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500.000 DANSKERE KAN NU   
ENDELIG LÆSE SANDHEDEN 
OM DERES HOVEDPINE

Verdens førende hovedpineforsker er dansk. 

Han karakteriseres som ”The People’s       
Neurologist” i tidsskriftet ”The Lancet”.  

Nu udgiver Jes Olesen for første gang en    
formidlende bog på dansk – om hvad der 
er myter, og hvad vi faktisk ved om alle de       
hovedpinelidelser, 10% af os hæmmes af.
 
Hovedpinesygdomme tages omsider alvorligt
Migræne og andre hovedpinesygdomme er aldrig rigtig blevet 
taget alvorligt af lægevidenskaben. Det ændrer sig nu. I Glostrup 
er man ved at færdiggøre verdens første center, der er specielt 
indrettet til at behandle hovedpinepatienter.

Bogen formidler den nyeste viden om hovedpinesygdommenes 
diagnose, deres årsager og behandling. Emnet er gjort let at 
forstå, samtidig med at alt forklares på en videnskabeligt holdbar 
måde.  

Borgerens hovedpine er samfundets hovedpine
I dag er der præcise tal fra næsten hele verden, der viser, at 
migræne og spændingshovedpine er blandt de hyppigste lidelser 
overhovedet, at de medfører enorme samfundsmæssige udgifter, 
og at deres belastning af den enkelte gør, at hovedpinesygdom-
me er nummer 3 på verdenssundhedsorganisationens liste over 
sygdomme, der forårsager nedsat funktionsevne. Jes Olesen 
argumenterer således for, at borgerens hovedpine er samfundets 
hovedpine. Og Olesen antyder provokerende, at diskriminatio-
nen mod hovedpineramte måske også er en diskrimination mod 
kvinder, altså et ligestillingsspørgsmål, for, som han gør opmærk-
som på: ”kvinder bærer 80-90% af migrænebyrden”. 

Fremtidens hovedpinepatient er bedre stillet
I bogen forudser Jes Olesen, at behandlingen af hovedpine-
patienter snart vil være langt bedre, end den er i dag. Det bliver 
muligt at afgøre for hver enkelt patient, hvilken medicin som 
bedst vil passe til den pågældende. Læger bliver bedre til diag-
nostik og behandling, og ny teknologi vil fjerne ventetiden for 
hovedpinepatienter.


