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Oplysnings- og Indsamlingskampagne i samarbejde med EHA. 
 

EHA’s Oplæg 

Der henvises til side 14-15 i sidste udgave af Lynet (nr. 15-1, marts 2015). 

European Headache Alliance (EHA) lægger op til en fælles europæisk oplysnings og indsamlings-

kampagne bl.a. med målene: 

• At øge kendskabet til - og medindlevelsen i - de reelle og daglige konsekvenser af hoved-

pinelidelser for de, der berøres heraf. En sådan medindlevelse vil hjælpe den brede offent-

lighed til at forstå alvoren og det invaliderende aspekt, som hovedpinesygdomme kan have, 

og dermed få offentligheden til at betragte emnet med større forståelse. 

• At hjælpe dem, der berøres af hovedpinesygdomme til at vide, at de ikke er alene, men at 

der er millioner af andre som dem. At give dem styrke (og støttenetværk) til at søge den rig-

tige hjælp omkring diagnose og behandling. 

• At gøre det muligt for de nationale patientforeninger at nå et bredere publikum og opnå et 

større medlemsgrundlag. At hjælpe patientforeningerne til bedre at kunne rejse midler til de-

res organisationer og til disses respektive indsats.  

 

Kampagnen vil fra EHA’s side blive søgt understøttet af en ”on-line” kampagne på Facebook, 

YouTube & Twitter, hvor hovedpinepatienter kan fortælle om deres lidelser. Det er meningen, at 

EHA vil underopdele disse sider efter sprog og lidelsestype, men der bliver givet noget oversættel-

sesarbejde, som de danske foreninger skal varetage. Omvendt anser vi det som en fordel, hvis alle 

får mulighed for at deltage i dialogen og videregive deres erfaringer.  

Trigeminus Foreningens Ønsker 

Selv om EHA især dækker migræne, repræsenterer de også Hortons Hovedpine og Trigeminus 

Neuralgi. Bestyrelsen finder det derfor vigtigt at forsøge at støtte den omtalte kampagne, og håber, 

at det kan føre til forøget viden om vor lidelse, og at det samtidigt kan være medvirkende til, at der 

skaffes flere midler til foreningerne. 

På vor ønskeliste står således bl.a. mulige penge til informationsmateriale til læger og tandlæger, så 

de kan blive mere opmærksomme på trigeminusneuralgi, og den korrekte behandling heraf. 

Deltagelsen i den fælles indsamlingskampagne planlægges gennemført i Hovedpinesagens navn i 

samarbejde med Migræne- & Hovedpineforeningen, og indebærer reelt en fortsættelse af det allere-

de etablerede samarbejde omkring oplysning om hovedpinesygdomme. Dette samarbejde planlæg-

ges dog udvidet med aktiviteter, som kan udbrede kendskabet til hovedpinelidelser til en bredere 

kreds, hvad der forhåbentlig kan føre til forøget kendskab til og bidrag til foreningerne. 

Generelt vil de danske foreninger skulle investere i at planlægge og annoncere forskellige større 

arrangementer, hvilket vi forventer, vil kræve en hvis investering. 

På baggrund af ovenstående indeholder bestyrelsens oplæg til budget for 2015 et beløb på kr. 

50.000 til sådanne mulige investeringer. 
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For god ordens skyld skal noteres, at de penge der indsamles fra de enkelte lande vil gå til de delta-

gende foreninger i de pågældende lande. Dog forventer EHA at modtage 12,5% af de indsamlede 

midler til at dække deres del af indsatsen. 

 

Torben Gunge 

 

Nedenfor kopi af en model til et lille informationsark forberedt af EHA. Kampagnen får dog først i 

gang senere, og først der vil henvisningen til www.underthehat.eu blive aktiveret. 

 

 

mailto:tn@trigeminus.dk
http://www.trigeminus.dk/
http://www.underthehat.eu/

