SVENSKA MIGRÄNSÄLLSKAPETS - ÅRSBERÄTTELSE FÖR
VERKSAMHETSÅRET 2008-05-27 – 2009-05-13
Styrelsen har under Verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Skattmästare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Lars Edvinsson
Carl Dahlöf
Elisabet Waldenlind
Ingela Nilsson Remahl
Katarina Laurell
Mattias Linde
Eva Laudon Meyer

Detta är nu det 41:e årsmötet för Svenska Migränsällskapet. Antalet medlemmar var vid
verksamhetsårets utgång 106 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.
Årsmötet 08 05 26 var sällskapets 40:e och leddes av Lars Edvinsson. Det ägde rum på
Läkarsällskapet i Stockholm. Carl Dahlöf och Lars Edvinsson utsågs till hedersledamöter.
Flera deltagare i styrelsen föreläste. Ann MacGregor från London var inbjuden föreläsare.
Vi har varit aktiva på de kongresser som varit under året som EHF/Migraine Trust i London
sept 2008 med föredrag.
I samband med Migraine Trust hade vi även möte med IHS och fick klart att Sv
Migränsällskapets del av vinst från IHC2007 blev 87000 pounds, vilket är 1/3 av den totala
vinsten (IHS är reg i UK). Ingela Nilsson Remahl har undersökt hur dessa pengar bäst kan
hämtas hem med minsta möjliga skattebortfall och hur medlen bäst skulle kunna placeras för
att ge bästa utdelning i form av stipendier, mm. Styrelsen har haft telefonsammanträden i
denna fråga som kommer att föredras på årsmötet och rapporteras i det protokollet.
Lars Edvinsson deltog även som chair och höll flera föredrag vid senaste International
Headache Research Seminar mars 2009 i Köpenhamn (organiserat av J Olesen). Mötets focus
denna gång var CGRP och utvecklingen av CGRP-antagonister som akutbehandling vid
migrän.
Svenska Migränsällskapet arrangerade även en sektion på Riksstämman där flera av oss höll
föredrag.
Under året som gått har Lars Edvinsson publicerat tre översikter (Br J Pharm, Lancet och Nat
Rev Neurol) om CGRP och migrän patofysiologi. Christina Sjöstrand har skrivit en översikt
om Genetik vid Hortons huvudvärk för Lancet Neurology
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,
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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) hölls
den 17-21 maj i Istanbul, Turkiet. Från Sverige var Carl Dahlöf och Katarina Laurell inbjudna
som föreläsare.
Michael A Moskowitz är sedan IHC 2007 vald till president för IHS för nästa två år.
Beträffande IHS tidning Cephalalgia har Peter Goadsby som editor gjort ett fint arbete.
Tidningens impact factor är 2,808 sedan IHS´s Klassifikationssystem inte inkluderas i
beräkningen längre. Från och med 2009 är David Dodick editor för Cephalagia och Carl
Dahlöf har valts in bland Assocoiate editors.

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.
Mattias Linde har även under sista året hållit SK-kurs om svår huvudvärk och kraniella
neuralgier med hjälp av kollegor från Huddinge och Uppsala.

Borttaget: året

Stockholm 2009 05 13

Lars Edvinsson
Ordförande

Carl Dahlöf
Vice ordförande

Elisabet Waldenlind
Sekreterare
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