
 
 

 

En framtida smärtvård för huvudvärkspatienter 
 
Inbjudan till Hearing den 14 mars i Landstingshuset (Stockholmssalen) kl.13.00-15.00 
 
Huvudvärk är en folksjukdom men trots detta finns kunskapsbrister i vården och vägen till diagnos 
kan vara lång. Med bakgrund av patientupplevelser och onödiga samhällskostnader vill 
Huvudvärksföreningen Stockholm lyfta ett förslag till en ny framtida vårdkedja för 
huvudvärkspatienter genom ett seminarium i samarbete med Kristdemokraterna i Stockholms läns 
landsting. Fokus ligger på en aktiv och kompetent primärvård, möjligheter till huvudvärksskolor för 
patienter i ett tidigt skede samt specialistvård inom smärtteam med inriktning på huvudvärk. 
 
Fler än 300 000 människor i Stockholms län lider av migrän. De flesta har så kallade episodiska anfall 
men ca 40 000 personer i länet har så kallad kronisk migrän som kännetecknas av mer än 15 
anfallsdagar per månad. Många lider också svårt av diagnoser som spänningshuvudvärk, 
läkemedelsutlöst huvudvärk, Hortons huvudvärk, Arnold Chiari, trigeminusneuralgi m.fl. Anfallsvård 
och långsiktig förebyggande vård ser olika ut för olika diagnoser men upplevelsen av svår och 
långvarig smärta har många likheter. 
 
Varmt välkommen till ett upplysande möte med Huvudvärksföreningen Stockholm i samarrangemang 
med Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting kring vården av människor med svår huvudvärk!  
 
På seminariet medverkar:  
13.00-13.05 Ella Bohlin, (KD) barn- och äldrelandstingsråd, inleder tillsammans med Marie 
Lundberg, ordförande i Huvudvärksföreningen Stockholm.  
 
13.05-13.15 En patient berättar om livet med kronisk migrän.  
 
13.15-13.40 Migrän - en kronisk neurologisk sjukdom. Översikt av möjliga behandlingar och 
kommande. Ingela Nilsson Remahl, överläkare, neurolog, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.  
 
Vad kan neurologen göra för huvudvärkspatienten? Tor Ansved, specialist i neurologi, docent, 
Neurology Clinic.    
 
13.40-13.50 Behovet av Nationella riktlinjer. Huvudvärksförbundets syn på hur vården för 
huvudvärkspatienter bör vara uppbyggd. Anna Karin Wallberg, ordförande i Huvudvärksförbundet.  
 
13.50-14.05 Fika och kort bensträckare.   
 
14.05-14.20 Huvudvärksskola på Danvik Rehab, Jay Lewis, sjukgymnast.  
 Huvudvärksföreningen Stockholms Huvudvärksskola, Marie Lundberg.   
 
14.20-14.40  Huvudvärksvården i SLL - nu och i framtiden. Mats Ek, överläkare och medicinsk 
sakkunnig, närsjukvården, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).   
 
14.40-15.00  Tillfälle att ställa frågor till samtliga medverkande.  
 
Anmäl deltagande till: Huvudvärksföreningen Stockholm kansliet@migrania.se eller 070-483 60 07 
senast 12/3.   
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