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SVENSKA MIGRÄNSÄLLSKAPETS - ÅRSBERÄTTELSE FÖR  
VERKSAMHETSÅRET 2007-06-29 – 2008-05-26 
 
Styrelsen har under Verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Lars Edvinsson 
Vice Ordförande Carl Dahlöf 
Sekreterare  Elisabet Waldenlind 
Skattmästare  Ingela Nilsson Remahl 
Ledamot                       Bo Larsson 
Ledamot                       Mattias Linde 
Ledamot                       Eva Laudon Meyer 
 
Detta är nu det 40:e årsmötet för Svenska Migränsällskapet. Med anledning av detta har Karl 
Ekbom förberett ett bidrag om historiken av föreningen. Denna är nu publicerat på vår 
hemsida; www.migransallskapet.se. Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets utgång 104 
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. 
 
Styrelsen har under det gångna året träffats främst med anledning av konferenser där vi har 
varit aktiva genom föreläsningar inom olika nationella och internationella 
utbildningsprogram. Dessutom har styrelsen varit på ett flertal organisationsmöten i samband 
med arrangemangen kring IHSs 13:e kongress (IHC) i Stockholm. Mötet blev en stor succeè 
för alla involverade; man ansåg det mycket välarrangerat. IHC 2007 samlade omkring 1700 
delegater från 67 länder. Mer än 600 abstracts presenterades och dessa har nu publicerats i 
Cephalalgia. För närvarande pågår revision av budgeten för IHC 2007 och först när denna är 
klar kan vinsten (cirka 2000 000 SEK) fördelas enligt tidigare fastlagda principer (1/3 till Sv 
Migr). 
 
IHSs 14:e kongress (IHC) kommer att hållas i Philadelphia under 2009 och de sju 
medlemmarna i den vetenskapliga kommittén utgörs av David Dodick, Stephen Silberstein, 
Rami Burstein, Ann Ducros, Alan Purdy, Gisela Terwindt, Stefan Evers. Man har nu bestämt 
att IHSs 15:e kongressen kommer att hållas i Berlin under 2011 med C Diener som ankare.  
 
IHSs 7:e internationella kongressen om huvudvärk hos barn och tonåringar (ICHCA) hålls 
den 17-21 maj i Istanbul, Turkiet. Från Sverige är Carl Dahlöf och Katarina Laurell inbjudna 
som föreläsare. 
 
Michael A Moskowitz blev under IHC 2007 vald till president för IHS för nästa två år. Han 
har utannonserat nästa “council” möte till den 26 June 2008, klockan 18:00 i Boston, under 
AHS mötet där. Den nya strategiska planen har varit ute på remiss och den reviderade planen 
kommer förmodligen att godkännas vid detta möte.  
 
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.  
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Årsmötet 07-06-29 var sällskapets 39:e och leddes av Lars Edvinsson. Det ägde rum i 
Stockholm i samband med IHC2007 på Stockholmsmässan. Då kongressen pågick avhöll vi 
mest en diskussion relaterat till IHC2007 och föreningens ekonomi. Tidigare har vi haft 
stipendier från GSK och AstraZeneca att dela ut. Dessa stipendier har under många år 
ekonomiskt stöttat och möjliggjort klinisk och laborativ huvudvärksforskning, samt flera 
doktorsavhandlingar med internationellt uppmärksammade rön. Nu har emellertid triptanerna 
som klass börjat bli generiska (patenten går ut). Därigenom har företagen förändrat sin 
prioritering varför de inte längre ser det möjligt att stötta föreningen på detta sätt. Svenska 
Migränsällskapet vill uttrycka sin stora tacksamhet för de bidrag som vi fått under åren som 
gått och beklagar indragningen av stipendierna. Det forskas nu mycket i syfte dels att få fram 
nya akuta och profylaktiska läkemedel. Företagen har börjat bli aktiva igen med kliniska 
prövningar dels med CGRP antagonist dels med diverse profylaktiska droger: på sikt kan 
detta öppna för nya samarbeten.  
 
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.  
 
Mattias Linde har som ansvarig varit kursledare för en SK-kurs om svår huvudvärk och 
kraniella neuralgier med hjälp av kollegor från Huddinge och Uppsala (både 2007 och 2008). 
Mattias Linde har också belönats med pedagogiskt pris som årets utbildare inom neurologi 
(“Den gyllene reflexhammaren”) av SNF.  
 
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. Detta blev en fin artikelserie. 
Artikeln om vanlig eller farlig huvudvärk med Ingela Nilsson Remahl som första författare 
fick dessutom pris som årets bästa i klassen kliniska översikter. 
 
 
 
Stockholm  2008-05-27 
 
 
Lars Edvinsson Carl Dahlöf  Elisabet Waldenlind 
Ordförande  Vice ordförande Sekreterare 
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