
IASP verdenskonference i Milano 
I perioden d. 27. 31. august har The International Association for the Study of Pain, IASP afholdt sin 14. 

Verdenskongres i Milano. Med mere end 7500 deltagende smerteforskere og klinikere er denne kongres 

den største af sin art nogensinde. 

 

Dansk Fibromyalgi-Forening har naturligvis også været repræsenteret på konferencen for at blive opdateret 

om den nyeste forskning på området.  Med så mange specialister og særdeles kompetente smerteforskere 

fra hele verden, har det været både spændende og opmuntrende at følge forelæsningerne her. 

 

I dette internationale selskab, som tæller nogle af verdens mest respekterede smerteforskere, har 

fibromyalgi sin helt naturlige plads i forskernes virke og interessefelt. Mange fremlæggelser og workshops 

omhandler fibromyalgi, og sygdommen nævnes på lige linje med alle andre kroniske smertetilstande, som 

også medfører central sensitisering. Det vil sige, smerter som har relation til forstyrrelser i en række 

mekanismer i centralnervesystemet. 

 

� Mange forskere og klinikere er meget interesseret i fibromyalgi, og den forskning, som udføres på 

dette område. 

 

Ligeledes har der været et meget stort antal posters (undersøgelser og forskningsprojekter, som formidles 

via udstillede ”plakater”) i udstillingsområdet, også omhandlede fibromyalgi. Køerne ved disse udstillinger 

viste med al ønskelig tydelighed, at mange forskere og klinikere er meget interesseret i fibromyalgi, og den 

forskning, som udføres på dette område. 

 

Der er helt tydeligt meget stor forskel på interessen for sygdommen og for at forske i den internationalt, 

sammenlignet med situationen i Danmark. Undervejs i løbet af konferencen har der været god mulighed for 

at drøfte disse emner med en række internationale fagpersoner og høre deres vurdering og tanker om 

mulige fremtidsperspektiver på området. 

 

Danske forskere har også været stærkt repræsenteret på konferencen, hvor især professor Lars Arendt-

Nielsen og professor Thomas Graven-Nielsen – begge fra Aalborg Universitet, har været aktive på meget 

højt niveau. De har afholdt en række meget interessante og velbesøgte fremlæggelser, som bl.a. 

omhandlede fibromyalgi og forskning på dette område. 

 

� Det ikke fagligt holdbart, når man fra visse sider i det danske sundhedsvæsen fastholder en 

betydelig skepsis i forhold til diagnosen, når man internationalt er nået så meget længere 

 

I et dansk perspektiv er det meget interessant og opmuntrende at møde denne ekspertise og interesse for 

fibromyalgi og de ramtes forskellige problemstillinger samlet på konferencen. Set i det lys er det ikke fagligt 

holdbart, at man fortsat fra visse sider i det danske sundhedsvæsen fastholder en betydelig skepsis i 

forhold til diagnosen, når man internationalt er nået så meget længere. Det er hverken fagligt forsvarligt 

eller seriøst, hvis ambitionen, som det ofte forlyder fra officiel side, er et sundhedsvæsen i verdensklasse! 

 

Foreningen vil naturligvis videreformidle viden og indtryk fra konferencen i artikler i kommende numre af 

medlemsbladet til gavn for alle medlemmer og andre med interesse for sagen. Artiklerne følger i 

kommende numre af medlemsbladet. 

 

IASP, The International Association for the Study of Pain, er verdens største forsamling af specialister 

indenfor sundhedsområdet. IASP samler forskere, lægelige specialister, ansatte i sundhedssektoren og 

politikere, for at stimulere og støtte studier i smerte og omsætte viden herom til forbedret 

smertebehandling. 


