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Styrelsen har under Verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Lars Edvinsson 
Vice Ordförande Carl Dahlöf 
Sekreterare  Elisabet Waldenlind 
Skattmästare Peter Mattsson 
Övriga ledamöter Bo Larsson 
 
Antalet medlemmar var vid Verksamhetsårets utgång 113 stycken. 
 
Styrelsen har under året träffats vid ett flertal tillfällen, främst med anledning av 
nationella och internationella konferenser. Vi har varit aktiva under det gångna året 
med bl.a. föreläsningar inom olika nationella såväl som internationella 
utbildningsprogram. 
 
Årsmötet den 30 maj hölls i Lund, arrangerades på ett förtjänstfullt sätt av Jan Erik 
Hardebo och var Svenska Migränsällskapets 33:dje. Ett flertal mycket spännande 
föreläsningar gavs. Tema var ”Stroke risken hos fertila migränkvinnor. Hur hanterar vi 
p-piller frågan?” 
 
Under det gångna året har styrelsen medverkat bl.a. vid IHS Congress i New York 
som hade ett stort internationellt deltagande. Flera av föreningens medlemmar 
presenterade föredrag och posters. Det var ett givande möte med nya inspirerande 
data. 
 
Arbete med en hemsida för föreningen har igångsatts av ordföranden.Adressen 
kommer att bli www.migransallskapet.org. 
Mattias Linde har i samarbete med AstraZeneca arbetat med presentationer av 
aktiva inom migränområdet i Sverige. Detta har nu blivit till en publikation som skall 
distribueras för att öka intresset för primär huvudvärk och för föreningen. Vi tackar för 
insatsen. 
 
European Headache Federation (EHF) kommer att hålla sitt 6e möte 26-29 juni 2002 
i Istanbul, Turkiet. Flera av styrelsens medlemmar är med i detta arrangemang,både i 
ledningskommitteén och som ordförande vid olika sessioner. 
 
Det 11:de International Headache Resarch Seminar hölls i Köpenhamn 1-3 dec. 
2001 som vid detta tillfälle handlade om hälsoekonomiska aspekter. Man har nu 
bestämt sig för att ändra tidpunkt på året varför nästa möte blir våren 2003, 7-9 mars. 
 
Cephalalgia (Peter Goadsby, editor) har efter en period av problem börjat fungera på 
ett bra sätt, är nu digitaliserad så att manus kan sändas elektroniskt. Konsultera 
gärna tidningens hemsida.  
 



Astra Zenecas forskningsstipendium inom migränområdet för 2001 tilldelades; 
Christina Sjöstrand och Malin Malmsjö. 
 
Glaxo Wellcomes stipendium för forskning kring migrän och annan huvudvärk 2002 
utdelades vid årsmötet i Eskilstuna till Eva Laudon-Meyer, Dan Svensson, Yi Liu. 
 
 
 
Eskilstuna 15 maj, 2002  
 
 
Lars Edvinsson Carl Dahlöf                     Elisabet Waldenlind 
Ordförande                     Vice Ordförande Sekreterare 
 


