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Sygekassernes Helsefond
Magstræde 6, 1. sal
1204 København K

Ansøgning

til

D. 14.3.2011

Helsefonden

Også børn og unge har migræne
Ref

.

#

FTWPMJZA-463957 524D4C5A43-3036

HUSK:
x CV på max. 2 sider inklusive publiceringsliste vedlaegges på ansøger og øvrige deltagere

x Projektbeskrivelse på nøjst 5 normalsider vedlægges

*
*

Det samlede budget samt finansieringsplan bedes vedlagt som bilags
Underskrift på side 3.

Navn

Ansøger

Evt. kontaktperson

Migrænikerforbundet

Anne Btrlow-Olsen

115
2610 Rødovre
info@migraeniker.dk
7022 0131

Furesø Parkvej 23

Arbejd sp lads/i nstitution

Afdeling

Adresse
Adresse
Postnummer/by
E-post
Telefonnummer

Postboks

2830 Virum
jacabo@webspeed.dk

45855954

http.//www.helsefonden.dklansoegning.asp?key:F7WPM12A463957524D4C5A43

14-03-2011
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Projektet
Projekttitel
Formål med projektet

Også børn og unge har migræne

Formålet er overfor børn og unge at oplyse om migræne,

udløsende årsager og laere projektets brugere
mestringsstrategier i en tilværelse præget og begraenset af
lidelsen. Målet er todelt: 1. give unge migrænikere
mestringsrstrategier og dermed et bedre liv, og 2. øge den

Målgruppe

Hvad er nyhedsvaerdien

Forskningsansøgere
bedes oplyse, hvor i

krydsfeltet mellem
samfund og medicin,
projektet ligger
Hvad forventer man, der
kommer ud af projektet

Kort resum6 af projektet

generelle kendskab til migræne blandt børn, unge, skoler og
ungdomssuddannelser, så Ae får bedre forhold i skolen mv.
Den primaere målgruppe er børn og unge, som lider af
hovedpine eller migræne. Der er en sekundær målgruppe,
nemlig lærere og pædagoger og andre, som er i berøring med
børnene i deres dagligdag uden for hjemmet, som skal hjælpe
børnene, når de får det dårligt.
Der er ikke tidligere lavet et målrettet mental støtte og omsorg
for migraenebørn og unge - heller ikke oplysning om
hovedpinelidelser overfor skole- og uddannelsessy stemer. Der
er derfor ikke erfaringer for hvor stor effekt oplysning og støtte
til børn og unge med migraene har på deres livskvalitet. Vi
forventer, at medier og forskere vil vaere interesserede, og der
vil blive opmærksomhed på både effekten af information til børn
og unge/ og på migræne i andre sammenhænge, f.eks. på
arbejdsmarkedet
Projektet er forebyggende og trivselsfremmende i forhold til den
biologisk-medicinske lidelse, som hovedpinesygdomme og
migræne er. Men det har samtidigt også et socialt, rådgivende
og oplysende sigte.
Erfaringer fra voksne har vist, at enhver form for 'uddannelse' i
migræne og hovedpine giver en væsentlig øget livskvalitet til
deltagerne. Vi forventer derfor en øget livskvalitet for unge
migrænikere, fordi oplysning og viden om migræne
sandsynligvis vil generere en forebyggende livsstil med færre
anfald og sygedage samt bedre indlæring.
'Også børn og unge har migræne' er et 4 årigt oplysnings- og
rådgivningsprojekt rettet mod børn og unge, deres forældre og
faggrupper, der er i tæt kontakt med børn i skoler og
daginstitutioner. Gennem oplysningskampagner/ tema- og
cafearrangementer, sa mtalegru pper og rådgivning formidles
viden om hovedpine og migræne, triggere og forebyggelse.
Projektet vil kunne hjælpe de børn, der i deres dagligdag er
plaget af hovedpinelidelser, og forbedre deres livskvalitet,
indlæring og sociale berøringsflader.

http://www.helsefonden.dk/ansoegning.asp?key:FTWPMIZA-463957524D4C5A43
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Økonomi & tid
Ansøgt beløb kr.
Specifikation af det ansøgte beløb

3 506 000 kr.

Ved flerårige projekter
Gaelder kun tidligere ansøgere

2. år kr.
3. år kr.

4. år kr.
I alt kr.
Projektets totale budget
Hvem skal administrere
bevilling?

Projektets forventede

Tidligere

kr.x
en evt.

va ri ghed

3 506 O00
Migrænikerforbundet

Start
Slut

ansøgninger

Der er ikke tidligere søgt om midler fra Helsefonden

Har ansøger søgt støtte fra anden side

Modtaget

Ja

støtte

1. oktober 2011
1. okt. 2O15

til dette projekt

Navn
Socialministeriet

Søgt kr.
3 5O0 000

Afgørelse
Afventer svar

Ansøgningen sendes til :
Sygekassernes Helsefond

6, 1. sal
1204 København K

Magstraede

Dato

Ansøgers underskrift & stempel

http://www.helsefonden.dklansoegning.asp?key:F7WPMJ2A463957524D4C5A43

14-03-2011

