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Projektets formål 
Projektet ”Lungekor og livsglæde i Region Midtjylland” forløb i perioden 31. juli 2017 til 31. december 2018.  

Formålet med projektet har fra Lungeforeningens side været at bygge bro mellem kultur og sundhed i form 

af lungekor med sang og livsglæde. Under projektet har Lungeforeningens projektleder og 

projektmedarbejder opsøgt kommuner og andre aktører i Region Midtjylland for at etablere og understøtte 

lungekor. På baggrund af den første danske undersøgelse af KOL-patienters behov for lindring og støtte 

(Palliativ indsats til KOL-patienter, 2013, rapporten findes her) gennemført af Lungeforeningen, viste 

undersøgelsen, at 66 % af danskere med KOL bor alene. Mange har sjældent kontakt med venner eller 

familie, de er uden for arbejdsmarkedet og indgår ikke i sociale fællesskaber med andre mennesker, som de 

har været vant til gennem deres liv.  

Med dette projekt har det lykkes Lungeforeningen at indfri projektets formål, nemlig at starte hele 10 

lungekor i samarbejde med det offentlige og andre aktører i Region Midt, hvor borgere med 

lungesygdomme kan mødes, synge, træne, grine, bryde isolationen og styrke livsmodet.  

Projektet har vist, hvordan de knapt 170 korsangere med lungesygdom i de forskellige lungekor, oplever 

lungekor som et fantastisk supplement til den fysiske træning. Med vejrtrækningsøvelser og teknikker har 

korsangere lært at afspænde og kontrollere luften, så de får mest muligt ud af deres begrænsede 

lungefunktion. Fantastisk har det været at høre, at korsangerne også bruger disse teknikker uden for 

korundervisningen til at takle en hverdag med åndenød:  

”Når jeg vågner om natten, fordi det kniber med luften, så laver jeg nogle af de øvelser Karen 

Louise har lært os i Lungekoret. Og det hjælper mig virkelig”. Bent, korsanger med 

lungesygdom, som synger i et af de 10 lungekor. 

Men det at synge i lungekor har i den grad også skabt fællesskab og et rum at mødes med ligesindede. 

Korsangerne fra samtlige kor fremhæver da også alle det helt unikke fællesskab, som de har fået med de 

andre i koret. 

”Det er så skønt at synge sammen med andre, som har det ligesom mig. Der er aldrig nogen 

som kigger skævt til én, når man får et hosteanfald eller puster som et damplokomotiv”.           

Pia, korsanger med lungesygdom, som synger i et af de 10 lungekor. 

Lungekorene har med andre ord været med til at give Bent, Pia og de godt 150 andre korsangere fordelt 

over hele Region Midt en større livskvalitet og bedre mulighed for at takle deres lungesygdom i hverdagen.  

Lungekorene etableret i projektperioden fortsætter alle som permanente tilbud under Lungeforeningen, 

hvorfor Lungeforeningens frivilligkonsulent løbende vil følge op på de etablerede lungekor.  

 
 

https://www.lunge.dk/sites/default/files/rapport_palliativ_indsats_til_kol-patienter.pdf
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Projektets resultater  
Projektets resultater dokumenteres gennem en optælling af nye lungekor, samt hvor mange deltagere der 

indgår dem. Vi har også spurgt ind til deltagernes mestring af sygdommen, deres hverdagsliv og livskvalitet 

efter de er blevet en del af et lungekor. Dette vil blive dokumenteret i form af spørgeskemaundersøgelser 

og individuelle interviews med deltagerne - hvor vi vil afdække hvilken positiv indvirkning, det at synge i 

lungekor, har haft på deres liv.  

Det lykkes at nå samtlige af projektets mål. Disse er beskrevet herunder:  

 Trods store udfordringer i kontakten til de forskellige kommuner i Region Midt, så er projektteamet 
meget stolte over at være kommet i mål med etableringen af hele 10 nye lungekor i 
projektperioden. 
 
Projektet har givet Lungeforeningen en stor indsigt i kommunerne i Region Midt og særligt den 
store forskel på ressourcer, såvel menneskelige som økonomiske, der eksisterer rundt omkring i 
kommunerne. Det har derfor betydet, at der ikke har været én fremgangsmetode til at finde en 
indgang til de forskellige kommuner, men at kontakten derimod har været skræddersyet til den 
enkelte kommune og den enkelte situation. Projektteamet har derfor brugt mange ressourcer på 
talrige telefonopkald og mailkorrespondancer, undervejs oplevet at være kastebold mellem ansatte 
og afdelinger i de forskellige kommuner. Særligt forhandlingerne med Favrskov og Norddjurs 
kommune har krævet mange ressourcer fra projektteamet, som dog efter utallige forsøg på dialog, 
måtte indse, at særligt disse kommuner var udfordret på ressourcer, og derfor ikke på nuværende 
tidspunkt havde overskud til at etablere et lungekor. Vi har dog sået et frø i disse (og andre) 
kommuner, som vi håber kan udmønte sig til et samarbejde omkring lungekor i fremtiden. 
 
På baggrund af ovennævnte udfordringer glæder det projektteamet, at det trods lykkes at starte 10 
lungekor, som skaber livsglæde for over 150 korsangere fordelt over hele Regionen. 
 
Lungekorene i Samsø og Skjern har været nødsaget til at lukke ned igen på baggrund af for få 
korsangere. På Samsø var koret gratis med støtte fra en privat fond på øen, men alligevel var det 
ikke muligt at tiltrække andet end 2-3 korsangere. Lungeforeningen har haft et godt samarbejde 
med Samsø kommune, som har været involveret i lungekoret. I samarbejdet med projektteamet 
har kommunen hjulpet med at kommunikere budskabet omkring lungekoret på forskellige lokale 
kanaler samt invitationer direkte til Lungeforeningens medlemmer på øen. Alligevel er det ikke 
lykkedes at få flere korsangere til lungekoret. På baggrund af det gode samarbejde med Samsø 
Kommune starter Lungeforeningen gerne et nyt lungekor op, hvis kommunen oplever fornyet 
efterspørgsel. 
I Ringkøbing-Skjern kommune etablerede vi på baggrund af kommunens store geografiske afstand 
to lungekor: et i Ringkøbing og et i Skjern for at tilgodese så mange mennesker med lungesygdom i 
kommunen som muligt. Desværre har koret i Skjern ikke haft så stor tilslutning, trods eksponering 
og reklame for koret fra såvel Lungeforeningen som Ringkøbing-Skjern Musikskole, som driver 
koret i det daglige. Vi må derfor konstatere, at der i en geografisk stor kommune helt naturligt er 
store afstande fra tilbuddet til mange af korsangernes bopæl. En afstand, som ikke er mulig at 
krydse med offentlige transportmidler og som for mange er for lang en tur at tage i bil. 
Projektlederen er jævnligt i dialog med Musikskolen omkring muligheden for at etablere et kor i en 
anden del af den store kommune. 
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 Trods mange udfordringer i kontakten til kommunerne i Regionen, så lykkedes det projektteamet at 
etablere 10 nye lungekor. Projektet har derfor sikret Lungeforeningen bæredygtige og forankrede   
samarbejder om lungesyge borgere og pårørende med minimum 60% af kommunerne i Region 
Midtjylland. Selvom 2 af de etablerede lungekor måtte nedlægges pga. for få tilmeldte, så har 
projektet sikret Lungeforeningen et frugtbart samarbejde med såvel Samsø som Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Endvidere har kontakten til fx Lemvig kommune betydet, at det allerede eksisterende 
lungekor i Lemvig fra og med 2019 bliver et samarbejde mellem Lemvig kommune og 
Lungeforeningen. Lungeforeningen samarbejder derfor fra starten af 2019 om 9 lungekor, som alle 
er etableret i projektperioden. 
 

 Projektet inddrager med de 8 etablerede lungekor samt Lemvig lungekor, som starter i 2019, knapt 
170 korsangere med lungesygdom i Region Midt. Løbende i projektperioden har projektteamet 
gennemført dokumentation af deltagerne i lungekorene, og der har generelt været et flot og stabilt 
fremmøde i lungekorene med et gennemsnit på knap 20 deltagere i hvert kor. 

 
Til hvert af disse lungekor er der som minimum tilknyttet en frivillig nøgleperson/tovholder, som 
bl.a. sørger for kontakten til Lungeforeningen, hvis koret har spørgsmål eller mangler materialer 
eller ønsker et bidrag til en sommerfest eller julefrokost, som dækkes af de 2000 kr. om året, som 
Lungeforeningen fremover skænker hvert lungekor.  

 
Herunder et skema, som illustrerer de etablerede lungekor, antallet af korsangere og frivillige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablerede 

Lungekor i 

projektperioden 

Eksisterende 

Lungekor v. 

projektets afslutning 

Kommende 

Lungekor i 

2019 

Antal 

deltagere 

Antal 

frivillige 

Odder Odder  28 1 

Ringkøbing Ringkøbing  12 1 

Randers 1 Randers 1  15 1 

Randers 2 Randers 2  13 1 

Horsens Horsens  30 3 

Hedensted Hedensted  18 1 

Skive Skive  20 2 

Ebeltoft Ebeltoft  15 1 

Samsø            

Skjern     

  Lemvig 25 1 
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Samarbejdsaftale omkring lungekor 
Ens for alle oprettede lungekor i Region Midtjylland i projektperioden er, at der er udfærdiget og 

underskrevet en samarbejdsaftale mellem de involverede parter. Projektteamet har udarbejdet en 

skabelon for denne samarbejdsaftale, som herefter er blevet skræddersyet til samarbejdet omkring hvert 

enkelt lungekor.  

Herunder ses eksempler på samarbejdsaftaler omkring Ringkøbing og længere nede på siden Horsens 

lungekor.  

Ringkøbing lungekor 
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Horsens lungekor 

Blot et uddrag, men her er der modsat den forrige samarbejdsaftale lavet flere tilføjelser. Fx afholder 

Horsens lungekor en del koncerter, derfor var det nødvendigt med tilføjelser i aftalen.  

 

 

 

Kick-off arrangementer  
Opstarten for hvert lungekor blev markeret med at projektleder Heidi Hoelgård Sunesen var med til at 

arrangere og planlægge en opstartsbegivenhed. Ved opstarten mødte projektlederen op for at fortælle om 

Lungeforeningen, og hvorfor det er så godt for mennesker med en lungesygdom at synge i lungekor. 

Lungeforeningen vært for lækker forplejning til de fremødte. Ens for alle disse arrangementer var, at der 

var rigtig flot opbakning med et gennemsnit på 25 deltagere.  

Velkomstpakker fra Lungeforeningen 

Forud for hvert kick-off arrangement sørgede projektlederen for at udsende en velkomstpakke til 

lungekoret. Velkomstpakken bestod bl.a. af relevante materialer om Lungeforeningen og vores mange 

tilbud og netværk til mennesker med lungesygdom og deres pårørende. Men også materialer om vores 

medlemskaber og pjecer med information om alt fra sygdomme til sygdomshåndtering. 
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Synliggørelse og udbredelse af lungekorene 
Gennem projektet er lungekorene blevet formidlet og eksponeret gennem Lungeforeningens mange 

kanaler. Disse kanaler tæller følgende:  

 

Lungenyt 

Introduktion til projektet og samtlige lungekor er blevet annonceret i Lungeforeningens medlemsblad 

Lungenyt, der udkommer 4 gange årligt med et oplag på 22.000. Fremover fremgår alle projektets lungekor 

som en fast del af ”oversigten over lungekor” i bladet.  

 

 

         

Lungenyt 3, 2018 

 

 

 

  Lungenyt 4, 2018 

Lungenyt 3, 2017 

 

Lunge.dk  

Lungekorene er alle dokumenteret på Lungeforeningens hjemmeside www.lunge.dk  (50.000 unikke 

månedlige brugere), som de er opstået. 

Lungekorene har fået deres ”egen” side på Lungeforeningens hjemmeside lunge.dk. Her findes oplysninger 

om lungekoret og kontaktpersonen. Efter projektet fortsætter Lungeforeningens projektleder løbende med 

at opdatere disse sider.  

Her ses en samlet oversigt over alle Lungeforeningens lungekor: 

https://www.lunge.dk/netvaerk/lungekor ¨ 

 

http://www.lunge.dk/
https://www.lunge.dk/netvaerk/lungekor
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Herunder ses et eksempel på Hedensted Lungekor – direkte link til siden: 

https://www.lunge.dk/lokal/hedensted-lungekor-pustekoret  

 

 

https://www.lunge.dk/lokal/hedensted-lungekor-pustekoret
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Nyheder på lunge.dk  

Bekendtgørelsen af samarbejde ml. Lungeforeningen og Region Midt fremgår som en permanent del på 

lunge.dk under ”nyheder”: https://www.lunge.dk/kol/nyheder-region-midtjylland-vil-stoette-korsang-

lungepatienter 

 

Nyhedsbrev 

I vores månedlige nyhedsmail med over 55.000 abonnenter har vi formidlet oversigten over lungekorene. 

 

Facebook  

På Lungeforeningens side (knap 11.000 følgere) har vi lavet opslag omkring Lungekorene og projektet med 

Region Midt. Se opslag herunder: 

 

 

 

https://www.lunge.dk/kol/nyheder-region-midtjylland-vil-stoette-korsang-lungepatienter
https://www.lunge.dk/kol/nyheder-region-midtjylland-vil-stoette-korsang-lungepatienter
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Udsendelse af mails til medlemmer i lungekorenes områder 

I forbindelse med opstarten af de 10 lungekor, sørgede projektlederen for at udsende mails med 

information om de nye lungekor. Via Lungeforeningens medlemssystem CRM trak projektlederen 

medlemslister ud fra relevante postnumre, sådan modtog medlemmer information om lungekoret i netop 

deres område.  

Herunder ses invitationen sendt til medlemmer i Skive området 
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Foldere og plakater 

Alle lungekor har fået hjælp fra Lungeforeningens kommunikationsmedarbejder og projektleder til at 

udarbejde plakater/flyers, som er blevet hængt op i deres lokale sundhedscentre, biblioteker og steder, 

hvor målgruppen færdes, så flere borgere har mulighed for at finde frem til lungekorene. Mange 

kommunale fagpersoner og samarbejdspartnere hjælper sammen med Lungeforeningen at sprede 

budskabet om lungekorene lokalt.  

 

Herunder eksempel på flyer fra Odder Lungekor 
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Pressedækning  
I forbindelse med opstarten af samtlige lungekor har Lungeforeningens presse- og kommunikationsafdeling 

sørget for at udsende en pressemeddelse via VOCAST.  

Pressemeddelelserne har betydet, at den lokale presse er blevet opmærksom på lungekorene og derfor har 

der været bragt mange fine lokale pressehistorier omkring opstarten af lungekorene. En opmærksomhed, 

som har betydet, at der dukkede rigtig mange korsangere op til opstartsbegivenhederne for de enkelte kor.  

Se eksempel på rigtig flot pressedækning af Horsens og Randers lungekor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Odder lykkedes det, at få samarbejdspartnerne i Odder Kommune til at reklamere for lungekoret på byens 

pyloner.  

 

 

Odder kommune sendte en fotograf med til opstartsbegivenheden for Odder 

Lungekor. Kommunen har efterfølgende lavet denne flotte video om 

lungekoret: 

https://www.youtube.com/watch?v=ovYBXjVFT-Q&feature=youtu.be  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ovYBXjVFT-Q&feature=youtu.be
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Lungekorene efter projektets afslutning: 
Selvom projektet afsluttes ultimo december 2018, fortsætter projektlederen med at støtte og følge op på 

de forskellige lungekor og hjælper derfor med nedenstående:  

- Årligt støtter Lungeforeningen hvert enkelt lungekor med op til 2000 kr., som fx kan bruges til at pleje 
fællesskabet i koret ved et tilskud til en julefrokost, nytårskur eller en sommerfest. 

- Efter behov opdateres lungekorenes ”egen” side på lunge.dk og Lungenyt 
- At fastholde og pleje det gode samarbejde med kommuner, musikskoler og andre kontakter 
- At pleje kontakten til de kommuner, hvor vi har sået et frø, men hvor det i projektperioden ikke 

lykkedes at etablere lungekor.  
- Efter behov sende relevante materialer omkring Lungeforeningen, vores medlemsskaber, pjecer om 

lungesygdom mv  
 

Lungeforeningen takker for støtten til projektet og vi håber, at Region Midtjylland i fremtiden kan se 

muligheder og potentiale i et lignende projekt og samarbejde.  

 

 

 

Rapport og regnskab afleveret: 21.12.18 

Heidi Hoelgård Sunesen 

Projektleder og frivilligkonsulent, Lungeforeningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


