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Antalet medlemmar var vid Verksamhetsårets utgång ca 102 stycken. Medlemsavgiften har
bestämts till 250 kr och gäller tills vidare för vederbörande. Vår förenings hemsida är:
www.migransallskapet.se. Vi uppmanade medlemmar att uppdatera sina texter.
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 på ett flertal möten med Valery
South från IHS för arrangemangen kring IHC 2007.
Årsmötet 05-05-25 var Svenska Migränsällskapets 37:e och ägde rum i Halmstad på Tylösands
hotell tillsammans med Svenska Neurologföreningen och leddes av Lars Edvinsson.
Föreläsningar gavs av Elisabet Waldenlind och Katarina Laurell.
Internationella Headache Society´s världskongress ägde rum i Kyoto 9-12 oktober 2005. Flera
av medlemmarna deltog med såväl föredrag som posters.
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.
Professor Jes Olesens ”15th International Headache Research Seminars” tilldrog sig i
Köpenhamn den 10-12 mars 2006 med föredrag av Carl Dahlöf med titeln ”Migraine
management in a 10-year perspective – an interim analysis ”.
”The 8th European Headache Federation Congress” ägde rum I Valencia den 26-29 April,
2006. Lars Edvinsson medverkade i utbildningskurserna och Carl Dahlöf deltog i en debatt om
migränsjukdomens progressivitet samt satt som ”chairman” för en session om huvudvärk på
grund av läkemedelsöveranvändning samt huvudvärkgenetik.
Under 2005 har 3 doktorsavhandlingar om huvudvärk lagts fram i Sverige. Katarina Laurell
disputerade 7 juni 2005 vid Uppsala Universitet på sin avhandling”Headache in Schoolchildren:
Epidemiology, Pain Comorbidity and Psychosocial Factors.” Mattias Linde disputerade 2
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september 2005 vid Sahlgrenska Akademien på en avhandling med titeln ”A clinical image of
migraine. On prevalence, impact of disease, natural course of attacks and influence of 5HT1B/1D-agonists”.Christina Sjöstrand disputerade 16 september 2005 vid Karolinska
Institutet på en avhandling med titeln Clinical and genetic aspects on cluster headache.
Sammanfattningar av avhandlingarna finns att läsa på Svenska Migränsällskapets hemsida.
Läkemedelsförmånsnämndens(LFN) genomgång av perorala migränläkemedel presenterades
vid ett symposium 18 februari 2005. I LFNs arbete har neurologerna Elisabet Waldenlind och
prof em Per-Olov Lundberg samt allmänläkarrepresentant Mats Elm deltagit som experter.
Rapporten finns att hämta på LFNs hemsida
http://www.lfn.se/upload/genomgangen/slutrapport_migran_050218.pdf
GlaxoSmithKline huvudvärksstipendium 2005 för forskning kring migrän och annan huvudvärk
tilldelades Anna Steinberg, Yi Liu, Christina Sjöstrand och Eva Laudon-Meyer.
AstraZenecas huvudvärksstipendium 2005 för forskning inom huvudvärksområdet tilldelades
tre projekt; Christina Sjöstrand, Yi Liu och Konstantinos Kostulas.
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