutresultatet har vi inte sett ännu. Hemsidan finns nu på webben och vi tar tacksamt
emot hjälp med att vidareutveckla denna.
I samband med ”International Headache Society meeting” i Berlin, under ledning av professor
Chris Diener deltog flera av styrelsemedlemmarna med diverse bidrag, bl a översiktsföredrag
och posters då mötet var mycket kliniskt terapeutiskt centrerat.
Ett huvudvärksregister inom ramen för Neuroregistret är under uppbyggnad, ett första steg är
ett register för Hortons huvudvärk och andra TACs. Arbetet sker från Karolinska Huddinge.
Under det gångna året har man publicerat studierna PREEMT 1 och 2 om botulinum toxin
som behandling mot kronisk migrän. Läkemedlet har nu godkänts i EU och kommer därför
att även bli godkänt i Sverige. Vi har deltagit i Mindre möten med Allergan om just Botox
lansering i Sverige (Lars Edvinsson, Carl Dahlöf och Ingela Nilsson Remahl). Då detta är ett
specialpreparat föreslogs det att Sällskapet skulle fungera som nätverk för frågor rörande
botulinum toxin mot huvudvärk. Skillnaden mellan placebo och aktiv drog var inte stor. Man
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får vara försiktig så inte man använder denna terapi på felaktiga indikationer samt att det inte
användes av läkare utan kunskaper om kronisk migrän och dess behandling.
Sedan 1984 då vi upptäckte att kraniella smärtnerver innehåller CGRP (calcitonin gene
relaterad peptid), utredde basala mekanismer och sedermera fann att CGRP frisätts vid migrän
anfall har vi försökt på olika sätt finna fram till ny terapi mot migrän. Detta har lyckats med
telcagepant (se översikt i Lancet 2010 av Edvinsson och Linde) men man fann att ett fåtal
patienter fick ökning av leverenzym och blev därför så pass orolig att man lagt denna substans
i malpåse. Emellertid var fynden mycket goda varför fler firmor nu är på väg med andra
CGRP blockare (bl a Bristol Meyers Squibb). Vi har därför fortsatt stora förhoppningar på
denna typ av behandling vid akuta migrän anfall.
Svenska Migränsällskapets ordförande Lars Edvinsson fick i mars 2012 ”Lifetime
achievement award” för sina insatser inom huvudvärksforskningen vid en ceremoni vid de
amerikanska huvudvärksforskarnas vintermöte i Stowe, VT. Utmärkelsen utdelades av
professor Alan Rapoport, tillträdande IHS president.
Det finns några andra vägar till migrän terapi; man håller nu på att utprova 5HT1F blockare
och glutamate receptor hämmare. De befinner sig dock ännu i tidig undersökningsfas, men
man får ha visst hopp då det finns positiva fynd i dessa utredningar.
Två av Svenska migränsällskapets tidigare stipendiater och medlemmar har disputerat under
året. Neurologspecialist Anna Steinberg, Karolinska Institutet, disputerade 2011 på en
avhandling med titeln ”Aspects of inflammation and nitric oxide in cluster headache”. Leg.
sjukgymnast Emma Varkey, Sahlgrenska Akademien disputerade 2012 på en avhandling med
titeln ”On the prevention of migraine – focus on exercise and the patient´s perspective”.
Ytterligare en avhandling på huvudvärksområdet kom 2011. Leg sjuksköterskan Kerstin
Hedborg disputerade vid Uppsala Universitet på en avhandling med titeln ”Migraine and
Stress An internet administered Multimodal Behavioral Treatment intervention”. Carin Muhr
var handledare.
Slutligen ett stort grattis till Mattias Linde som utnämns till professor vid Trondheims
Universitet.
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