Ny medicin mot migrän – äntligen här!
Svenska Huvudvärkssällskapet firar 50-årsjubileum
Svensk grundforskning har resulterat i nya
migränmediciner med specifik verkningsmekanism.
Hur stort är det och vem passar de för?
Måndag 22 oktober 2018 kl 13:00 till 17:00
Plats: Aulan, SUS, Universitetssjukhuset i Lund

Välkomna!
Anmälningar från Region Skåne och SUS: Lars.Edvinsson@skane.se
Anmälningar från Medicinska fakulteten och Lunds universitet: Ingrid.Ristilammi@med.lu.se
Frågor och funderingar: 046-17 14 85

VO Akutsjukvård och Internmedicin

SVENSKA HUVUDVÄRKSSÄLLSKAPET

PROGRAM
Programledare: Sofia Gerwald, överläkare, sektionschef Internmedicin, Lund
13:00 Introduktion: Björn Eriksson, förvaltningschef SUS
13:10 IHS president Lars Edvinsson hälsar välkomna och talar om sällskapets
syfte och historik.
13:25 Hur är det att leva med svår migrän?
EHA president Elena Ruiz de la Torre, föredraget på engelska
13:45 Huvudvärk/migrän är vanligt, orsakar svårt lidande och hög kostnad
för samhället. Mattias Linde, professor, Trondheim
14:05 Utredning, diagnos och behandling av migrän i det primära ledet.
Utveckling av en ”standard of care” behandlingsplan vid migrän, utformat
av Huvudvärkssällskapet. Anna Sundholm, bitr överläkare, Karolinska 		
universitetssjukhuset
14:30 Kaffepaus
15:00 Kronisk migrän – vanligt och underbehandlat. Behandlingsplan.
Ingela Nilsson Remahl, överläkare, docent, Karolinska universitetssjukhuset
15:20 Från upptäckt till klinik = sagan om CGRP´s historia och ny profylaktisk 		
behandling. Lars Edvinsson, professor, överläkare, Lund
15:40 Hortons sjukdom – cluster headache; vad är det och hur ser modern 		
behandling ut? Anna Steinberg, överläkare, Karolinska universitets-		
sjukhuset
16:00 Vem tar emot huvudvärkspatienter? Hur når man specialisten?
Ingela Nilsson Remahl, överläkare, docent, Karolinska universitetssjukhuset
16:25 Att starta ett nationellt huvudvärkscenter – erfarenheter från Danmark 		
och ”the national Headache Center at Glostrup”.
Rigmor Jensen, professor, överläkare, Rigshospitalet, Köpenhamn
16:45 – 17:00 Frågor till panelen och avslutande ord
Erik Renström, Dekan, Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Svenska Huvudvärkssällskapet (tidigare Svenska Migränsällskapet)
bildades 1968 på initiativ av Per Olov Lundberg, som länge var ordförande. Syftet är att befrämja kunskaps- och hälsovårdsutvecklingen
inom området migrän och andra huvudvärksformer. Detta sker genom
att anordna möten, utbildningsaktiviteter och att stödja forskning.
På uppdrag av Socialstyrelsen har vi tagit fram ett nationellt vårdprogram.
Idag firar vi 50-årsjubileum och föreningen håller sitt höstmöte
i Lund. Till dagens intressanta seminarium med flera inbjudna
föreläsare hälsar vi särskilt professor Rigmor Jensen från Danska
Huvudvärkskliniken i Köpenhamn, presidenten för den Europeiska
patientorganisationen European Headache and Migraine Alliance
Elena Ruiz de la Torre välkomna.
Sällskapet utser representanter till European Headache Federation
– en sorts EU på huvudvärksområdet – och till International Headache
Society. Lars Edvinsson är f n president för denna världsomspännande
organisation med samarbete till WHO, och andra huvudvärksorganisationer runt om i världen. IHS anordnar vart annat år en världskongress, nästa hålls i Dublin, Irland 6 – 9 september 2019.
Svenska Huvudvärkssällskapet har idag drygt 100 medlemmar, huvudsakligen neurologer, specialister i allmänmedicin och andra professioner.
Styrelsen består av:
Lars Edvinsson, ordförande
Elisabet Waldenlind, vice ordförande
Anna Sundholm, sekreterare
Ingela Nilsson Remahl, skattmästare
Anna Steinberg, Andrea Carmine Berlin och Monicha Norén, ledamöter
Varmt välkomna!
Lars Edvinsson, professor
President IHS och ordförande Svenska Huvudvärkssällskapet

i samarbete med

Vart annat år anordnar INTERNATIONAL HEADACHE SOCIETY en kongress.
Nästa hålls i Dublin, Irland 5 – 8 september 2019.
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