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SVENSKA MIGRÄNSÄLLSKAPETS - ÅRSBERÄTTELSE FÖR  
VERKSAMHETSÅRET 2009-05-13 – 2010-05-26 

 

Styrelsen har under Verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

 

Ordförande  Lars Edvinsson 

Vice Ordförande Carl Dahlöf 

Sekreterare  Elisabet Waldenlind 

Skattmästare  Ingela Nilsson Remahl 

Ledamot                       Mattias Linde 

Ledamot                       Eva Laudon Meyer 

Ledamot  Katarina Laurell 

 

Detta är nu det 42:e årsmötet för Svenska Migränsällskapet (SMS). 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 09-05-13 var sällskapets 41:e och leddes av Carl Dahlöf. Det ägde rum på Mässan i 

Göteborg.  

 

 

I samband med Internation Headache Society mötet i Philadelphia deltog flera av 

styrelsemedlemmarna med diverse bidrag, främst i form av posters då mötet var mycket 

kliniskt centrerat och fokuserat på amerikanska förhållanden med många kliniska workshops 

hur man behandlar patienter med olika former av primär huvudvärk. 

 

Under året har vi nu fått in vinsten från IHS Stockholm 2007 och dessa medel utgör nu 

sammanlagt xxx kr. Ingela Nilsson Remahl har undersökt hur dessa pengar bäst kan 

användas; vi har för avsikt att de ska användas till stipendier för medlemmar av Svenska 

Migränsällskapet för forskning, klinisk såväl som grundforskning. Ett förslag till riktlinjer har 

tagits fram, detta liknar i stora drag det vi tidigare antagit för andra stipendier inom SMS. 

Styrelsen har haft telefonsammanträden i denna fråga som kommer att föredras på årsmötet 

och rapporteras i 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. Lars Edvinsson och Mattias Linde har nu i vår publicerat en längre översikt om nya 

migränmedel i Lancet. 

 

Ingela Nilsson Remahl och Elisabet Waldenlind har varit sakkunnig resp. granskare för en 

SBU-rapport om triptanbehandling av migrän och Hortons huvudvärk hos vuxna, barn och 

ungdomar. 

 

Elisabet Waldenlind och Mats Elm, migränkunnig allmänläkare och medlem i Svenska 

Migränsällskapet, är anlitade som experter av TLV (Tandvårds- och 
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läkemedelsförmånsverket)  för en begränsad  genomgång av triptaner.  Utredningen pågår för 

närvarande.  

 

 

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 antagonister dels 

med diverse profylaktiska droger: på sikt kan detta öppna för nya samarbeten och att intresset 

för denna sjukdomsgrupp förnyas.  
 

Mattias Linde har nu lämnat sin mottagning Cephalea, fått en post-doc i Trondheim och har 

sin fortsatta forskningsmässiga verksamhet i Trondheim. Carl Dahlöf har avslutat Migrän 

kliniken i Göteborg och bedriver nu sin kliniska verksamhet vid Migränkliniken i 

Köpenhamn. 

 

 

Stockholm  2010-05-26 

 

 

Lars Edvinsson Carl Dahlöf  Elisabet Waldenlind 

Ordförande  Vice ordförande Sekreterare 

 

 

 

 

 


