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SVENSKA MIGRÄNSÄLLSKAPETS - ÅRSBERÄTTELSE FÖR  
VERKSAMHETSÅRET 2003-05-15 -- 2004-05-05 
 
Styrelsen har under Verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Lars Edvinsson 
Vice Ordförande Carl Dahlöf 
Sekreterare  Elisabet Waldenlind 
Skattmästare  Peter Mattson 
Övriga ledamöter Bo Larsson 
Adjungerad ledamot Mattias Linde 
Adjungerad ledamot Ingela Nilsson-Remahl 
 
Antalet medlemmar var vid Verksamhetsårets utgång ca 120 stycken. Medlemsavgiften har nu 
bestämts till 250 kr och gäller tills vidare för vederbörande. 
 
Styrelsen har under året träffats främst med anledning av konferenser där vi har varit aktiva 
genom föreläsningar inom olika nationella såväl som internationella utbildningsprogram. 
Dessutom har styrelsen varit kallad till ett extra möte i samband med en site-visit från 
Rosemary Chilcott från IHS i Stockholm för att diskutera logistiken kring IHC 2007. 
 
Årsmötet 03-05-15 var Svenska Migränsällskapets 35:de och ägde rum i Göteborg på 
Lisebergsteatern under ledning av Carl Dahlöf (bl a Pia Linton-Dahlöf, Mattias Linde, Jane 
Carlsson och Åsa Fichtel). Några av dessa har vi nu satt in på föreningens hemsida: 
www.migransallskapet.se. Göteborgsgruppen hade till sin Huvudvärksdag dessutom bjudit in 
Ninan Mathew från Houston som presenterade allt som är känt kring botullium toxin; ”Does 
BOTOX have a role in headache management? Det var en spännande serie föredrag som vi fick 
uppleva.  
 
Internationella Headache Society´s världskongress har ägt rum i Rom september 2003. Flera av 
styrelsemedlemmarna var aktiva med föredrag, översikter och poster presentationer vid denna 
kongress. Som speciellt high-light fanns presentationen av den nya akuta migrän medicinen 
BIBP4096BS, en CGRP receptor blockare. Denna visade sig vara lika effektiv i kliniken som 
50 mg sumatriptan. Detaljerna publicerades nyligen i New Engl J Med 2004 av Olesen et al. 
Avseende profylax kunde Stovner och medarbetare berätta att såväl candesartan (en 
angiotensin II receptor blockare) som en ACE hämmare hade effekt. 
 
Nästa IHC möte kommer att äga rum i Kyoto 2005. Man har inbjudit till nationella föreningar 
att söka om att vara värd för IHS Congress 2007. Carl Dahlöf och Lars Edvinsson fick mycket 
stort stöd för att få denna kongress till Stockholm 2007. Svenska Migränsällskapet kommer att 
deltaga i utformningen av denna kongress. 
 
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 
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stigande impact factor fått högre status. Föreningens medlemmar har under året publicerat flera 
artiklar i Cephalalgia. 
Den 7:de EHF (Europeiska Huvudvärks Federationens) kongress kommer att avhållas i 
Rotterdam 16-19 juni under Pramod Saxenas ledning. Programmet ser spännande ut och 
detaljer kan erhållas på deras hemsida (www.kenes.com/headache). Vi kommer att bidraga 
aktivt. 
 
Något senare, 20-23 september, kommer ”The Migraine Trust” att ha möte i London. 
 
 
GlaxoSmithKline stipendium 2003 för forskning kring migrän och annan huvudvärk tilldelades 
Malin Malmsjö, Åsa Fichtel, Anna Steinberg och Dan A Svensson. 
 
AstraZeneca stipendium 2003 för forskning inom huvudvärksområdet tilldelades två projekt, 
dels till Eva Laudon Meyer och Anna Steinberg, Huddinge Universitetssjukhus dels till Malin 
Malmsjö, Universitetssjukhuset i Lund. 
 
 
 
 
Malmö 2004-05-05 
 
 
Lars Edvinsson Carl Dahlöf  Elisabet Waldenlind 
Ordförande  Vice ordförande Sekreterare 
 
 
 
 


