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SVENSKA MIGRÄNSÄLLSKAPETS - ÅRSBERÄTTELSE FÖR  
VERKSAMHETSÅRET 2006-05-04 – 2007-06-29 
 
Styrelsen har under Verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Lars Edvinsson 
Vice Ordförande Carl Dahlöf 
Sekreterare  Elisabet Waldenlind 
Skattmästare  Ingela Nilsson Remahl 
Övrig ledamot Bo Larsson 
Adjungerad ledamot Mattias Linde 
Adjungerad ledamot Eva Laudon Meyer 
 
Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets utgång ca 102 stycken. Medlemsavgiften är för 
närvarandel 250 kr i form av ett engångsbelopp och gäller tills vidare. 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 i samband med 
Valery South från IHS för arrangemangen kring IHC 2007. 
 
Internationella Headache Society´s världskongress IHC2007 äger just nu rum i Stockholm. 
IHC 2007 kommer att samla omkring 1700 delegater från 67 länder. Mer än 600 abstracts har 
sänts in. Året har präglats av förberedelser inför IHC2007 och flera av medlemmarna deltar 
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 dess impact 
factor har stigit till 6,049 och håller därmed fjärde plats bland de neurologiska tidskrifterna 
och är nummer ett inom huvudvärksområdet.  
 
Årsmötet 06-05-03 var sällskapets 38:e och leddes av Lars Edvinsson. Det ägde rum i Örebro 
tillsammans med Svenska Neurologföreningen. Under den vetenskapliga delen rapporterade 
Christina Sjöstrand om sina genetiska studier vid Hortons huvudvärk och Carl Dahlöf gav en 
föreläsning om PFO och migrän – vad finns det för samband? 
 
2006 års huvudvärksstipendier från GSK och AstraZeneca delades ut till Christina Sjöstrand, 
Emma Nordlander, Eva Laudon Meyer, Anna Stenberg samt Yi Liu. Dessa stipendier har 
under många år ekonomiskt stöttat och möjliggjort klinisk och laborativ huvudvärksforskning, 
flera doktorsavhandlingar och internationellt uppmärksammade rön.  
 
Dessvärre har under 2007 både GSK och AstraZeneca beslutat dra in sina årliga stipendier 
och valt att bidra med annat stöd t.ex. i form av utbildningar. Svenska Migränsällskapet vill 
uttrycka sin stora tacksamhet för de bidrag som givits under åren men beklagar indragningen 
av stipendierna.  
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Svenska Migränförbundet har inför en hearing Socialstyrelsen genom Marie Lundberg 
konsulterat Svenska Migränsällskapet avseende bl.a. om hur utbildning av allmänläkare sker 
på huvudvärksområdet och i specialistvården. Hon framförde också prioriterade frågor för 
Svenska Migränförbundet: 1) Nationella riktlinjer på huvudvärksområdet 2) SBU projekt om 
primär huvudvärk 3) Tillgänglighet inom primär- och specialistvård 4) Vårdprogram inom 
landstingen, 6) Vårdgaranti, rehabilitering och ökad forskning. 
 
Bobo Freyschuss, projektledare för SBU har efterhört möjligheten att gör en SBU-rapport på 
migränområdet. Sällskapet har svarat att frågan kan tas upp på nytt hösten 2007 med hänsyn 
till övriga åtaganden inför IHC2007. Mattias Linde har via debattartiklar etc. hjälpt 
Migränförbundet påverka SBU beställa Migränutredning, och nyligen fått besked om att detta 
kommer att beredas av kansliet till hösten. Ytterligare skrivelse från Svenska 
Migränsällskapet är inte nödvändigt. 
 
Cephalea Huvudvärkscentrum med Mattias Linde som ansvarig kursledare har givit en SK-
kurs om svår huvudvärk och kraniella neuralgier med statlig finansiering och hjälp av 
kollegor från Huddinge och Uppsala. Mattias Linde har också belönats med pedagogiskt pris 
som årets utbildare inom neurologi (“Den gyllene reflexhammaren”) av SNF. Kursen kommer 
att hållas igen år 2008. 
 
Mattias Linde arrangerade 2006 ett Riksstämmosymposium om kronisk daglig huvudvärk 
(KDH )som bland annat refererades i Dagens Eko. 
 
Regeringen har begärt av Socialstyrelsen att utarbeta ”stöd för sjukskrivning”. 
Specialistförningarna tillfrågades om medverkan och Mattias Linde utsågs av Svenska 
Migränsällskapet och Svenska Neurologföreningen att besvara Socialstyrelsens förfrågan 
angående sjukskrivningsnormer vid olika typer av huvudvärk. 
 
Läkartidningen inbjöd under året Elisabet Waldenlind att vara gästredaktör för ett 
temanummer om huvudvärk vilket kom i LT nr 23. Numret innehöll 6 artiklar skrivna av 
medlemmar i Svenska Migränsällskapet med en uppdatering om diagnostik och behandling av 
primära och symtomatiska huvudvärkssyndrom avseende med separata avsnitt för barn och 
kvinnor samt om handläggning av kronisk daglig huvudvärk. 
 
Vetenskaplig aktivitet pågår på flera centra i landet. Svenska Migränsällskapet gläds åt att 
Eva Laudon Meyer disputerade september 2006 vid Karolinska Institutet på en avhandling 
med titeln: ”Studies of lipolysis and neuroendocrine rhythms in cluster headache”.  
 
 
Stockholm  2007-06-27 
 
 
Lars Edvinsson Carl Dahlöf  Elisabet Waldenlind 
Ordförande  Vice ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
 


