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Lungerne på dagsorden siden 1901
Meget er sket siden vores forening kastede 
sig ud i kampen mod tuberkulose for 112 år 

siden. I dag arbejder vi for at sikre 
de bedste vilkår for alle, hvis 

liv er påvirket af lungesyg-
domme. Det gør vi først 
og fremmest gennem at 
yde rådgivning og støtte 
til lungepatienter og de-
res pårørende.  Vi arbejder 

også målrettet og politisk 
for lungerne i forhold til Chri-

stiansborg, landets kommuner og 
regioner samt alle de involverede sundheds-
faggrupper. 

Politisk fokus og indflydelse
Danmarks Lungeforening er en demokra-
tisk interesseorganisation, som er drevet af 
medlemmernes engagement og indflydelse, 
der via bestyrelsen bestemmer, 
hvilke politiske fokusområ-
der foreningen skal arbej-
de med. Fokusområder-
ne er i disse år at sætte 
lungerne på dagsorde-
nen, både i befolkningen 
og hos politikere, med et 
stærkt fokus på blandt an-
det forebyggelse, kliniske ret-
ningslinjer, uddannelse, tidlig 
opsporing, behandling, rehabilitering og 
palliation. Det er ikke nok, at viden og gode 
planer findes, de skal bruges forpligtende og 
systematisk. Derfor er det så vigtigt at få po-

Det arbejder Danmarks Lungeforening for
2012 blev endnu et godt og begivenhedsrigt år for Danmarks Lungeforening.

litisk opbakning til en samlet lungeplan, der 
omfatter alle lungesygdomme. 

Planen skal sikre, at vi forebygger, 
udreder, behandler og rehabilite-
rer lungepatienter koordineret 
og systematisk. Danskerne 
skal oplyses om vigtighe-
den af at få målt deres 
lungefunktion hos egen 
læge. Lungeplanen skal 
også sikre systematisk brug 
af guidelines i alle led og et 
forpligtende samarbejde mellem 
de sektorer, som varetager behandlin-
gen af lungepatienter i Danmark.

Strategiske projekter
Tilbage i 2010 lagde Danmarks Lungefor-
ening en offensiv strategi, som dækker en 
5-årig periode. Allerede i 2012 udførte vi en 
række af vores ønskede, strategiske projek-

ter. Projekt Friske Forsyninger, et pro-
jekt om lungesundhed på arbejds-

pladsen. Projekt Liv i Lunger-
ne, et online læringssite om 
lunger, luft og sundhed. Og 
Projekt Palliativ indsats til 
KOL-patienter, en kortlæg-

ning af den palliative indsats 
i forhold til lungesygdomme. 

Læs mere om alle tre projekter 
under ”Året, der gik” på side 26.

Frivillige og medarbejdere løfter i flok 
Over 100 frivillige arbejder for Danmarks 
Lungeforening. De stiller op til alt lige fra 
lokale arrangementer og events, de sidder 
ved telefonen og tilbyder rådgivning, hjæl-
per til med administration, it, pakning af 
pjecer og meget, meget andet. Sammen 
med medarbejderne i vores sekretariat lyk-
kes vi med at sætte lungerne på dagsorden i 
uendeligt mange sammenhænge. Lunge-
sygdomme fortjener stadig en større op-

mærksomhed, end de får i dag, både sund-
hedspolitisk og i befolkningen generelt. 

Den folkelige opbakning til lungesagen 
er vigtig, og uden den kommer 

vi ikke videre. Bestyrelsen vil 
her rette en varm tak til al-
le, der arbejder for, at det 
skal lykkes.

Engagement i  
hele landet

Danmarks Lungeforening har 
14 lokalforeninger og et hav af 

netværksgrupper fordelt over hele lan-
det. Lokalforeningernes initiativer favner 
både faglige og sociale arrangementer, som 
understøtter, at mennesker med lungesyg-
domme inde på livet kan videndele og dan-
ne stærke netværk.

En samlet lungesag
Vi arbejder for at samle kræfterne og stå 
stærkere på lungeområdet. Vi har i 2012 fået 
lavet en gennemgang af egne og patientfor-
eningen LungePatient.dk's økonomiske, ju-
ridiske og kulturelle forhold.  I 2013 afgøres 
det, om Danmarks Lungeforening og Lun-
gePatient.dk sammenlægges. Lungesagen 
dækkes fortsat af en masse mindre, og til 
tider overlappende, foreninger, der arbej-
der med forskellige grene af lungesygdom-
me. Hvis alle parter kunne blive enige om 
at bakke op om én fælles sag, ligesom man 
i Kræftens Bekæmpelse for længst er lyk-
kedes med, vil den vigtigste sag, nemlig 
lungepatienternes, vinde. Arbejdet med at 
samle de organisationer, som repræsente-
rer lungerne i Danmark, fortsætter derfor i 
Danmarks Lungeforening.

Patientuddannelse, faglig  
udvikling og forskning
Danmarks Lungeforenings ambition er at 
tilbyde patienter og pårørende den bedst 

Dette blad er et særnummer, der indehol-
der Danmarks Lungeforenings årsberet-
ning, hvor du kan læse om vores planer 
for lungesagen, få et tilbageblik og se alt 
det, vi er lykkedes med i 2012.
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Danmarks lungeforenings bestyrelse

Det arbejder Danmarks Lungeforening for

mulige rådgivning og uddannelse i at me-
stre den lungesygdom, som deres liv er på-
virket af. Vi tilbyder patientkurser i samar-
bejde med LungePatient.dk, og på vores 
online dialogforum www.snakomkol.dk 
mødes patienter og pårørende om at hjæl-
pe hinanden med viden og støtte. Vi bidra-
ger ofte med foredrag i sundhedsfaglige 
sammenhænge. Vi støtter forskning i lun-
gerne via Danmarks Lungeforenings Fond, 
som hvert år uddeler omkring 1 million 
kroner til forskning.

Mangfoldighed
Danmarks Lungeforening har lige over 
5.000 medlemmer med vidt forskellige 
baggrunde. Lungepatienter, deres pårøren-
de, sygeplejersker, læger, politikere og bor-
gere, som bakker op om vores arbejde for 
lungerne. Denne mangfoldighed er en styr-
ke. I 2012 har vi igen kunnet se en stigende 
opbakning til vores arbejde med en 9 % 
stigning i medlemstallet. Potentialet er me-
get større, og denne vækst skal fortsætte. Vi 
håber derfor, at alle, der arbejder for og 
med lungesagen, fortsat vil hjælpe os med 
at tiltrække så mange nye medlemmer og 
bidragsgivere som muligt.

Vi bliver hørt
Danmarks Lungeforening har i året, der er 
gået, arbejdet målrettet for, at lungesagens 
argumenter er blevet hørt af politikske be-
slutningstagere. Med gode resultater. Vi 
har, som forening, året igennem været 
markant repræsenteret i medierne. Arbej-
det fortsætter både nationalt og lokalt - og 
vores ambitioner er mindst lige så store for 
2013. Fra bestyrelsen i Danmarks Lunge-
forening skal lyde en stor tak til alle de støt-
ter, som gør vores arbejde muligt nu og i 
fremtiden. Hver en krone, arbejdstime, lun-
gefunktionsmåling, støttende ord og hand-
ling tæller. ●
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Vind en iPad
Opdatér din personlige profil på www.lunge.dk og deltag i 
lodtrækningen om en iPad. Som medlem i Danmarks Lunge-
forening har du din egen personlige profil. Er din profil opdate-
ret? Jo mere opdateret din profil er, desto bedre kan vi imøde-
komme dine behov. 

Sådan gør du
1)  Gå ind på www.lunge.dk/profil
2)  Indtast brugernavn og kodeord. Brugernavn er 

dit 6-cifrede medlemsnummer (se bagsiden af 
LUNGENYT). Kodeord er dit efternavn  
(vigtigt: med stort forbogstav), med mindre du 
selv har valgt et andet kodeord.  

3)  Opdatér din personlige profil og tryk GEM.  
Du deltager nu i lodtrækningen om en iPad

Vi trækker vinderen af en iPad 6. december 2013, 
og vinderen får direkte besked. 
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PÅrørenDe TiL en koL-PaTienT

Af sundhedsjournalist Mette Thorsen  foto: Privat

66-årige kirsten Paulsens 
mand har svær koL, og efter 
kirstens mening bør den 
perfekte pårørende være 
tålmodig, kærlig og opofrende. 

En snevejrsaften i 2009 sidder Kirsten i sofaen uden at reagere på lyden af sin mands hoste. 
Hun har vænnet sig til, at Knuds hosteanfald kommer mindst 3-4 gange om dagen.

– Undskyld! plejer han at sige. Og:
– Det er ikke noget! Så går han lidt for sig selv for at hoste af.
Knud taler aldrig om sin KOL, der blev konstateret i 2004. Samme år gik han på efterløn, 

og deres fælles projekt blev at bygge et lille hus i en badeby ved nordkysten. Som gammel 
ingeniør kunne Knud styre byggeriet og give håndværkerne en hånd med. Hans KOL er 
nem at glemme. Men denne aften kalder han på hende fra badeværelset. Hun finder ham 
bøjet over håndvasken, og kummen er rød af blod. Han kæmper for at undertrykke sin ho-
stetrang, men hosten er stærkere, og hver gang kommer der mere blod. I telefonen siger 
vagtlægen, at Kirsten skal køre til et døgnapotek og hente noget medicin, ét blik på Knud, 
der lytter med fra sengekanten, og hun ved – det duer ikke. Hun ringer 112. Så lukker hun 
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om kirsten:
66 år. Tidligere teknisk tegner, to børn fra første ægteskab, og siden 1991 gift med Knud. 
Kirsten er ikke-ryger. I 2012 gennemgik hun en brystkræft- og en rygoperation.

om knud:
71 år. Uddannet ingeniør og tidligere konsulent i et rådgivningsfirma, to børn fra første ægteskab. 
Knud røg ca. ti cigaretter dagligt fra han var 14 til 49 år, hvor hans arbejdsplads blev røgfri. Derefter 
holdt han officielt op med at ryge, men smugrøg i nogle år efter.

Knud har meget svær KOL med 21 % lungefunktion og er iltbruger døgnet rundt. Desuden har 
han hjerteflimmer og en øjensygdom, der gør ham mere og mere svagtseende. Siden sin forværring i 2009 har han flere gange 
været indlagt med KOL i forværring og hjerteflimmer. 

I 2012 havde Knud et godt år med sin KOL-sygdom. Men på årets næstsidste dag vågnede han op og havde pludseligt svært ved at 
styre sine ben. Efter en tur på hospitalet viste en CT scanning, at han havde haft en blodprop i hjernen. Heldigvis var blodproppen pas-
seret af sig selv, og Knud har gode forhåbninger om at kunne undgå varige mén.

mere om kirSten og knuD paulSen

Knud bliver stabil, vil de forsøge at vække ham af den kunstige 
koma. I ventetiden opbygger Kirsten en daglig rutine: Først en ti-
melang morgentur med hundene i skoven. Så på hospitalet. Selv 
om hun ikke kan tale med Knud, kan hun sidde og strikke ved 
sengekanten. Til sidst en aftentur med hundene.

Familien vil gerne aflaste og spørger, om ikke hun vil være fri 
for de faste ”farmordage”, hvor hun henter børnebørn nogle gange 
om ugen? Nej, tværtimod, deres selskab giver hende kræfter. Ma-
tilda på 11 og Johanne på otte er begyndt at tegne tegninger til 
Knud, og det går op for de voksne, hvor mange tanker, de gør sig 
om hans sygdom. Tegningerne hænger de op på en opslagstavle for 
enden af hans hospitalsseng. 

Efter 15 dage bestemmer lægerne sig for at tage Knud af respi-
ratoren. Alle er spændte på, om han mentalt kom uskadt gennem 
komaen, og det gjorde han. Men han kan ikke spise, ikke gå, ikke 
skrive. Han kan klemme Kirstens hånd. Efter seks ugers møjsom-
melig genoptræning er han klar til at komme hjem.

Kirsten går i gang med at pakke pigernes tegninger ned fra ho-
spitalstuen. En af Johannes tegninger forestiller en ridderborg med 
tårn og lukket port. I tårnvinduet strækker en lille tændstik-skik-
kelse armene frem, og ved siden af står der ‘Hjælp!’ Foran borgen 
står en ridder til hest, og ud for ridderen har Johanne skrevet: ‘Jeg 
redder dig’.

hundene ind i soveværelset, så de ikke gør ad ambulancefolkene og 
føler sig fuldkommen rolig, også da hun hører Knud sige til para-
medicineren: ”Jeg er jo ikke ved at dø”.

Fra ambulanceruden ser hun snefnuggene fyge. Er det nu, tæn-
ker hun. Nu, jeg skal være alene?

På hospitalets traumecenter kaster alle sig over Knud. Da de 
løfter ham ud af ambulancen, ser hun hans arme falde slapt ned. 
Han virker helt væk. En sygeplejerske får øje på hende og genner 
hende udenfor, og nogle timer senere kan en læge fortælle, at det 
er lykkes dem at rette Knud op. I mellemtiden er Knuds søn og 
datter nået frem i snestormen, de kører Kirsten hjem og spørger, 
om ikke de skal blive natten over? Men hun vil hellere være alene.

Så vasker de blodet væk på badeværelset, så hun ikke skal stå 
med det, og hun siger:

– Kør forsigtigt.

Ventetid
Knud har en svær lungebetændelse, viser det sig, og undervejs i 
ambulancen blev han så dårlig, at han ikke havde kræfter til at 
trække vejret ordentligt. Derfor har lægerne lagt ham i respirator. 
Kirsten får også en forklaring på blodet: Det kan ske for KOL-
patienter, at de hoster blod, hvis et kar brister ved hosten.

Endnu kan lægerne ikke sige, hvilken vej det vil gå, men hvis ➜
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Den perfekte pårørende
Men hvem redder Kirsten? For mange år siden var hun gennem 
nogle store rygoperationer, og dengang tog Knud over. Nu er hun 
‘den pårørende’, og en perfekt pårørende bør efter hendes mening 
være: Tålmodig. Kærlig. Opofrende.

Det lykkes ikke altid. Og Knud er ikke den perfekte patient. I 
2011, godt to år efter sin udskrivelse, har hverdagen som alvorligt syg 
forandret ham. I gamle dage kunne han bevare roen. Et langt ar-
bejdsliv i udviklingslande havde lært ham at tage tingene, som de 
kommer. Nu er han bundet til et iltapparat døgnet rundt, og en invi-
tation til Matildes konfirmation på Fyn i foråret var et minefelt af 
mulige ulykker. Han forestillede sig, at deres gamle bil brød sammen 
undervejs. At bilturen gav Kirsten ondt i ryggen. At han løb tør for ilt. 
Og han prøvede at gardere sig ved at planlægge sig ud af hver enkelt 
ting, der kunne gå galt. I Kirstens øjne spreder hans bekymringer sig 
ud i alle hjørner af deres liv og spolerer glæderne. Når hun spørger: 

– Behøver vi tage sorgerne på forskud? svarer han:
– Jamen, det er jo sådan det er.
Den ene uro flyder over i den næste. Da Kirsten glad siger ja til 

at passe sit yngste barnebarn, Andrea på tre, flammer Knuds 
utryghed op, det ene ord tager det andet, og pludselig udsteder 
han en ordre:

– Jeg vil ikke have, at du kører med børnebørn i bilen fra nu af!
Hvad vil han ikke? Børnebørnene er hendes øjesten. Det suser 

ud af munden på hende, at så er det ikke sikkert, hun vil være i 
huset mere. Den slags udbrud forsøger hun ellers af al magt at 
beherske, også når hun er ved at eksplodere. Og hendes reaktion 
forskrækker dem begge to. 

Bagefter henter hun Andrea med S-tog og lokalbanen. For fre-
dens skyld. Og også Knud trækker i land. Men episoden giver 
hende bange anelser. I gamle dage svingede hans humør ikke på 
den måde. Hvor er han på vej hen? 

Hemmelige fremtidsplaner
Stilfærdigt overvåger hun ham for sygdomstegn. Af en eller anden 
grund hoster han ikke mere, og det er hun taknemmelig for. Men 
han får jævnligt åndenødsanfald, og et par gange om året må han 
indlægges af den grund. 

Det ville være en lettelse, hvis de kunne tale om døden. Men det 
går ikke. Kirsten har prøvet at sende en føler ud ved at fortælle lidt 
om, hvordan hun forestiller sig sin egen begravelse og spørge, 
hvordan han mon kan tænke sig sin. Det kom hun ikke langt med. 
Det skal bare være den billigste, sagde han.

Hendes egen læge har fortalt hende rent ud, at hun vil overleve 
Knud. Men ingen læge eller sygeplejerske har talt med dem om, 
hvordan resten af Knuds liv vil forløbe, og hun aner ikke, hvad hun 
skal forestille sig. Hun forbyder sig selv at tænke på sit liv som en-
ke. Det føles usolidarisk, nærmest uartigt. Og det er slet ikke et 
emne, hun vil være bekendt at tage op med Knud. Men når hun 
prøver at undertrykke tankerne om fremtiden, vokser følelsen af 
hjælpeløshed, og det er især én ting, hun gruer for: Måske får hun 
ikke råd til at blive boende i huset. Kirsten har allerede overtaget 
styringen af den daglige økonomi og lagt budget og faste udgifter 
om. Lige nu går det. Men på lang sigt?

Lidt overskud
Nogle gange er Kirsten heldig at se rådyr og harer på sin daglige 
morgentur med hundene. På stranden finder hun af og til rav, og 

kirstens tre råd
Du kan ikke sørge for al underholdningen derhjemme. Prøv, 
om I kan lægge nogle fælles kræfter i, at din syge ægtefælle 
også oplever noget.

Hvis du er gift med en meget syg KOL-patient og er urolig for 
fremtiden, så giv dig selv lov til at planlægge fremtiden uden 
din ægtefælle.

Hvis I er blevet uvenner i løbet af dagen, så prøv at blive gode 
venner, inden I siger god nat. 

knuds tre råd
Giv mig tid til at hjælpe dig, (bære, løfte, flytte ting, rydde op, 
gøre rent, købe ind etc.) for jeg vil så gerne, men kan kun i mit 
eget tempo og på min egen måde.

Spørg mig til råds, før du starter på et stykke arbejde (som 
vedligeholdelse af huset, de tekniske installationer og ma-
skiner, computere mv. samt om køb af ny teknik i bredeste 
forstand). Det er vigtigt for mig, at arbejdet laves fagligt 
forsvarligt, frem for blot at blive lavet her og nu, fordi "ellers 
bliver det jo aldrig til noget".

Giv mig lov til at græde, når panikken, afmagten og angsten 
sætter ind. Når jeg vrøvler, taler vredt, affærdiger og sårer dig, 
er det ikke dig, der er noget i vejen med. Det er mig, der bliver 
bange for at miste det hele, (dig, de andre og ikke mindst mig 
selv) og det hjælper mig at kunne græde ud.

kirStenS og knuDS råD til 
kol-patienterS ægtefæller

PÅrørenDe TiL en koL-PaTienT
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Hvad i alverden mening er meningen? 
Bogens bidragydere har alle kronisk sygdom inde på livet i kraft af deres uddannelse og forskning med enten teologisk, psyko-
logisk eller lægefaglig baggrund. Redigeret af Lisbeth Riisager Henriksen.

at leve ved siden af kronisk sygdom
Pårørende fortæller om deres tanker, erfaringer og oplevelser af livet med en parkinsonramt ægtefælle eller forælder. Bogen 
kan med fordel læses af pårørende til andre kronisk syge. Redigeret af Marie Lenstrup.

at være i verden med kronisk sygdom 
Bogen beskæftiger sig med, hvordan den enkelte kan genskabe sig selv og sin tilværelse i lyset af sygdommen. Skrevet af 
Marianne Bache og Bente Østerberg.

Det kronisk syge barn og livet i familien
Hele familiens trivsel og behov fra tiden omkring diagnosen - chokket, krisen og tabene til den efterfølgende hverdag med 
ændrede roller og livsvilkår. Skrevet af Charlotte Jensen.

når to bliver til én
Undervisningsmateriale til sundhedspersonale og inspiration til at udarbejde en handleplan for ældre i sorg. Udgivet af Palliativt 
Videncenter. Læs mere på www.pavi.dk/efterladte

Bøger om at leve meD og veD SiDen af kroniSk SygDom

hvis børnebørnene er med, leder de sammen. Kun hvis det øser 
ned, kommer hun ikke ud, og det er fordi, hundene hader at blive 
våde. Knud under hende turene, men hun må ikke lade ham være 
alene uden at have mobilen med.

Knud har KOL. Men det har Kirsten på en måde også, og hver 
dag prøver hun at finde balancen mellem at tilpasse sig hans syg-
dom eller stritte imod. Det havde været nemmere at blive hjemme 
fra Matildas konfirmation, sådan som han helst ville. Men hun fik 
dem ud af døren, så de nåede frem i god tid til kirken, og alle gæ-

sterne sagde, at det var godt, de kom. For et par år siden hang 
Matildas tegninger ved Knuds hospitalsseng: ”Vågn nu op, farfar” 
stod der på en af dem. Nu kunne de nyde dagen sammen med 
hende.

For tiden er Knud inde i en god periode, og Kirsten presser 
ham til at slå til. Ud! Af sted til træning i lungeambulatoriet, Hun 
ved, at han kommer hjem fuld af historier om taxachaufføren og 
mennesker, han har mødt. Og af sted til torvedag i den lille by, 
også selv om han går med rollator og iltapparat og føler sig utilpas, 
hvis folk kigger. 

Om aftenen ved fjernsynet kan hun finde på at spørge:
– Er der lidt overskud?
Det spørgsmål betyder, om ikke han kan nusse hendes fødder 

lidt. Efter sine rygoperationer fik hun kroniske rygsmerter, der 
spreder sig ned i særligt det højre ben. Dengang lærte Knud sig at 
massere hendes ben, og det lindrer på smerterne. Det nyder hun. 
Og hendes fødder er altid velkomne.

”knud har koL. men det har kirsten på 
en måde også, og hver dag prøver 
hun at finde balancen mellem at 

tilpasse sig hans sygdom eller stritte imod.”

●



10 LUNGENYT nr. 2 2013

De friViLLige i Danmarks Lungeforening

Markedsføring, Medier og 
Medlemmer 
Årets lokalformandsseminar i no-
vember 2012 i Vejle bød på suc-
ceshistorier, meningsfuld kom-
munikation i hverdagen og fokus 
på flere medlemmer og bidragsgi-
vere. Deltagerne benyttede lejlig-
heden til at udveksle erfaringer og 
gode ideer, og sugede til sig af de 
faglige indlæg, som bød på kon-
krete redskaber og værktøjer til 
brug i det frivillige arbejde. 

Grafiker Tine Duus viste ek-
sempler på plakater og opslag og 
gav gode råd til at få budskabet 
ud over rampen. Journalist Birgit 
Brunsted kom med inspiration til, 
hvordan man skaber og plejer 
kontakten til lokalaviser, lokalra-
dio og andre nyhedsmedier. En-
deligt blev en konkurrence om at 

Både i lokalforeninger og netværksgrupper bliver der sat fokus på sundere lunger livet igennem via lokalpresse, arrangementer, samarbej-
der med kommuner, regioner og meget mere. Mange lungepatienter og pårørende gør året rundt brug af tilbud om træning, faglige oplæg 
og socialt samvær gennem vores frivillige fællesskaber. 1000 tak til alle vores frivillige for endnu et fantastisk år med lungerne i centrum.  

Her på siderne finder du et lille udpluk af inspirerende, lokale lungehistorier fra årets gang i lokalområderne. På side 13-15 finder du 
kontaktoplysninger på alle vores lokalforeninger og netværk. Læs mere på www.lunge.dk/lokalt 

skaffe flere medlemmer til for-
eningen skudt i gang blandt vores 
frivillige. Formålet med seminaret 
var i høj grad at imødekomme de 
behov og ønsker, der melder sig i 
det frivillige arbejde. To fantasti-
ske dage med godt selskab og en 
dejlig stemning. 

Flere tusinde danskere  
fik tjekket lungerne
På KOL-dagen 21. november 
2012 satte Danmarks Lungefor-
ening fokus på lungerne over hele 
landet under overskriften: Kend 
dine lunger! Vi slog rekord med 
118 arrangementer, og flere tu-
sinde danskere benyttede sig af 
tilbud om lungefunktionstest, vej-
ledning om motion, rygestop og 
viden om lungerne. Rigtig mange 
frivillige i Danmarks Lungefor-

ening støttede op om dagen og 
samarbejdede med kommuner, 
hospitaler og apoteker. Der var 
også en flot mediedækning i både 
skrevne medier og radio/tv. Radio 
24/7 dækkede dagen med et ind-
slag fra Rødovre Lokalforenings 
KOL-kor og interviewede direk-
tør i Danmarks Lungeforening, 
Anne Brandt. Berlingske web-tv 
lagde vejen forbi Forebyggelses-
center Amager og interviewede 
blandt andre Henrik Nielsen, tov-
holder i Amager Netværksgruppe. 
Tak for en succesfuld dag.  

Netværksgrupper pibler frem
Helsingør Netværksgruppe er 
blot én af de mange netværks-
grupper, der blev stiftet i løbet af 
2012. Gruppen er blevet til i et 
samarbejde mellem Danmarks 
Lungeforening, Helsingør Kom-
mune og DGI, og 40 mennesker 
lagde vejen forbi Frivilligcenter 
Helsingør ved første møde. 

Et andet netværk startede i 
Brovst i Nordjylland, hvor et par 
KOL-patienter efter et endt reha-
biliteringsforløb tog initiativ til at 
starte en netværksgruppe i samar-

Det spirer med fantastiske 
lokale lungehistorier
De over 100 engagerede frivillige i Danmarks Lungeforening gør et fantastisk stykke 
arbejde i mange byer landet over. Det giver opmærksomhed og synlighed til lungesagen. 

Den stod på socialt samvær og faglige indspark, da 15 frivillige var med til det årlige 
lokalformandsseminar.

på kol-dagen 2012 kunne man vinde en el-bil i en uge, og vinderen tager en køretur i 
løbet af foråret 2013. Her ses vinderen af konkurrencen fra kol-dagen 2011, hvor en 
luftballontur sponsoreret af ballonskipper, kim larsen (www.BlueoceonBalloon.dk) var 
på højkant. 
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bejde med Jammerbugt Kommu-
ne. Overlæge Carl Nielsen fra 
Lungemedicinsk Afdeling på Aal-
borg Sygehus kiggede i løbet af 
året forbi og holdt oplæg om 
KOL, og her mødte ikke mindre 
end 76 KOL-patienter og pårø-
rende op i Sundhedshuset i 
Brovst.

Også i Haderslev Kommune 
har Danmarks Lungeforening i 
samarbejde med Diabetesforenin-
gen startet et motionsnetværk for 
borgere med diabetes og/eller 
KOL. Denne netværksgruppe er 
et fint eksempel på, at der i sti-
gende grad er behov for tilbud, 
der imødekommer mennesker, 
som lever med flere sygdomme på 
én gang. 

Samarbejdet med de sundheds-
professionelle spiller en stor rolle, 
når frivillige skal etablere fælles-

skaber, og i 2012 har mange fag-
personer igen bakket op om at 
igangsætte gode og stabile samar-
bejder forskellige steder i landet. 

Syngende lunger
Sang er god træning for stemmen 
og ikke mindst humøret, men det 
giver også bedre kontrol over vejr-
trækningen. Det er der flere lun-
gepatienter og fagprofessionelle, 
der har fået øjnene op for, og i lø-
bet af året, har flere lungekor set 
dagens lys.  

Nordsjællands Sygehus i Hille-
rød har taget initiativ til at starte 
et KOL-kor, hvor bl.a. KOL-pa-
tienter fra Danmarks Lungefor-
enings netværksgrupper synger 
med. Lokalforening Trekantsom-
rådet og Netværksgruppe Nørre-
bro træner også lungerne med 
sang. Senest har Lokalforening 

Rødovre haft stor succes med at 
starte et gospelkor for lungepa-
tienter.

Mange medier (TV2 Lorry, 
Radio 24/7 og DR Aftenshowet) 
faldt for charmen ved disse KOL-
kor. Se hvordan under nyheden 
”KOL-patienter går til kor” fra 
november 2012 på www.lunge.dk/
nyheder

Træning på tapetet
Fysisk aktivitet bliver en større og 
større del af vores frivillige fælles-
skaber og mange netværksgrupper 
og lokalforeninger får jævnligt be-
søg af en fysioterapeut, som inspi-
rerer, vejleder og giver god råd 
med på vejen. Årets flotte liste 
over træningsarrangementer er 
lang, så for blot at fremhæve et 
par, startede lokalforeningen i 
Vordingborg fx i løbet af året et 
gymnastikhold i Stege og Vording-
borg sammen med Vordingborg 
Kommune. Her træner lungepa-
tienter sammen én gang om ugen 

og samles efterfølgende til en kop 
kaffe. 

Patientforeningen Alfa-1 Dan-
mark satte i 2012 også fokus på 
træningen på det årlige medlems-
kursus, hvor deltagerne dyrkede 
rytmisk gymnastik og fik mulighed 
for at få vind i håret, da de prøve-
kørte forskellige el-cykler. Træning 
skaber ofte grobund for et stærkere 
socialt fællesskab i grupperne.  

Luft under vingerne i 
de landsdækkende netværk
12. maj 2012 inviterede Netværk 
for familier med alvorligt syge 
børn til deres første arrangement. 
Det fandt sted i Fredericia, og 50 
engagerede deltagere lagde vejen 
forbi. Socialrådgiver Susanne Kitaj 
fra Danmarks Lungeforening 
holdt sammen med læger og syge-
plejersker fra Dansk BørneLunge 
Center, Rigshospitalet en række 
spændende oplæg. Dagen igen-
nem udvekslede forældre erfarin-
ger og knyttede nære kontakter. 

Det landsdækkende netværk 
for sjældne lungesygdomme har i 
løbet af året afholdt flere succes-
fulde arrangementer med faglige 
indlæg. Bl.a. har sygeplejerske 
Mette Gudnitz holdt oplæg om 
”det at være pårørende til en kro-
nisk lungesyg”. 

Sarkoidosenetværket har ligele-
des arrangeret flere lokale arran-
gementer rundt om i landet. I ju-
ni 2012 kiggede PhD og naturo-interessen var stor, da Helsingør netværksgruppe holdt sit første møde i oktober. 

foto: av-afdelingen, nordsjællands Hospital

mange var mødt frem til det første møde i kol-sangkoret på nordsjællands Hospital – Hillerød

Der blev trådt i pedalerne, da forskellige 
el-cykler blev prøvekørt på  alfa-1 Danmarks 
medlemskursus. ➜
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pat Inger Forbes forbi Birkerød og 
gav gode råd og ideer til, hvordan 
madvaner og hverdagen med sar-
koidose kan forbedres. 

Samarbejder med  
LungePatient.dk
Flere af vores lokalforeninger har i 
løbet af året samarbejdet med loka-
le afdelinger i patientforeningen 
LungePatient.dk om sociale arran-
gementer. Fx arrangerede Lokalfor-
ening Sønderjylland i august 2012 
en udflugt til LungePatient.dk’s fe-
rie-, kursus- og rehabiliteringscen-
ter på Glamsbjerg, hvor medlem-
mer fra begge foreninger deltog. Vo-
res egen lokalforening 
Trekantsområdet har også flere 
gange inviteret til fælles sangarran-
gementer. Tilslutningen er stor, når 
der er fællesarrangementer, og det 

er en fantastisk måde at stå sammen 
om lungesagen på.   

Lokalsamfundet 
støtter op om lungerne
Lokalsamfundet spiller en vigtig rol-
le, når det handler om at skabe am-
bassadører for lungerne og synlig-
hed omkring sagen. Rødovre Lokal-
forening har fået den lokale bager 
på Islev Torv til at levere brød til alle 
foreningens møder med 50 % rabat.

I Lokalforening Viborg-Skive lyk-
kedes det at få det lokale 12-mands 
orkester, Nostalgia, med Otto  
Lindum i spidsen til at optræde kvit 
og frit for 180 veloplagte gæster. 
Når vores frivillige kobler deres 
netværk til den gode sag, frigøres et 
stort potentiale, som kan få endnu 
flere til at bidrage fra lokalsamfun-
det.  

på det første møde i netværk for familier med alvorligt lungesyge blev der lyttet med stor interesse og nysgerrighed til de mange oplægsholdere.  

Som frivillig i Danmarks Lungeforening 
får du mulighed for at: 
•	 være	med	i	sociale	fællesskaber
•	 arrangere	spændende	events
•	 	møde	en	bred	vifte	af	spændende	og	engage-

rede frivillige
•	 tilføje	erfaring	på	dit	CV
•	 	få	viden	om	dine	lunger	og	være	med	til	

at sætte fokus på den vigtige lungesag

Kontakt frivillighedskonsulent 
Ida Corina Jahn på tlf.: 35 25 71 74 eller 
mail: icj@lunge.dk

Bliv frivillig i Danmarks Lungeforening! 
Læs mere på www.lunge.dk

flere medlemmer fra både Danmarks lungeforening og lungepatient.dk tilbragte en 
dag på Boserupminde i høj solskin.

Den stod på bigband musik og god stemning, da orkester nostalgia gav velgøren-
hedskoncert på møllegården i Skive. 
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Region noRdjyllAnd 

Lokalforening Aalborg
Vil du være frivillig i Nordjylland? 
Vi savner frivillige kræfter til 
bestyrelsen. Hvis du er interesseret, 
er du meget velkommen til at 
kontakte frivillighedskonsulent Ida 
Corina Jahn på mail: icj@lunge.dk 
eller tlf.: 35 25 71 74.  

Lokalforening Thy-Mors
Lokalformand 
Birthe Mark 
(ny i 2013)
E-mail: mark@altiboxmail.dk

Region MidtjyllAnd 

Lokalforening Aarhus
Lokalformand 
Margrethe Bogner
Tlf. 20 20 20 71 
E-mail: margrethe@bogner.dk

kontakt vores frivillige i hele landet
I Danmarks Lungeforening har vi en lang række lokalforeninger samt lokale og landsdækkende netværk, som alle drives af frivillige 
kræfter. Her har du mulighed for at møde Danmarks Lungeforening lokalt - være med i sociale fællesskaber, deltage i lokale 
arrangementer, møde andre i samme situation og ikke mindst få viden om dine lunger. Kontakt vores frivillige for at høre mere. 

Lokalforening Fyn
Konstitueret formand 
Peter Willemar Kristensen
E-mail: pwillemar@dsa-net.dk

Vi søger nye frivillige kræfter på 
Fyn. Hvis du er interesseret, er du 
meget velkommen til at kontakte 
frivillighedskonsulent Ida Corina 
Jahn på mail: icj@lunge.dk eller 
tlf.: 35 25 71 74. 

Region SjællAnd 

Lokalforening Guldborgsund
Lokalformand 
Lise Landgren
Tlf. 40 74 86 91
E-mail: liselandgren@mail.dk 

Lokalforening Roskilde
Lokalformand 
Ole Wayland Hansen
Tlf. 46 78 95 26
E-mail: owhansen@tdcadsl.dk

Lokalforening Vordingborg
Lokalformand 
Dorrit Helgersen
Tlf. 61 71 60 46
E-mail: dorrit@lite.dk

Region HovedStAden 

Lokalforening Lyngby-Taarbæk, 
Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal og 
Hørsholm
Lokalformand 
Anette Garsdal
Tlf. 20 63 86 49
E-mail: garsdal@stavganger.dk 

Lokalforening Rødovre 
Lokalformand 
Preben Laursen
Tlf.: 44 94 47 66
Mobil: 28 14 84 78
E-mail: bogp.laursen@vip.
cybercity.dk 

Lokalforening 
Vallensbæk-Ishøj
Lokalformand 
Nina Berrig
Tlf. 43 64 37 60
E-mail: nina.berrig@regionh.dk 

Lokalforening Viborg-Skive
Lokalformand 
Anne-Marie Thomsen
Tlf. 28 55 37 49 
(bedst efter kl. 17)
E-mail: perito@fibermail.dk

Region SyddAnMARk 

Lokalforening Sønderjylland
Lokalformand 
Edith B. Pedersen
Tlf. 74 62 79 60
E-mail: edith@hjertelunge.dk

Lokalforening Trekantsområdet
Lokalformand 
Mette Thyssen
Tlf. 74 62 79 60
E-mail: mmt@noerre.dk

Lokalforening Vestkysten
Vil du være frivillig på Vestkysten? 
Vi savner frivillige kræfter til 
bestyrelsen. Hvis du er 
interesseret, er du meget 
velkommen til at kontakte 
frivillighedskonsulent Ida Corina 
Jahn på mail: icj@lunge.dk eller 
tlf.: 35 25 71 74. 

 friViLLige kræfTer i Danmarks Lungeforening

Lokalforeninger i Danmarks Lungeforening
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Region noRdjyllAnd

Aalborg Netværksgruppe
Kresten Jespersen, tovholder
Tlf. 98 18 95 57 eller 22 86 80 41
E-mail: e.k.j@stofanet.dk

Brovst Netværksgruppe
Jette Kristensen, tovholder
Tlf.: 20 24 65 62
E-mail: jettefk@privat.dk

Farsø Netværksgruppe
Anne Marie Hansen
Tlf. 98 66 20 42

Frederikshavn 
Netværksgruppe
Hanne Aagaard Jensen, 
tovholder
Tlf. 98 47 50 40
E-mail: hanneaaa@gmail.com 
Lis Christensen, tovholder
Tlf. 98 42 44 27

Hjørring Netværksgruppe
Poul Krogsgaard, tovholder
Tlf. 21 47 69 96
E-mail: poulanton@hotmail.com

Mariagerfjord 
Netværksgruppe
Gunner Christensen, tovholder
Mobil: 22 52 14 11
E-mail: gcfuglene@gmail.com

Henrik Palmhøj
Mobil: 40 26 07 52

Løgstør Netværksgruppe
Ole Nielsen, tovholder
E-mail: olenon@stofanet.dk

Sarkoidosenetværket 
Nordjylland
Susanne Sønderlev, tovholder
Mobil: 23 30 61 35
E-mail: susanne@
nygaardsmoelle.dk 

Region MidtjyllAnd 

Skanderborg Netværksgruppe
Ulla Nymann Jørgensen, KOL-
sygeplejerske
Tlf. 24 59 75 89 
E-mail: KOL.sygeplejerske@
skanderborg.dk

Viborg – Café Smilet
Annette Eriksen
Tlf. 26 48 23 30
E-mail: 
annette.eriksen@hotmail.com  

Vigdis Krægpøth
Tlf. 26 19 11 09
E-mail: vigdi@mail.dk 

Region SyddAnMARk

Faaborg-Midtfyn 
Netværksgruppe
Ulla Pedersen
Tlf. 62 61 95 20

Lone P. Jeppesen
Tlf. 23 90 48 40
E-mail: loneogborge@gmail.com

Esther Nielsen
Tlf. 53 62 30 80

Haderslev Netværksgruppe
Edith Pedersen, Danmarks 
Lungeforening
Tlf. 74 62 79 60
E-mail: edith@hjertelunge.dk

Solveig Gajda, 
Diabetesforeningen
Tlf. 74 51 45 62/26 79 45 62 
E-mail: gajda@dbmail.dk

Rødekro og Aabenraa 
Netværksgruppe
Henry Nagott Christensen 
Tlf. 23 66 58 72
E-mail: nagott@privat.dk eller

Edith Pedersen
Tlf. 74 62 79 60
E-mail: edith@hjertelunge.dk

Rødekro Netværksgruppe
Klaus Jensen, tovholder
Tlf: 74 69 43 52 / 20 31 90 53 
(bedst før kl.11.00 eller efter 
kl.17.00)
E-mail: klausbpjensen@gmail.com

Sønderborg Netværksgruppe 
(Syd)
Else Willadsen
Tlf. 74 45 83 70

Steen Ahrendtsen
Tlf. 74 42 21 84 

Preben Christensen
Tlf. 74 64 34 88

Sønderborg Netværksgruppe
Steen Ahrendtsen
Tlf. 22 58 12 48 

Inge Wendelboe
Tlf. 21 67 97 20

Vejle Netværksgruppe
Mette Thyssen
Tlf. 75 82 12 66
E-mail: mmt@noerre.dk

Vestkysten Netværksgruppe 
for lungefibrosepatienter
Anne Merete Nilausen
Tlf. 22 33 37 65 
E-mail: am-nilausen@mail.dk 

Grethe Haglund
Tlf. 40 96 30 34 
E-mail: grethe@aplusmail.dk 

Tønder Netværksgruppe
Edith Pedersen
Tlf. 74 62 79 60
E-mail: edith@hjertelunge.dk 

Laura L. Stubkjær 
Tlf. 74 75 10 35
E-mail: mail@selvhjaelpsydvest.dk

Region SjællAnd

Holbæk Netværksgruppe
Egon Havgaard, tovholder for 
netværksgruppen 
Tlf. 40 41 18 56
E-mail: egon@havgaard.com

Birthe Pugholm, kontakt i 
kommune
Tlf. 72 36 42 32
E-mail: birps@holb.dk

Næstved Netværksgruppe
Carsten Lindegaard
Tlf. 23 10 30 76

Kurt Nielsen
Tlf. 22 13 19 50

Roskilde – Café Åndenød
Birgitte Schelde-Holde
Tlf. 23 86 38 05
E-mail: birgitschelde@gmail.com

Stevns Netværksgruppe
Susanne Uhde Pedersen
Tlf. 22 17 06 58
E-mail: uhde-sus@hotmail.com 

Tølløse Netværksgruppe
Rudy Johansen 
Tlf. 30 29 85 14 
E-mail: rujo@privat.dk

Region HovedStAden

Amager Netværksgruppe
Henrik Nielsen
Tlf. 32 59 08 03
Mobil 40 24 10 86
E-mail: 
henriknielsen07@gmail.com
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vil Du viDe mere om voreS frivillige fælleSSkaBer?

Gå ind på www.lunge.dk/lokalt og få et overblik over alle vores 
frivillige fællesskaber. Her finder du også kommende arrange-
menter i nærheden af dig. På side 39-47 i dette blad kan du også 
se de kommende forårsarrangementer i 2013. 

Inge Daugaard
Tlf. 32 50 32 27

Lise Børgesen
Tlf. 32 50 32 27

Peter B. Larsen
Tlf. 32 95 34 91
Mobil 40 31 39 45
E-mail: 
peter.barnholdt.l@gmail.com

Ulla Worsøe
Tlf. 32 95 02 72
Mobil 26 39 02 72
E-mail: ullaogjorgen@hotmail.com

Allerød Netværksgruppe
Aase Seidler, Danmarks 
Lungeforening
Tlf. 48 17 15 27

Jette Sanderhoff, Danmarks 
Lungeforening
Tlf. 48 17 27 79

Ingelise Biering, Astma-
Allergiforeningen Nordsjælland
Tlf. 21 68 07 41

Bornholm TrygLuft
Jane Poulsen
Tlf. 61 72 37 77 

Hillerød Lunge Klub
Tlf. 22 73 21 44
E-mail: os@bryder.eu

Hvidovre Netværksgruppe
Tlf. 36 39 37 37 
(Sundhedscentret Hvidovre)

Hørsholm Netværksgruppe 
Anette Garsdal
Tlf. 20 63 86 49 
E-mail: garsdal@stavganger.dk  

Nørrebro Netværksgruppe
Lis Melander
Tlf. 35 83 87 96/ 50 59 81 43
E-mail: lisogkarsten@get2net.dk

Dorit Pettas
Tlf. 27 98 87 13
E-mail: dorritpet@gmail.com

Sarkoidosenetværk i 
Storkøbenhavn/Nordsjælland
Merete Rubow Mortensen
Tlf. 45 89 41 25 (efter kl. 16 på 
hverdage)
E-mail: hmmr@mail.tele.dk eller 

Vesterbro Netværksgruppe
Berith Bülow, kontakt i 
netværksgruppen 
Tlf. 51 26 88 95
E-mail: berithdk@gmail.com  

Birgitte Tranum og Sophie 
Bolton, kontakter i 
Forebyggelsescenter Vesterbro – 
Kgs. Enghave
Tlf. 82 20 52 21
E-mail: fc-vesterbro@suf.kk.dk

Østerbro Netværksgruppe
Tlf. 35 30 30 50 
(Forebyggelsecentret Østerbro)

kol-CAfeeR

Hillerød KOL-café, 
Nordsjællands Hospital - 
Hillerød
Charlotte Elving, sygeplejerske 
Marie Lavesen, sygeplejerske
Tlf. 48 29 39 33

Frederiksund KOL-Café, 
Nordsjællands Hospital - 
Frederiksund  
Linette Marie Kofod, 
fysioterapeut
Tlf. 48 29 50 12
E-mail: linette.marie.kofod@
regionh.dk

Horsens KOL-café,
Horsens Hospital
Tina Brandt Sørensen, 
overlæge
Tlf.78 42 66 68
E-mail: 
tina.brandt@horsens.rm.dk

lAndSdækkende netvæRk

Danmarks 
Lungefibrosenetværk
Maj-Britt Larsen
Tlf. 28 83 24 33 (før kl. 17 eller 
mellem kl. 20-21.30)
E-mail: maj-and@hotmail.com

Bill Sørensen
Tlf. 29 21 40 18 (kl. 16-18)
E-mail: billlisso@gmail.com

Anne Merete Nilausen
Tlf. 22 33 37 65
E-mail: am-nilausen@mail.dk

Netværk for familier med 
alvorligt lungesyge børn
Hanne Markussen, Randers
Tlf. 86 40 56 18/28 55 56 18
E-mail: markussen61@gmail.com

Louise Jensen, Frederikshavn
Tlf. 26 21 47 91
E-mail: louise.j@martin.dk

Astrid Faaborg, Fredericia
Tlf. 75 92 18 48/60 64 86 04
E-mail: 
astrid.faaborg@gmail.com

Heidi Nurup Skjelmose, Borup
Tlf. 38 79 90 22/29 92 73 62
E-mail: 
heidiskjelmose@gmail.com

Netværk for LAM 
(lymphangioleiomyomatosis)
Marianne Hoppe Hansen
Tlf. 24 91 39 80
E-mail: 40manne@gmail.com

Maryla (Marianna) Røgild
Tlf. 35 81 10 96 / 28 11 40 34
E-mail: marylar@aabafd33.telelet.dk

Netværk for sjældne 
lungesygdomme
Anette Stokholm
Tlf. 26 67 76 70 (efter kl. 18)
E-mail: 
anettestokholm@hvidovrenettet.dk 

Nye Lunger – Netværk for 
ventelistepatienter, 
lungetransplanterede og 
pårørende
Maj-Britt Larsen
Tlf. 28 83 24 33 (før kl. 17 eller ml. 
kl. 20-21.30)
E-mail: maj-and@hotmail.com

Sarkoidosenetværket
Merete Mortensen
Tlf. 45 89 41 25 (efter kl. 16.00)
E-mail: hmmr@mail.tele.dk

Danmarks Lungeforening er 
også sekretariat for:
Alfa-1 Danmark (patientforening 
for Alfa-1 patienter og pårørende)
Tlf. 29 90 95 03
E-mail: info@alfa-1.dk
Hjemmeside: www.alfa-1.dk

Fagligt Selskab for lunge- og 
allergisygeplejersker (FSLA)
Hjemmeside: www.dsr.dk -> klik 
på ”Faglige Selskaber” i øverste 
menulinje. 

Dansk Lungemedicinsk 
Selskab (DLS)
Hjemmeside: 
www.lungemedicin.dk
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Danmarks Lungeforenings Vision

Det nyfødte barns første selvstændige handling 
er at trække vejret. og når vi en dag holder op, 
markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe 
på de lunger, der sætter os i stand til at trække 
vejret. Vi skal forebygge, at lungerne bliver syge. Vi 
skal hjælpe alle dem, hvis lunger alligevel er blevet 
det. og vi skal forbedre mulighederne for, at de kan 
blive helbredt igen. 

Danmarks lungeforenings vision er et 
samfund, hvor flere har sundere lunger 
– livet igennem. 

SUNDERE 
lungeR 
– livet igenneM

Lungesagen Vokser
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➜

Danmarks Lungeforenings Vision

– livet igenneM

Lungeområdet har de bedste betingelser for at 
lykkes. Der er både behandling, guidelines og 
dygtigt fagpersonale til rådighed. Vi mangler bare 
det sidste store ryk, før vi er i mål.

Lungesagen Vokser

For nyligt læste jeg i Ugeskrift for Læger, at Yngre Læger nu frem-
lægger et visionspapir for ”Det Gode Patientforløb”.  Fokus på 
patienten, pårørende skal inddrages, overgange mellem afdelinger, 
hospitaler og sektorer være velfungerende.  Det er blot et par af 
elementerne i deres vision. ”Vi skal huske, at patienterne er vores 
kunder. De skal i centrum og få den optimale oplevelse, når de er 
på hospitalet. Det sker desværre ikke altid i dag”, siger Yngre Læ-
gers formand Lisbeth Lintz i artiklen.

Jeg er meget optaget af, hvordan vi med basis i forståelsen af 
nutiden og fortiden møder fremtiden mere lyttende, kreativt og 
skabende. Vi må ikke ukritisk repetere og fastholde gamle dyder og 
mønstre. Vi må ikke overse kritiske og lovende udviklingstenden-
ser, holdninger og sundhedsteknologi. Og vi må ikke overse eller 
glemme, at omsorg og nærvær til enhver tid er helt centralt for den 
gode patientbehandling. Derfor glæder det mig, at Yngre Læger 
erkender, at patienter i dag ikke altid oplever den service, de får, 
som tilfredsstillende. Og at de vil gøre noget ved det med en frem-
synet vision.

”Det er helt afgørende, at der 
er enighed om strategien for 

lungeområdet.”

patienten
Hvornår kommer

i centrum?

DanmarkS lungeforening

vision
Sundere lunger – livet igennem

værdier
Troværdighed – Ansvarlighed – Engagement

Af Anne Brandt, direktør i Danmarks Lungeforening
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Ren luft

Babyer og 
jordemødre

Forebyggelse
Tidlig opsporing / 
diagnostik

Sociale medier

Behandling

Arbejdspladser

Rehabilitering

Pårørende

Patienter i forskellige 
stadier af deres sygdom

Palliation

OrgansagenDaginstitutioner og 
Folkeskolen
Børn og Unge

Kvalitet og data

Liv i lungerne www.snakomkol.dk

Tag stilling

Lungesygdomme
hos børn

Lokalforeninger
og netværk

Lungekorps- og 
pakker

Forskning og 
viden

Lungesagen Vokser

vi fortsætter med fokus på lungerne hele livet hos børn, unge, voksne og ældre. i 2012 er vi kommet videre med mange spændende projekter og nye er også kommet til.

Danmarks lungeforenings vej fra sygdomsbekæmpende forening til moderne interesseorganisation.
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Det, vi har brug for, er nytænkning og et stærkt fokus på det, det 
hele drejer sig om: patienten og mennesket bag. Det drejer sig ikke 
om en time mere hér, og en krone mindre dér; eller om supersyge-
huse og nye bygninger. Det handler om, at flere, ligesom de yngre 
læger, der er fremtidens håb, spørger sig selv: hvad er meningen 
med sundhedsvæsenet, sygehuset, kommunen eller almen praksis 
set i forhold til samfundets udvikling og situationen for patienter 
med lungesygdomme i Danmark?

”Jeg er faret vild, men jeg skyder en god fart”, siger Jern-Henrik. 
De, som arbejder med lungesyge, er hårdt pressede, og skyder en 
god fart - ligesom Jern-Henrik. Men er de faret vild? Jeg tror det 
ikke, men sagen er, at sundhedsvæsenets udvikling i mange år har 
været præget af centralisering, specialisering og produktivitet, og 
det er både godt og nødvendigt. Men det kan udfordre både tilgæn-
gelighed, sammenhæng og omsorg for den enkelte patient. Derfor 
må man stoppe op, mærke efter og lytte. 

Ligesom når yngre læger stopper op, lytter og vælger ny retning 
med en vision, der flytter holdninger. Derved opstår sandsynlighe-
den for at tænke nyt. Betingelserne for nytænkning er dårlige, når 
der altid er fuld fart frem. 

1. Fagpersoner med integritet
Vi skal satse på vores stjerner. De stærke profiler, som står frem og 
tør tale og tænke nyt. Lægerne, forskerne, sygeplejerskerne, alle 
dem skal vi hjælpe frem og bakke op. De videnskabelige og faglige 
selskaber gør også en kæmpeindsats. De leverer stærke forsknings- ➜

lungeSygDomme

De store lungeområder omfatter astma hos børn og voksne, 
andre sygdomme, hvor allergi spiller en væsentlig rolle, og 
KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). 

Lungeområdet omfatter desuden lungekræft, lungefibrose, 
sarkoidose, alfa-1-antitryposinmangel og andre, mere sjæld-
ne lungesygdomme.

Lungesagen Vokser
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tre år inde i vores femårige strategi har lungesagen foldet sig ud, er vokset og blevet mere robust via forankring af eksisterende samarbejder og påbegyndelse af nye.
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 Når jeg stopper op og kigger efter retninger, der kan flytte hold-
ninger, ser jeg 4 primære veje for lungesagen.



20 LUNGENYT nr. 2 2013

4000.000

3000.000

2000.000

1000.000

0

 Gaver og andre bidrag  Bidrag fra fonde  Tilskud til konkrete projekter

Stigning i Støtte og BiDrag

figur 1. Danmarks lungeforening er blevet mere synlig og eksponeret over for 
fonde generelt. i 2012 søgte og fik vi støtte fra fonde til tre konkrete, strategiske 
projekter: liv i lungerne, friske forsyninger og palliativ indsats til kol-patienter. 
læs mere om projekterne på side 26 og på www.lunge.dk/projekter 

 Lokalforeninger  Landsdækkende og lokale netværk

flere lokalforeninger og netværk

8

2009 2010 2011

10 14

20 24

35

figur 5.  Danmarks lungeforenings lokalforeninger udgør en vigtig del af vores 
arbejde. De frivilliges indsats hjælper os til at kunne hjælpe lungepatienter, pårø-
rende og andre lokalt i mange byer over hele landet.

 Antal konsultationer

flere Søger råDgivning
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figur 2. opgørelsen for 2012 viser 60 % stigning i henvendelser til rådgivningen. 
over halvdelen af de rådsøgende er patienter, mens hver femte er pårørende. kun 
6 % af henvendelserne kommer via fagpersoner, mens hovedparten finder frem til 
Danmarks lungeforening og rådgivningen via nettet.
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figur 3. vores medlemstal er støt stigende og tog især i 2010 et stort spring.

 Antal besøg

unikke BeSøg på lunge.Dk 2012

14
.2
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figur 4. mange finder vej ind til www.lunge.dk for at holde sig opdateret med ny-
heder inden for lungesagen, bestille materialer, få hjælp og viden m.m. 

ved store events og aktiviteter stiger antallet af besøgende, og fx besøgte næsten 
25.000 personer hjemmesiden i kølvandet på gallashow for lungerne og kol-dag 
i november måned 2012. 

øget presseindsats, stigning i distribution af pjecer og et øget aktivitetsniveau i 
sekretariatet og blandt frivillige har især været med til skabe mere synlighed og 
hjælpe flere til at finde www.lunge.dk  

i gennemsnit besøger 13.012 personer www.lunge.dk hver eneste måned (tvær-
streg på grafen).
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resultater, som bringes ud i verden af kompetente mennesker med 
evnen til at kommunikere på en både videnskabelig og forståelig 
måde. Tænk på alt det, som bliver skabt via forskning. Telemedici-
nen, som buldrer frem. Ny viden og ny behandling, der bliver delt 
og implementeret. Et eksempel på dette er, at en ung forsker sen-
der mig sin seneste artikel om forskning i astma og amning. Det 
giver mig håb at opleve dette engagement. Håb om, at nye stjerner 
med integritet, som vil gøre en forskel for lungepatienterne, er der-
ude.

2. Enighed
Det er helt afgørende, at der er enighed om strategien for lunge-
området. Danmarks Lungeforening har allerede opbakning fra 
mange, nære alliancepartnere. Andre større og mindre patientfor-
eninger, de videnskabelige selskaber og de faglige selskaber. Vi har 
værdifulde samarbejder, når det gælder både forebyggelse, ryge-
stop, organsagen og meget andet. Lige nu er arbejdet på tværs med 
nære alliancepartnere inden for lungeområdet meget frugtbart, og 
vi har for nylig været i stand til, i et enigt forum, at formulere argu-
menterne for en lungeplan. For når det gælder om at påvirke kul-
tur og politik kommer man ingen vegne uden enighed.

3. En folkebevægelse
Jeg noterer mig, at når frivillige kommer til os og vil være med i det, 
jeg kalder lungebevægelsen, så er det ofte fordi de gerne vil bear-
bejde noget, de selv har oplevet i deres eget eller en pårørendes 
patientforløb. De vil bruge deres oplevelse til noget og bidrager 
med en positiv og opbyggelig tilgang i vores arbejde for lungepa-
tienter, deres pårørende og deres behandlere. De er drivkraften for, 
at vi får noget til at ske for lungesagen. De er med til at sikre, at 
vores mærkesager og projekter altid har et klart fokus på patienten 
og på de positive vinkler i livet med en lungesygdom. 

Men ikke nok med det. Danmarks Lungeforening ønsker at 
være en organisation med bred folkelig opbakning fra alle aldre – 
også de unge. Her hjælper vores frivillige os med at skabe en social 
bevægelse, der rummer så mange gode kræfter, at det rækker langt 
ud over sundhedssektoren. Det tror jeg på vil være med til at skabe 
den nødvendige mobilisering nærmiljøet på arbejdspladser, i hjem-
met, på skoler, i idrætsklubber og i familien.  Det er det personlige 
engagement, som får noget til at ske.

Rådgivning er vores kernekompetence. Hos os får du hjælp 
og viden. Ring eller skriv til Danmarks Lungeforenings lun-
gesygeplejerske, fysioterapeut, socialrådgiver, speciallæge i 
lungesygdomme, klinisk diætist, rygeafvænningsrådgiver og 
spørg om:

•	 Motion	og	træning	
•	 Mad	
•	 Livet	med	KOL
•	 KOL	og	astma

Skriv til rådgiverne ved at sende dit spørgsmål via 
www.lunge.dk/brevkasse 
Du kan også ringe direkte til udvalgte rådgivere på 
Lungelinjen. Læs mere på www.lunge.dk/140 

 

Brug for gode råd og hjælp?

•	 Sjældne	lungesygdomme	
•	 Rygning
•	 Sociale	og	retslige	forhold
•	 Luft	og	miljø

Scan koden og send dit spørgsmål

Lungesagen Vokser

”Det er det personlige 
engagement, som får noget til at ske.”

➜
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Støt lungesagen 
- meld dig ind i 
Danmarks 
Lungeforening

meDarbejDere i Danmarks Lungeforening

4. Videndeling og den gode behandling
Den gode nyhed er, at der allerede findes præcise guidelines for 
behandling af lungesygdomme i Danmark, men for at de skal vir-
ke, kræver det systematisk implementering i alle led og et forplig-
tende samarbejde mellem de sektorer. Det sker desværre ikke i 
dag. Det, der sker, er, at vi forsømmer at anvende den viden, der 
findes. Jeg ser det som en ledelsesmæssig opgave at følge guideli-
nes og anvende den viden, der findes. Både internt på sygehusaf-
delingerne men også udenfor murerne hos alle de, som har med 

patienter at gøre. Når jeg ser, hvordan den lungemedicinske afde-
ling på Gentofte Hospital, og ledere som Philip Tønnesen og Kir-
sten Eskebjerg, iscenesætter en temadag for hele deres personale, 
er det et godt eksempel på, at der er vilje til at lære af hinanden og 
tage en timeout til læring i en travl hverdag.

Tak for et fantastisk 2012
Året 2012 har bragt en øget opbakning til vores arbejde fra alle dele 
af sundhedsvæsenet, øget politisk fokus på lungesagen og en større 
interesse fra nye sponsorer og private samarbejdspartnere. Vi er i en 
rigtig god bevægelse og har afsluttet i et ekstraordinært godt år. Det 
vidner diagrammerne på side 20 om, og det kan man læse mere om 
i vores årsrapport på www.lunge.dk

Illustrationen øverst på side 19 viser, at lungesagen i år tre af 
vores femårige strategi er styrket via forankrede samarbejdspart-
nere med mange forskellige interesser i lungesagen. Nye projekter, 
flere samarbejdspartnere - også private virksomheder. Vores funda-
ment bliver mere og mere robust. Vores igangværende projekter 
bidrager alle til at gøre noget for lungerne hele livet igennem, som 
det ses af lungesagens tidslinje på nederst side 18.

Tak til alle, som har bidraget til at gøre 2012 til et år med frem-
gang for lungesagen.

”Vi skal satse på vores stjerner. 
De stærke profiler, som står frem og tør 
tale og tænke nyt. Lægerne, forskerne, 

sygeplejerskerne, alle dem skal vi 
hjælpe frem og bakke op.”

Lungesagen Vokser

●

goD leDelSe på gentofte

Lungemedicinsk afdeling 
ved Gentofte Hospital
inviterede til personale-te-
madag med dette smukke 
billede af en solopgang.
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Sofie juul Sørensen
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meDarbejDere i Danmarks Lungeforening

Vi er blevet flere 
Danmarks Lungeforenings sekretariat er vokset i løbet af 2012.

Nye medarbejdere i 2012:
Ida Corina Jahn, frivillighedskonsulent og projektleder
Jakob Vestbo, projektleder  
Marie Gade Husted, projektansat i ”Palliativ indsats til KOL-patienter” 
Linda Faurskov, sygeplejerske og projektansat i ”Et Godt Familieliv” 
Sofie Juul Sørensen, studentermedhjælper bl.a. i projekt ”Liv i Lungerne” 

Læs mere om os på www.lunge.dk hvor du også kan finde vores kontaktoplysninger

 

ida corina jahn jakob vestbo marie gade Husted linda faurskov

Lungesagen Vokser

Andre ansatte er:
Anne Brandt, administrerende direktør
Matilde Rømer, direktionsassistent
Birgitte Skøtt Lenstrup, PR- og kommunikationschef
Nicolai Kirkegaard, senior projektleder
Marianne Obed Madsen, sundhedsfaglig projektleder

Charlotte Larsen, projektleder kommunikation og web
Nina Mourier, projektleder
Anette Herlin, kontorfuldmægtig regnskab
Jeanette Dongsted, sekretær og regnskabsmedarbejder
Cille Malm Hansen, sekretær
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ÅreT Der gik

  DET POLITISKE ARBEJDE

I 2012 har Danmarks Lungeforening arbejdet målrettet for at 
løfte lungesagen højere op på både den videnskabelige, politiske og 
samfundsmæssige dagsorden. Den politiske og samfundsmæssige 
dagsorden er vi lykkedes med at påvirke bl.a. gennem gode samar-
bejder, der har resulteret i et stærkt fagligt fundament for nye 
skridt på lungeområdet. 

HøjDepunkter 
fra 2012

Politiske resultater blev der blandt andet skabt i et 
KOL-parlament i maj 2012, hvor 40 af Danmarks fremmeste eks-
perter inden for området fandt frem til, hvilke barrierer der står i 
vejen for en god KOL-behandling i Danmark. Disse blev udgivet i 
en dokumentationsrapport (en såkaldt hvidbog). En konference 
blev afholdt i november 2012 med over 100 deltagende politikere 
og fagfolk fra regioner, kommuner, hospitaler og almen praksis. 
Sundhedsminister Astrid Krag bidrog med et videointerview, og 

foto: thorkild jensen

en af de smukke, farverige gange på christiansborg.
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konferencen blev gennemført med en meget høj grad af deltage-
rinvolvering. Resultatet af KOL-parlament og konference er 9 
prioriterede forslag til løsninger. Disse danner grundlag for det 
videre arbejde med at opnå en forpligtende lungeplan i Danmark 
for både astma, allergi og KOL. 

Handlingsplan for opnåelse af den nationale målsætning 
for organdonation, som Folketinget vedtog i 2011, fik sin egen ar-
bejdsgruppe i 2012. Formålet med handlingsplanen er at afskaffe 
ventelister til organtransplantation. Danmarks Lungeforening bi-
drager bl.a. til arbejdet med deltagelse i Sundhedsstyrelsens ar-
bejdsgruppe.

Høringsvar er en anden måde, hvor Danmarks Lungefor-
ening er med til at sætte dagsordenen, influere og ikke mindst 
sikre bedre betingelser for mennesker med lungesygdomme. Hø-
ringssvar er en del af lovgivningsprocessen, som går ud på, at orga-
nisationer og myndigheder m.fl. får mulighed for at kommentere 
nye lovforslag og sende deres bemærkninger til ministeren for om-
rådet. 

Vi er til stede i en række råd, nævn og institutioner, som 
dækker flere vigtige områder inden for lungesagen, heriblandt te-
lemedicin, bedre behandling og sammenhæng i sundhedsvæsenet, 
rygning, ren luft samt støtte og netværk til patienter og pårørende.

Læs mere om vores politiske arbejde på www.lunge.dk under OM 
OS - Det arbejder vi for.

  DANMARKS LUNGEFORENING 
  I MEDIERNE

En offensiv PR-strategi har medført større synlighed 
i offentligheden, og et langt større kendskab til Lungesagen og lun-
gesygdommene. Stigningen i antal omtaler, hvor Danmarks Lun-
geforening har været nævnt eller citeret, er steget med over 100 % 
i 2012 sammenlignet med det antal omtaler, vi havde i 2009, før 
den nye strategi trådte i kraft. Antallet i positive medieomtaler af 
lungesagens mærkesager  i 2012 er ikke blot steget, men kvalitet og 
størrelse af omtalerne er også markant forbedret i forhold til tidli-
gere år. 

Danmarks Lungeforening har i 2012 deltaget samt blevet cite-
ret i mange landsdækkende radio og TV-indslag. Vi har også bidra-
get til flere, store flersides temaer om lungesygdomme i alt lige fra 
Ugeskrift for Læger, Dagens Medicin til Magasinet Helse og BT. 

Vores hjemmeside www.lunge.dk er populær. En større synlig-
hed på i den trykte presse og på nettet er afgørende vigtig for, at 
man ”finder” Danmarks Lungeforenings hjemmeside via søgema-
skiner som fx Google. Som følge af en større eksponering i 2012 

region Syddanmark
antal omtaler: 180

region midtjylland
antal omtaler: 164

region nordjylland
antal omtaler: 80

region Sjælland
antal omtaler: 109

region Hovedstaden
antal omtaler: 84

landsdækkende
antal omtaler: 386

mange af Danmarks lungeforenings omtaler er landsdækkende, men vi har også mange 
omtaler i lokalaviserne. tak til alle frivillige for det flotte pr-arbejde!

➜

presse i 2012

både i medierne og via SEO (søgemaskineoptimering) har hjem-
mesiden www.lunge.dk således oplevet en stigning i unikke besø-
gende. 

Hold øje med presseklip om lungesagen eller abonnér på vores 
nyhedsfeed på www.lunge.dk

  VORES PROJEKTER
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  VORES PROJEKTER
Projekt Friske Forsyninger (afsluttet i 2012)

Vores arbejdspladsprojekt, Friske Forsyninger, er 
afsluttet ved årsskiftet, og skal bruges fremadrettet til at få flere 
virksomheder til at sætte fokus på lungefunktionsmålinger og lun-
gesundhed hos deres medarbejdere. Projektet modtog i alt 
2.013.000 kr. i støtte fra Forebyggelsesfonden. 

Tilbagemeldingerne fra de to involverede virksomheder i pro-
jektet, Ringkøbing Skjern og Roskilde Forsyning, var meget posi-
tive. Begge virksomheder er i gang med at sikre, at projektets posi-
tive resultater og initiativer også bruges fremadrettet på virksom-
hederne. Inden for kort tid modtager Danmarks Lungeforening 
den afsluttende evalueringsrapport, der er udarbejdet af Teknolo-
gisk Institut.  

Vi sender en stor tak til Forebyggelsesfonden for støtten. Læs 
mere på www.lunge.dk/ff

Projekt Liv i lungerne (lanceres i 2013)

Liv i lungerne modtog i 2012 kr. 200.000 i støtte fra Sund-
hedsministeriet og 306.000 kr. fra Undervisningsministeriet. Liv i 
lungerne er nu et færdigudviklet on-line undervisningswebsite, 
hvis grundidé bygger på, at de unge i udskolingen (7.-10. klasse) 
selv får ordet via film, blogindlæg, kommentarer, kampagner og 
meget mere. Derigennem påvirkes de unge til at være opmærk-
somme på lunger, luft og sundhed. Websitet lanceres i 2013, først 
for lærere, der vil afprøve Liv i Lungerne med deres 7.-10. klasser, 
dernæst bredt for lærere og elever på alle landets skoler. 

Vi er meget stolte af, at ”Liv i lungerne” bliver et obligatorisk 
element i SATSpulje-modellen for forebyggelse af rygestart i 
grundskolen i 2013. En stor tak til  Sundhedsministeriets Rådig-

hedspulje og Undervisnings-
ministeriet for støtten.

Læs mere om Liv i Lun-
gerne på www.lunge.dk/pro-
jekt-liv-i-lungerne -  se websi-
tet på www.livilungerne.dk el-
ler kom og hør om det på 
Årsmøde 2013, se side 38.

Projekt Palliativ indsats til KOL-patienter 
(lanceres i 2013)

Til den palliative indsats fik Danmarks Lungefor-
ening i 2012 en bevilling på knap 900.000 kr. fra Trygfonden. Be-
villingen er blevet brugt til en undersøgelse af KOL-patienters 
sygdomsforløb og behov for palliativ indsats. Undersøgelsen om-
fatter både et registerstudie, baseret på data fra de nationale sund-
hedsregistre, og en interviewundersøgelse, foretaget af projektan-
satte antropolog Marie Gade Husted. Projektets resultater er ved 
årsafslutningen sammenskrevet i en rapport.

Skridttælleren var en måde at sætte fokus på bevægelse i hverdagen hos begge 
forsyningsvirksomheder.

ÅreT Der gik
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➜

I 2013 formidles resultaterne af rapporten. Vi sigter mod at få 
både forskere og praktikere i tale – nationale såvel som internatio-
nale. Vi takker Trygfonden mange gange for at have støttet dette 
vigtige projekt.

Læs mere om projektet på www.lunge.dk/palliation-lindrende-
indsats eller deltag på Årsmøde 2013 og hør mere, se side 38.

Kvalitetssikringssystem for 
KOL-patienter i rehabilitering

KOALA - kvalitetssikringsdatabasen, som Dan-
marks Lungeforening tog ansvaret for i 2011, er nu gået ind i første 
fase af et udviklingssamarbejde med Regionernes Kliniske Kvalitets-
projekt (RKKP, der bl.a. håndterer Dr-KOL/NIP) og Region Hoved-
stadens Tværsektorielle Rehabiliteringsdatabase og Analyseportal 
(Projekt 16). Målet med samarbejdsprojektet er, at KOALA-databa-
sen udvikles i en ny version, der i langt højere grad samarbejder med 
andre databaser (LPR, sygesikringsregistret osv.). KOALA vil i frem-
tiden i langt højere grad tilgodese en tværsektoriel monitorering af 
KOL med udgangspunkt i kommunerne. KOALA skal også ”ophø-

jes” til at blive en officiel natio-
nal klinisk database. 

Regionernes Kliniske Kvali-
tetsprojekt (RKKP) og Dan-
marks Lungeforening vil i frem-
tiden i fællesskab være ejere af 
kvalitetssikringsdatabasen. 

Læs mere om KOALA på 
www.lunge.dk/koala 

Pusterumsophold for børn

Hjerting Kystsanatorium er det eneste sanatorium, 
som Danmarks Lungeforening fortsat ejer. Danmarks Lungeforening 
fejrede 112 års fødselsdag i 2012 og oprindeligt bekæmpede vi tuber-
kulosen. Men med tuberkulosens tilbagegang blev sanatorier og kyst-
hospitaler solgt. Kystsanatoriet i Hjerting har tilbudt aflastningsop-
hold i mere end 50 år og er i dag en velfungerende og moderne insti-
tution med stor erfaring og høj faglighed, hvor børn får en stabil base 
i en periode. Personalet dokumenterer deres indsats, og givet kvalifi-
cerede udtalelser om børnene adfærd og udvikling. Stedet har i man-
ge år haft et tæt samarbejde med Skolesundhedstjenesten i Flens-
burg, som benytter sig af pusterumsophold til drenge og piger i alde-
ren 3-15 år med sociale, sundhedsmæssige, adfærdsmæssige og/eller 
indlæringsmæssige problemer. 

I samarbejde med skolesundhedstjenesten er det som noget nyt 
nu også blevet gjort muligt, at børn kan komme til Hjerting i som-
merferieperioden. Kystsanatoriet ligger i harmoniske og natur-
skønne omgivelser lige ud til Vesterhavet, 8 km. nord for Esbjerg.  
Læs mere på www.lunge.dk/hjerting

  ANDRE AKTIVITETER

20-års jubilæet for den første, danske lungetransplantati-
on blev i september 2012 fejret med et flot arrangement og en 
festdag på Rigshospitalet. Rigshospitalets afsnit for lungetrans-
plantation og hjertecentret, Hjerte- og Lungetransplantations-
klubben samt Danmarks Lungeforening og netværket Nye Lunger 
stod bag arrangementet, og alle var med til at gøre dagen ufor-
glemmelig. Thomas Eje donerede et smukt litografi i dagens an-
ledning, som nu hænger på Rigshospitalet. 
Læs mere om arrangementet på www.lunge.dk/en-gave-for-livet 

ÅreT Der gik
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Gallashow for lungerne overgik vores vildeste fantasi som en 
ekstraordinær begivenhed. Søndag 28. oktober 2012 afholdt vi 
Gallashow for lungerne på Det Kgl. Teater, med deltagelse af 
HKH Kronprinsesse Mary, i anledning af 20-året for den første, 
danske lungetransplantation. Over 1.400 mennesker deltog, og vi 
sender stor tak til alle kunstnere, frivillige og sponsorer. Læs mere 
på www.lunge.dk/gallashow

På Kulturnatten i København i oktober 2012 fik 550 et 
lungetjek. Danmarks Lungeforening deltog i Ingeniørernes Hus 
(IDA) på Kalvebod Brygge. Her var rig mulighed for at synliggøre 
lungesagen i en ny kontekst. LEAN hotdog-produktion og fore-
drag med professor i højenergifysik Holger Bech Nielsen var bare 
en del af det spændende program. Vi deltog med seks sygeplejer-
sker, som foretog lungefunktionstest på 550 besøgende, og medar-
bejdere fra Danmarks Lungeforening uddelte masser af viden og 
materiale om lungerne til nysgerrige i alle aldre. Mere end 3.000 
besøgende lagde vejen forbi IDA på Kulturnatten.

Organsagen og arbejdet for at få flere mennesker til at tage 
stilling til organdonation og registreres sig i organregistreret fort-
satte i 2012.  I oktober måned bragte DR1 dokumentarprogram-
met ”Pigen der ikke ville dø”. Danskerne viste efterfølgende deres 
positive indstilling over for organdonation, da over 2.000 nye or-
gandonorer meldte sig på blot en uge. Danmarks Lungeforenings 
indsats for at nedbringe ventelisterne foregår i tæt samarbejde med 
Dansk Center for Organdonation og Oplysning om Organdonati-
on (tidl. transplantationsgruppen). 

Læs mere på www.organdonor.dk

Sundheds- og forebyggelsesminister Astrid 
Krag var i oktober 2012 på besøg hos Danmarks Lungeforenings 
sekretariat, hvor hun fik en introduktion til lungesagens vigtigste 
punkter. Læs mere om besøget på www.lunge.dk/nyheder
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Analyse af tobaksvaner har også været en væsentlig 
opgave igen i 2012, hvor vi har været med til at gennemføre to år-
lige befolkningsundersøgelser om danskernes tobaksvaner sam-
men med vores partnere Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen og 
Kræftens Bekæmpelse. Læs mere på www.lunge.dk/rygning

  DEN FÆLLES LUNGESAG

Det gode og konstruktive samarbejde mellem Lun-
gePatient.dk og Danmarks Lungeforening fortsatte især på lokal-
foreningsniveau i 2012. 

I forbindelse med planerne om at sammenlægge de to forenin-
ger satte vi i fællesskab gang i arbejdet med at gennemføre en due 
dilligence, det vil sige en analyse af økonomi, ejendomme, leveran-
dørforhold, personale og ansættelser mv.. Denne analyse er blevet 
suppleret med en mindre analyse af kultur og medarbejderkompe-
tencer samt repræsentationer og medlemsoversigter mv. En eks-
tern revisor og en ekstern advokat er ansvarlige for at samle og give 
anbefalinger til parterne i denne forbindelse. 

Arbejdet blev præsenteret for Danmarks Lungeforenings besty-
relse i december 2012. I 2013 afgøres det, om Danmarks Lungefor-
ening og LungePatient.dk sammenlægges. Læs mere om årsmø-
det på side 38 og se invitation til årsmøde på bagsiden.  Læs mere 
på side 17 om Danmarks Lungeforenings strategi.

Læs mere på www.lunge.dk under OM OS.   

Danmarks Lungeforening er kommet på facebook med vores side 
www.facebook.com/lungeforeningen

skynd dig ind og vis dit netværk, at du støtter lungerne:
•	 ’Synes	godt	om’	os
•	 Del	siden	i	dit	netværk
•	 Kommentér	på	vores	opslag	og	billeder
•	 Følg	med	i,	hvad	der	rør	sig	inden	for	lungesagen	

Vi ses på Facebook

kan du lide os 
på facebook?

scan koden og find os på facebook

• Er lille og handy og nemt at tage med

• Ikke kræver kalibrering

• Er brugervenligt og nemt at opsætte

• Viser rapportark og kurver

• Tilsluttes din pc via usb-stik,  så du nemt 
og hurtigt kan se værdier og kurver direkte på din skærm og 
printe med det samme.

Kidnakken 11· DK-4930 Maribo · www.maribomedico.dk

Læs mere på

maribomedico.dk

Tidlig diagnosticering af KOL og astma 
giver bedre behandlingsmuligheder!

Er det tid til nyt spirometriudstyr?

Med MIR SpirobankG får du et spirometer som: 

For information om dette produkt eller 
andre af vores spirometre, kontakt os da på 5475 7549!

ÅreT Der gik
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To førende forskere på området lufter nu 
deres bekymringer og foreslår store struk-
turelle ændringer. Lungesygdomme er 
involveret i omkring 10 % af alle danske 
dødsfald. Enten som direkte årsag eller 
ved at bidrage væsentligt til dødsårsagen. 
Alligevel gives der overraskende få midler 
til forskning i lungesygdomme. Et fak-
tum, som forskerne Peter Lange og Jør-
gen Vestbo, begge professorer i lungesyg-
domme, nu sætter fokus på. Peter Lange 
uddyber:

- Når man betragter den høje forekomst 
af fx KOL i befolkningen, hvilket svarer til 
omkring 400.000 mennesker, samt ser på 
det store ressourceforbrug, som mere end 
25.000 hospitalsindlæggelser årligt og flere 
end 50.000 ambulante kontroller medfø-

Af Isa Lindbæk   foto Susanne Østergaard, Hvidovre Hospital

økonomisk støtte til forskning i lungesygdomme står i skærende kontrast til 
sygdommenes alvor og omfang i befolkningen. udfordringerne er til at få øje på: 
Lægevidenskaben mangler penge til forskning i forebyggelse og behandling af 
lungesygdomme, som alt for længe har været et nedprioriteret område.

rer, kan det undre, at der ikke er flere mid-
ler til forskning på området. 

Styrker i lungeforskningen
Det står ikke skidt til overalt. Jørgen Vestbo, 
formand for Dansk Lungemedicinsk Sel-
skab, mener, at de to vigtigste faglige områ-
der, hvor dansk lungeforskning står stær-
kest, er epidemiologisk forskning (forskning 
i forekomst og forløb af selve sygdommen) 
og klinisk forskning (forskning i sygdom-
mens karakteristika og dens behandling). 
Desuden ser han andre områder med god 
aktivitet, bl.a. på det billeddiagnostiske om-
råde, i sundhedstjenesteforskning og kvali-
tetssikring. Han fortsætter:

- På grund af det danske personnummer-
system og vore gode nationale registre, som 

indeholder information om medicinforbrug 
og forbrug af andre sundhedsressourcer, er 
der i Danmark enestående muligheder for at 
gennemføre forskning i lungesygdomme. 
Disse muligheder har allerede været udnyt-
tet i en del år. Enten ved, at man har brugt 
oplysninger fra disse registre alene. Eller ved 
at man har kombineret registeroplysninger-
ne med data fra store danske befolkningsun-
dersøgelser, tvillingeregistrene eller specielle 
databaser, fx iltdatabasen, alfa-1-antitryp-
sinregistret og forskellige KOL-rehabilite-
rings-databaser. Dette har resulteret i mange 
videnskabelige arbejder med stor, internati-
onal indflydelse – ikke mindst med basis i 
Østerbroundersøgelsen og Herlev-Østerbro 
undersøgelsen. Inden for denne type af 
forskning, som beskriver risikofaktorer for fx 
KOL og markører for det kliniske forløb af 
sygdommen, er der i de senere år også blevet 
publiceret flere studier fra andre steder i lan-
det, hvor man dygtigt har udnyttet informa-
tion fra de danske registre.

Udfordringer i lungeforskningen
De gode resultater til trods er der svaghe-
der i lungeforskningen i Danmark. Svaghe-
derne har ifølge Peter Lange udgangspunkt 
i tre væsentlige forhold: 

1.  Meget få økonomiske midler som hvert 
år er afsat til forskning i lungesygdomme

Hjælp forSkningen – Bliv forSøgSperSon

Hvis du overvejer at deltage i et forsøg for at hjælpe forsk-
ning i lungerne, så kan du på www.cvk.dk (Den Centrale 
Videnskabsetiske Komite) downloade vejledningen ”Før du 
beslutter dig”, som oplyser dig om forskellige typer af forsk-
ning, og giver dig den information, du har krav på at få, inden 
du tager stilling. Du kan også læse vores artikel om emnet i 
LUNGENYT nr. 4, 2011 i den elektroniske version på www.lunge.dk

uDforDringer i Dansk Lungeforskning
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2.  Mangel på basalforskning i lunger på de 
danske universiteter

3.  Manglende officielt forskningssamar-
bejde inden for det lungemedicinske felt 
på tværs af hospitaler og universiteter 

Sammenlignet med forskning i hjertesyg-
domme og i kræftsygdomme uddeles der 
meget få midler til forskning i lungesyg-
domme. Danmarks Lungeforenings Fond 
uddeler ca. 1-2 millioner kroner årligt til 
forskning i lungesygdomme. Dette er 
skønsmæssigt 20 gange mindre end Hjerte-
foreningens årlige uddeling til forskning i 

SponSorer og velgørenHeD

Danmarks Lungeforening arbejder mål-
rettet med at finde sponsorer og indgå i 
velgørenhedspartnerskaber for at skaffe 
flere midler til forskning i lungesyg-
domme. 
- Vores succes med Gallashow for Lun-
gerne på Det Kongelige Teater i oktober 
2012 gav et øget fokus på arbejdet for 
sundere lunger til alle danskere livet 
igennem. Det var blot et startskud til 
indsamling af midler til den livsvigtige 
lungeforskning. Der er lang vej endnu, før 
forskning i lungesygdomme er på linje 
med fx kræft- og hjertesygdomme.

Anne Brandt 
direktør i Danmarks Lungeforening

hjertesygdomme og over 200 gange mindre 
end Kræftens Bekæmpelse giver til forsk-
ning i kræftsygdomme, siger Peter Lange. 

Manglende midler er en ond cirkel
Jørgen Vestbo tilføjer, at de 1-2 millioner 
årligt som uddeles fra Danmarks Lunge-
forening omfatter midler til alle lungesyg-
domme: 

- Skønsmæssigt går halvdelen af denne 
forskning til unge forskere, men det bety-
der, at der kun er råd til at aflønne meget få 
ph.d.-studerende i hele Danmark, med 
mindre man skaffer penge andetsteds fra. 

 gratis pjecer
Danmarks Lungeforening udgiver en lang række pjecer om lungesygdomme, 
kost og træning til lungepatienter samt mange andre emner. 

Pjecerne er gratis og kan bestilles 
eller downloades på

www.lunge.dk/131

➜

uDforDringer i Dansk Lungeforskning
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De fik Støtte fra DanmarkS lungeforeningS fonD i 2012:

andreas malte fløe nielsen, reservelæge, Cand.med. Aarhus Universitetshospital, 
Lungemedicinsk afdeling

Barbara cristina Brocki, specialeansvarlig fysioterapeut, Aalborg Sygehus, Ergoterapi- 
og Fysioterapiafdeling

christian grabow Westergaard, læge, Ph.d. stud, klinisk assistent, Bispebjerg Hospital 

lars Hansen, lektor, Ph.d. ved KU - Københavns Universitet, Biologisk Institut 

Dennis Back Holmgaard, Ph.d. stud., Cand.med., Syddansk Universitet, Klinisk Institut

laura Hohwü thomsen, læge og Ph.d. stud., Gentofte Hospital, Det Danske Lunge-
cancer Screenings projekt

lonny Henriksen, cand.scient. san.publ., Ph.d. Stud., Rigshospitalet, Børne Unge 
Klinikken, Juliane Marie Centret

melvin pourbazargan, cand.med. og bachelor fysioterapi ved Syddansk Universitet, 
Sundhedsvidenskabeligt Fakultet

odin joensen, forskningsstuderende bach.med., Rigshospitalet, Institut for International 
sundhed, immunologi og mikobiologi

peter lange, professor, overlæge dr. med. specialelæge i intern medicin og medicinske 
lungesygdomme, Hvidovre Hospital

Sascha michelsen, Læge, Ph.d. stud., Statens Serum Institut, Afdeling for Epidemio-
logisk Forskning – Grønlandssektionen

Sidse graff jensen, 1. reservelæge. Cand.med., Gentofte Hospital, lungemedicinsk 
afdeling

Susanne Dam poulsen, konst. afdelingslæge, dr. med. seniorforsker, Rigshospitalet, 
klinik for infektionsmedicin og reumatologi

læs mere om de enkelte projekter på www.lunge.dk/stoettede-projekter

Hvis du søger Danmarks Lungeforenings Fond om støtte til din forskning, men får afslag, 
sender vi dig gerne en støtteerklæring, som kan hjælpe dig til at søge midler hos andre 
fonde.

læs mere om Danmarks lungeforenings fond på www.lunge.dk/fond

Det sidste er dog også vanskeligt. Der fin-
des p.t. ingen lungemedicinsk ekspertise i 
de statslige forskningsråd, og erfaringerne 
har vist, at bedømmelsen af lungemedicin-
ske projekter ikke er af høj kvalitet. De re-
lativt få ph.d.-forløb inden for lungesyg-
domme gør rekruttering af de dygtigste 
forskere til området svær, og der er derfor 
en risiko for en ond cirkel. 

Ovenstående ressourceknaphed, hvad 
angår forskningsmidler inden for lungeom-
rådet, ses også i andre lande, men vores na-
bolande har ifølge Jørgen Vestbo i de senere 
år haft et øget fokus på forskning i lungesyg-
domme. I Tyskland ved dannelsen af forsk-
ningsnetværk støttet med 65 millioner euro i 
5 år, i England med øgede Medical Research 
Council (MRC) bevillinger og strategiske 
samarbejder mellem MRC og medicinindu-
strien og i Sverige med tiltagende lungeme-
dicinske forskningsandele fra Hjärt-Lung-
fondet. Mens Danmark halter efter.

Flere forskere 
En anden væsentlig udfordring inden for 
lungeforskning i Danmark er, at der findes 
meget få forskergrupper i Danmark, som 
arbejder med basalforskning (laboratorie-
forskning). Især inden for KOL, der ellers i 
dag betragtes som en af de store, kroniske 
livsstilssygdomme på linje med type 2 dia-
betes, hjertesygdomme og kræft. Ifølge Jør-
gen Vestbo bevirker manglen på forskere, at 
det er meget svært at drive såkaldt ”trans-

”sammenlignet med forskning i hjertesygdomme 
og i kræftsygdomme uddeles der meget 

få midler til forskning i lungesygdomme.”

uDforDringer i Dansk Lungeforskning
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lationel forskning”, altså forskning, som 
bygger bro mellem basalviden fra laborato-
rierne og den kliniske patientbehandling. 
Han fortsætter: 

- Netop den type forskning vægtes for 
tiden stærkt på universiteterne og af de of-
fentlige bevilgende myndigheder. På grund 
af manglen på forskergrupper er lungeom-
rådet derfor markant dårligere stillet end fx 
diabetes, hjertesygdomme og kræftsygdom-
me med hensyn til tildeling af større forsk-
ningsbevillinger. Selv succesrige projekter, 
som fx Østerbroundersøgelsen, har ikke et 
tilstrækkelig basisbudget, som tillader an-
sættelse af forskere, der kan sikre kontinui-
tet, forskningsvejledning og vedligeholdelse 
af databaser. Det er ikke godt nok.

Forsker i fritiden
Jørgen Vestbo og Peter Lange ridser et par 
yderligere udfordringer på: 

- Forskningen i lungesygdomme er i dag 
primært centreret om enkeltpersoner på de 
større sygehuse, og den har karakter af fri-
tidsforskning, den er meget personafhæn-
gig og er præget af lægers hyppige stillings-
skift. Selv om de aktivt forskende personer 
kender hinanden godt, har der ikke været 
afholdt møder om behovet for en fælles 
forskningsstrategi inden for lungesygdom-
me i Danmark, siger Jørgen Vestbo. Og Pe-
ter Lange supplerer:

- En fælles strategi med involvering på 
tværs af hospitalerne kunne være en fordel 

med hensyn til ansøgning om midler til at 
løfte lungeområdet. Der er heldigvis man-
ge engagerede forskere blandt lungemedi-
cinerne, og mange forsker i deres sparsom-
me fritid ved siden af deres kliniske fuld-
tidsarbejde.  En fælles forskningsstrategi 
kunne øge mængden af fondsmidler til 
lungeforskning, men det kræver en tidsin-
vestering, som indtil videre ikke har været 
mulig. 

Hvad kan styrke  
lungeforskning i fremtiden?
Jørgen Vestbo og Peter Lange synes, det er 
lidt svært at se lyspunkterne for lunge-
forskningen i Danmark:

 - Det er vanskeligt umiddelbart at se, 
hvordan disse store udfordringer kan æn-
dres inden for de eksisterende økonomiske 
og strukturelle rammer. Men med ud-
gangspunkt i KOL som den mest udbredte 
kroniske sygdom i Danmark, kunne man fx 
etablere forskningscentre inden for dansk 
KOL-forskning samt centrere den succes-
rige forskning i forhold til viden, geografi 
og bevillinger. Telemedicin er ligeledes et 
område, der fortsat er karakteriseret ved en 

”en fælles strategi med involvering på tværs af 
hospitalerne kunne være en fordel med 

hensyn til ansøgning om midler til at løfte lungeområdet. ”

Der forskes i lunger mange steder 
i verden, men ét af de steder, hvor 
forskere og ph.d. studerende fore-
tager helt unikke studier i børns 
lunger, er hos Dansk BørneAstma 
Center i Gentofte.

Læs mere om Dansk BørneAstma 
Center på www.lunge.dk/dansk-
boerneastma-center

række enkeltprojekter, og her bør en mur-
stensløs netværksdannelse også etableres. 

Med en national strategi, politisk fokus 
og samarbejde på tværs kunne der ifølge 
Jørgen Vestbo og Peter Lange arbejdes me-
get mere målrettet på samlede ansøgninger 
til offentlige og private fonde i et strategisk 
samarbejde med Danmarks Lungeforening 
Fond, der hvert år uddeler 1-2 millioner 
kroner til forskning. 

Læs mere om Danmarks Lungefor-
enings Fond på www.lunge.dk/fond

     

jørgen vestbo og peter lange arbejder, ligesom mange andre forskere, tæt sammen 
om at få det bedste ud af de knappe forskningsmidler, som lungerne får tildelt i 
Danmark. lungeforskningen er præget af høj teamspirit, men allerhelst så de to 
forskere, at der blev tilført mange flere midler til forskningen i lungesygdomme.

viDSte Du at

uDforDringer i Dansk Lungeforskning

●
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fakTa om Lungesagen

fakta om lungesygdomme i  Danmark
Hvert 5. førskolebarn og hvert 10. skolebarn har astma, og 
Danmarks har den højeste hyppighed af hospitalsindlæg-
gelser for børneastma i Norden.

Astma er den mest almindelige årsag til, at børn indlægges 
akut, og til at børn tager medicin.

Ca. 325.000 voksne danskere lider af astma og knap 
200.000 af dem har også høfeber. 

Over halvdelen af voksne med astma ved ikke, at deres lun-
gesymptomer skyldes astma.

Tidlig opsporing, præcis diagnostik og korrekt behandling 
kan fjerne over 90 pct. af sympto-

merne hos voksne med astma.

Astma er treoblet i de sene-
ste 30 år.

Ca. 430.000 mennesker har KOL. Ca. 200.000 ved ikke, at 
de har sygdommen, fordi de enten ikke får diagnosen eller 
diagnosticeres forkert.

Kun 100.000 danskere er i medicinsk behand-
ling for KOL, og 50.000 danskere lider af 

svær eller meget svær KOL.

Der var næsten 54.000 ambulante 
besøg blandt KOL-patienter i 2011.

Risikoen for at dø ved indlæggelse af 
KOL er 7 pct. under indlæggelse og 25 

pct. i det efterfølgende år. Det er højere 
end dødeligheden efter både blodprop i hjertet og de fleste 
kræftsygdomme.

Under halvdelen af patienter med svær KOL får medicinsk 
behandling. Korrekt behandling af KOL kan reducere 25 
pct. af sygdomsbyrden.

Danmark har den højeste dødelighed af KOL i EU.

kol

Børne- og  
vokSenaStma
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Den første lungepatient blev transplanteret i 1992.

I 2011 blev der udført i alt 345 organtransplantationer, her-
af var de 30 lungetransplantationer.

Ved udgangen af 2011 stod i alt 
529 på venteliste til et nyt or-
gan, heraf ventede 32 på 
nye lunger.

fakTa om Lungesagen

fakta om lungesygdomme i  Danmark
Astma, allergi og KOL 
koster årligt det dan-
ske samfund ca. 20 
mia. kr. Heraf går næ-
sten 8 mia. kr. årligt til be-
handling af lungesygdomme. 

Vi bruger 4-5 mia.kr. på at kompensere lungepatienter for 
indkomsttab grundet reduktion- og tab af arbejdsevne.

En tidligt diagnosticeret og velbehandlet lunge- og allergi-
patient koster det halve i behandling - og har meget lavere 
arbejdstabsomkostninger - i forhold til en sent opdaget og 
utilstrækkeligt behandlet patient.

en national forpligtende lungeplan vil give: 
•	 	En	koordineret	indsats	via	systematik	i	forebyggelse,	udred-

ning, behandling og rehabilitering
•	 	Færre	lungesygdomme	og	indre	allergi	ved	målrettet,	bor-

gerrettet forebyggelse
•	 	Flere	gode	liv	trods	en	lungesygdom	og/eller	allergi	ved	at	

implementere retningslinjer for udredning, behandling og 
rehabilitering 

•	 Mindre	ulighed	i	sundhed

mere kvalitet og SunDHeD for De Samme penge

SamfunDS-
omkoStninger

lunge-
tranSplantation 
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LungenYT i 2012

B…
Patient 
 

 Bange!
Hej
Jeg var på sygehuset og få testet mine lunger første gang for ca. 9 måneder siden …
Jeg var så til den udvidet test i mandags, hvor jeg så fik den frygtelige besked at det var emfysem  For 9 måneder siden havde jeg 64 % lunge-
kapacitet, 3 måneder efter 62%, og så i mandags 55%!  Jeg er 34 år og far til to dejlige børn på 6 og 2 år.
Hilsen B...
Jeg er så ked af det  Jeg vil se mine børn blive voksne! 

S…
Patient

 Kære B…
Først velkommen her. Jeg håber, det kan give dig noget godt at være medlem her. 
Jeg forstår godt, at du er ked af det og bange. Det var jeg også. Du er velkommen til at læse i min dagbog (blog). 
Nogle mennesker vil helst ikke vide for meget, andre finder stor hjælp i at vide så meget som muligt om det, der har ramt dem. Hvordan er du? 
Jeg vil ikke linke til oplysninger, hvis du får det værre af det. 
Venlig hilsen S...

N…
Patient

 Hej B…
Velkommen, også fra mig. 
Jeg har læst, at der er flere der dør med KOL end af KOL. Dvs. at det ikke nødvendigvis er verdens undergang at få diagnosen. 
Selvom det måske lyder grotesk synes jeg på en måde at du er heldig at din situation konstateres så tidligt som 55 % restkapacitet (min første 
måling viste 33 %). Det betyder, at du har alle muligheder for at holde forløbet i skak, hvis du selv gør en indsats. Jeg er sikker på, at du vil 
modtage mange gode og velmente råd om hvordan du bedst tackler situationen. Held og lykke med foretagendet – det er muligt. 
Vh N…

I…
Patient

 lev godt
Hej B…
Først velkommen her på snak om KOL. Godt du har fundet siden her. 
Jeg vil også sige at man bliver bange, men det aftager, når du finder ud af at vi kan leve godt med KOL. Jeg ville sige til dig - tag din nærmeste 
med til dine møder og dine kontakter til læge/ hospital det vil hjælpe dig at de forstår, hvordan du kan have det ind imellem. De kan måske 
snakke med andre pårørende. Herinde kan du også få hjælp og en god opbakning. Ønsker dig alt godt.
Hilsen I…    

B…
Patient


Det er super godt at få snakket med jer alle:) Mange tak! Det har hjulpet en del. Jeg vil prøve at søge lidt rundt herinde. Jeg skal op og snakke 
med en der står for en KOL- gruppe på tirsdag, jeg håber på at det hjælper. …
Jeg ville bare sådan håbe, der var noget man/jeg kunne gøre for at bedre min sygdom.  
Hilsen B...

G…
Patient

 B… - du er sej
Hej B… Velkommen her på siden. Må indrømme at jeg syntes at du er rigtig sej  
Ikke mange vil begynde motion og styrketræning dagen efter besøg på lungeklinik,  og så oveni købet holde med at ryge få dage senere.  
Det er så flot, og fortsætter du den stil, så tror jeg på, at du vil se dine børn vokse op.  
Du kan ikke bedre din sygdom så meget, men du kan holde den i skak, og lige nu, gør du alt det rigtige. 

Kan godt forstå, at du er bange. 
Der har vi alle været, ingen tvivl om det. Og jeg/vi bliver vist alle bange i perioder stadigvæk.  
Det kan ikke undgås, men jo mere viden man har om sygdommen, jo nemmere er det at overvinde angsten og komme videre.

Håber at du får glæde af SOK, og husk, der findes ingen dumme spørgsmål, så bare spørg.
Mange hilsener fra G… 

jeg vil se mine børn blive voksne

besøg www.snakomkoL.Dk

På snakomkoL.dk deles både glæde og frygt, og der udveksles erfaringer og gode råd om livet med en 
lungesygdom. Læs her et udpluk af en debat fra vores online dialogforum for lungepatienter og pårørende.
Du er også velkommen på www.snakomkol.dk

online patientnetværk– Snak om kol
Har du brug for at snakke med mennesker, der har lungesygdomme tæt inde på 
livet? SnakOmKOL har over 1.000 brugere og besøges dagligt af 300 patienter, 
pårørende og fagpersoner. Siden er gratis og drives af Danmarks Lungeforening.

Gå ind på www.snakomkol.dk og deltag.

”Nogle mennesker vil helst ikke 
vide for meget, andre finder stor 

hjælp i at vide så meget som 
muligt om det, der har 

ramt dem. Hvordan er du?”
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LungenYT i 2012

nr. 1 feBruar 2012    DanMarkS lungeforeningS MeDleMSBlaD

HISTORIER FRA VIRKELIgHEDEN: PATIENTERNE Og DE PÅRØRENDE

FØRSTE SKRIDT MOD SIDSTE UDVEJ MED LÆgEKUNSTENS HJÆLP

FOKUS PÅ SJÆLDNE LUNgESYgDOMME
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At give og modtage liv
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nr. 3 august 2012    danmarks LungeForenings medLemsbLad

KØB DINE BILLETTER NU: GALLASHoW TIL FoRDEL FoR LUNGERNE

DANSK BØRNELUNGE CENTER: VI BLIVER HELE TIDEN DYGTIGERE

HVAD GØR MAN, NÅR FAMILIENS YNGSTE ER ALVoRLIGT SYG? 
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Sådan lever børn 
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lungesygdomme
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nr. 4 oKtober 2012    danmarKS lungeForenIngS medlemSblad
LUNGE- oG KoL-DAG 2012 - KoM oG VÆr MEDLUNGESAGEN Er pÅ SporET

GALLASHoW TIL ForDEL For LUNGErNE: SE KUNSTNErNE 
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Sygeplejersker er nøglepersoner

71558_Lungenyt 0412.indd   1

20/09/12   09.18

Nr. 5 DeCeMBer 2012    DaNMarkS LUNGefOreNiNGS MeDLeMSBLaD

SØS BEHoLDT SIT JoB

PÅ VEJ MoD fLEKSJoB ELLER PENSIoN?

SUNDHEDSMINISTEREN PÅ BESØg 
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Mig og 
mit arbejde
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LUNGENYT nr. 1 2012
I årets første blad satte vi fokus 
på "Lungetransplantation: At 
give og modtage liv" i anlednin-
gen af, at det i 2012 var 20 år 
siden, at den første, danske lun-
getransplantation fandt sted. 
Bladet indeholdt en tema-arti-
kel om lungetransplantation og 
fortællinger fra både patienter 
og pårørende.

LUNGENYT nr. 4 2012 
Lungenyt 4 satte spot på en vig-
tig faggruppe inden for lungesa-
gen: sygeplejerskerne. Her kunne 
man læse om Fagligt Selskab for 
Lunge- og Allergisygeplejersker 
(FSLA) og deres arbejde. En 
række sygeplejersker, deriblandt 
Marie Lavesen, fortalte om de 
spændende udfordringer, mulig-
heder og samarbejdsmuligheder, 
som gør sig gældende på lunge-
området.

LUNGENYT nr. 2 2012
Medlemsblad nr. 2 var som 
altid et særnummer (Årsbe-
retning), hvor vi skrev om al-
le de gode initiativer og ind-
satser, der var sket på lunge-
området siden 2011.  
Desuden bragte vi et spæn-
dende interview af formand 
for Det Etiske Råd, Jacob 
Birkler, om de etiske dilemmaer 
i kronisk sygdom.

LUNGENYT nr. 5 2012 
Blad nr. 5 var et temanummer om 
”Mig og mit arbejde”. Her kunne 
man møde Søs Hussmann, og an-
dre, der trods store udfordringer, 
alle får arbejdslivet og livet med 
en lungesygdom til at gå op i en 
højere enhed. I samme blad brag-
te vi også artiklen ”På vej mod 
fleksjob eller pension”.

LUNGENYT nr. 3 2012
Tema i LUNGENYT 3 var 
børn og unge med alvorlige 
lungesygdomme samt på be-
handling og forskning i disse 
sygdomme. Bladet opfordrede 
også til, at man købte billet til 
Danmarks Lungeforenings Gal-
lashow på Det Kgl. Teater og 
bragte en stor temaartikel om 
Dansk BørneLunge Center på 
Rigshospitalet.

Tema-kavalkade af LUNGENYT i 2012

DET NYFØDTE BARNS FØRSTE SELVSTÆNDIGE HANDLING ER AT TRÆKKE VEJRET. OG NÅR VI EN DAG HOLDER OP, MARKERER DÉT 

LIVETS AFSLUTNING. DERFOR SKAL VI PASSE PÅ DE LUNGER, DER SÆTTER OS I STAND TIL AT TRÆKKE VEJRET. VI SKAL FOREBYGGE, 

AT LUNGERNE BLIVER SYGE. VI SKAL HJÆLPE ALLE DEM, HVIS LUNGER ALLIGEVEL ER BLEVET DET. OG VI SKAL FORBEDRE MULIG-

HEDERNE FOR, AT DE KAN BLIVE HELBREDT IGEN. DANMARKS LUNGEFORENINGS VISION ER ET SAMFUND, HVOR FLERE HAR 

SUNDERE LUNGER – LIVET IGENNEM. DET NYFØDTE BARNS FØRSTE SELVSTÆNDIGE HANDLING ER AT TRÆKKE VEJRET. OG NÅR VI 

EN DAG HOLDER OP, MARKERER DÉT LIVETS AFSLUTNING. DERFOR SKAL VI PASSE PÅ DE LUNGER, DER SÆTTER OS I STAND TIL AT 

TRÆKKE VEJRET. VI SKAL FOREBYGGE, AT LUNGERNE BLIVER SYGE. VI SKAL HJÆLPE ALLE DEM, HVIS LUNGER ALLIGEVEL ER BLEVET 

DET. OG VI SKAL FORBEDRE MULIGHEDERNE FOR, AT DE KAN BLIVE HELBREDT IGEN. DANMARKS LUNGEFORENINGS VISION ER ET 

SAMFUND, HVOR FLERE HAR SUNDERE LUNGER – LIVET IGENNEM. DET NYFØDTE BARNS FØRSTE SELVSTÆNDIGE HANDLING ER AT 

TRÆKKE VEJRET. OG NÅR VI EN DAG HOLDER OP, MARKERER DÉT LIVETS AFSLUTNING. DERFOR SKAL VI PASSE PÅ DE LUNGER, DER 

SÆTTER OS I STAND TIL AT TRÆKKE VEJRET. VI SKAL FOREBYGGE, AT LUNGERNE BLIVER SYGE. VI SKAL HJÆLPE ALLE DEM, HVIS 

LUNGER ALLIGEVEL ER BLEVET DET. OG VI SKAL FORBEDRE MULIGHEDERNE FOR, AT DE KAN BLIVE HELBREDT IGEN. DANMARKS 

LUNGEFORENINGS VISION ER ET SAMFUND, HVOR FLERE HAR SUNDERE LUNGER – LIVET IGENNEM. DET NYFØDTE BARNS FØRSTE 

SELVSTÆNDIGE HANDLING ER AT TRÆKKE VEJRET. OG NÅR VI EN DAG HOLDER OP, MARKERER DÉT LIVETS AFSLUTNING. DERFOR 

SKAL VI PASSE PÅ DE LUNGER, DER SÆTTER OS I STAND TIL AT TRÆKKE VEJRET. VI SKAL FOREBYGGE, AT LUNGERNE BLIVER SYGE. 

VI SKAL HJÆLPE ALLE DEM, HVIS LUNGER ALLIGEVEL ER BLEVET DET. OG VI SKAL FORBEDRE MULIGHEDERNE FOR, AT DE KAN 

BLIVE HELBREDT IGEN. DANMARKS LUNGEFORENINGS VISION ER ET SAMFUND, HVOR FLERE HAR SUNDERE LUNGER – LIVET IGEN-

NEM. DET NYFØDTE BARNS FØRSTE SELVSTÆNDIGE HANDLING ER AT TRÆKKE VEJRET. OG NÅR VI EN DAG HOLDER OP, MARKERER 

DÉT LIVETS AFSLUTNING. DERFOR SKAL VI PASSE PÅ DE LUNGER, DER SÆTTER OS I STAND TIL AT TRÆKKE VEJRET. VI SKAL FORE-

BYGGE, AT LUNGERNE BLIVER SYGE. VI SKAL HJÆLPE ALLE DEM, HVIS LUNGER ALLIGEVEL ER BLEVET DET. OG VI SKAL FORBEDRE 

MULIGHEDERNE FOR, AT DE KAN BLIVE HELBREDT IGEN. DANMARKS LUNGEFORENINGS VISION ER ET SAMFUND, HVOR FLERE HAR 

SUNDERE LUNGER – LIVET IGENNEM. DET NYFØDTE BARNS FØRSTE SELVSTÆNDIGE HANDLING ER AT TRÆKKE VEJRET. OG NÅR VI 

EN DAG HOLDER OP, MARKERER DÉT LIVETS AFSLUTNING. DERFOR SKAL VI PASSE PÅ DE LUNGER, DER SÆTTER OS I STAND TIL AT 

TRÆKKE VEJRET. VI SKAL FOREBYGGE, AT LUNGERNE BLIVER SYGE. VI SKAL HJÆLPE ALLE DEM, HVIS LUNGER ALLIGEVEL ER BLEVET 

DET. OG VI SKAL FORBEDRE MULIGHEDERNE FOR, AT DE KAN BLIVE HELBREDT IGEN. DANMARKS LUNGEFORENINGS VISION ER ET 

SAMFUND, HVOR FLERE HAR SUNDERE LUNGER – LIVET IGENNEM. DET NYFØDTE BARNS FØRSTE SELVSTÆNDIGE HANDLING ER AT 

TRÆKKE VEJRET. OG NÅR VI EN DAG HOLDER OP, MARKERER DÉT LIVETS AFSLUTNING. DERFOR SKAL VI PASSE PÅ DE LUNGER, DER 

SÆTTER OS I STAND TIL AT TRÆKKE VEJRET. VI SKAL FOREBYGGE, AT LUNGERNE BLIVER SYGE. VI SKAL HJÆLPE ALLE DEM, HVIS 

LUNGER ALLIGEVEL ER BLEVET DET. OG VI SKAL FORBEDRE MULIGHEDERNE FOR, AT DE KAN BLIVE HELBREDT IGEN. DANMARKS 

LUNGEFORENINGS VISION ER ET SAMFUND, HVOR FLERE HAR SUNDERE LUNGER – LIVET IGENNEM. DET NYFØDTE BARNS FØRSTE 

SELVSTÆNDIGE HANDLING ER AT TRÆKKE VEJRET. OG NÅR VI EN DAG HOLDER OP, MARKERER DÉT LIVETS AFSLUTNING. DERFOR 

SKAL VI PASSE PÅ DE LUNGER, DER SÆTTER OS I STAND TIL AT TRÆKKE VEJRET. VI SKAL FOREBYGGE, AT LUNGERNE BLIVER SYGE. 

VI SKAL HJÆLPE ALLE DEM, HVIS LUNGER ALLIGEVEL ER BLEVET DET. OG VI SKAL FORBEDRE MULIGHEDERNE FOR, AT DE KAN 

BLIVE HELBREDT IGEN. DANMARKS LUNGEFORENINGS VISION ER ET SAMFUND, HVOR FLERE HAR SUNDERE LUNGER – LIVET IGEN-

NEM. DET NYFØDTE BARNS FØRSTE SELVSTÆNDIGE HANDLING ER AT TRÆKKE VEJRET. OG NÅR VI EN DAG HOLDER OP, MARKERER 

DÉT LIVETS AFSLUTNING. DERFOR SKAL VI PASSE PÅ DE LUNGER, DER SÆTTER OS I STAND TIL AT TRÆKKE VEJRET. VI SKAL FORE-
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Palliativ indsats – livskvalitet og lindring 
v. Rita Nielsen, klinisk sygeplejespecialist, forfatter og foredragsholder, Diakonissestiftelsens Hospice 
I projektet ”Palliativ indsats til KOL-patienter” har Danmarks Lungeforening sammen med Palliativt Videncenter 
undersøgt KOL-patienters sygdomsforløb og behov for palliativ (lindrende) indsats. Rita Nielsen giver et indblik i, 
hvordan en palliativ indsats kan lindre og støtte mennesker med en livstruende lungesygdom. Rita har arbejdet i 
mange år med alvorligt syge og døende mennesker og har skrevet flere bøger. 

Liv i lungerne – medier og læring 
v. Henrik Poulsen, lærebogsforfatter og fagdidaktisk konsulent
Henrik Poulsen er ekspert i medier og læring og forfatter til stribevis af lærebøger. Han er forfatter til online lære-
midlet ”Liv i Lungerne”, som er Danmarks Lungeforenings nye undervisningswebsite om luft, lunger og sundhed 
målrettet 7.-10. klasse. Hør om, hvordan og hvorfor de unge selv får ordet via YouTube film, blogindlæg, kommen-
tarer, kampagner og meget mere.

Fridykning – vejen til et bedre åndedræt 
v. Jesper Stechmann, aktiv fridykker og tidligere verdensmester
Jesper Stechmann er en del af verdenseliten inden for fridykning og verdensmester i 2010. Jespers speciale er de 
dybe dyk, som har bragt ham helt ned på 100 meters dybde. Vel at mærke uden ilt. Jespers basale teknikker fra fri-
dykningen kan hjælpe alle med lungeproblemer til at kontrollere angsten for ikke at kunne trække vejret. 

ÅrsmøDe 2013

kom til

DeLTag i mødet, få ny viden og mød patienter, sundhedsfaglige og mange andre med interesse 
for lungesagen. Læs mere om årsmøde 2013 på www.lunge.dk/aarsmoeder og se invitationen 
på bagsiden af dette blad.

mød op til Danmarks Lungeforenings årsmøde torsdag 6. juni 2013 
kl. 14 i kPmg huset, Værkmestergade 25, 15. sal, 8000 aarhus C. 
Der er fri entré for alle – både medlemmer og ikke medlemmer.

Formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS), Jørgen Vestbo og direktør for 
Danmarks Lungeforening, Anne Brandt, byder velkommen. Glæd dig til tre spændende 

oplæg med omdrejningspunkt i vores vision om sundere lunger - livet igennem. Oplæg-
gene er relevante, hvad enten du er patient, pårørende eller fagperson.

årSmøDe nYT fra LokaLforeninger og neTVærk
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Region noRdjyllAnd

Aalborg netværksgruppe: Bowling, minigolf 
(bemærk: to arrangementer)
SteD: seaport, strandvejen 7, 9000 aalborg
tiD: Tirsdag 28. maj 2013, kl. 13.00 – 15.00
kom med til en hyggelig eftermiddag med bowling og socialt samvær.
tilmelding: senest fredag 14. maj 2013, til kresten jespersen på tlf. 98 
18 95 57 eller tlf. 22 86 80 41.

SteD: aalborg minigolf, skydebanevej 7, 9000 aalborg
tiD: Tirsdag 25. juni 2013, kl. 13.00 - 15.00
kom og vær med til at spille minigolf. Vi håber på godt vejr.
tilmelding: senest fredag 21. maj 2013, til kresten jespersen på tlf. 98 
18 95 57 eller tlf. 22 86 80 41.

Brovst netværksgruppe: ”kan slaskeri 
og slendrian føre til noget!?”
SteD: brovst sports- og kulturcenter, Damengvej 2, 9460 brovst
tiD: 26. juni 2013, kl. 15.00 – ca. 17.00
Dagen byder på et spændende oplæg med tidligere kriminalassistent 
Hugo mortensen, hvor vi forhåbentlig vil få os en god latter. Deltagelse + 
kaffe: 75 kr. 
tilmelding og information: senest 22. juni 2013, til bent Laursen på 
tlf. 98 23 23 02.

Hjørring netværksgruppe: 
udflugt, oplæg ved diætist 
(bemærk: to arrangementer)
SteD: start fra forsamlingsbygningen, østergade 9, 9800 Hjørring.
tiD: Torsdag 16. maj 2013, kl. 8.30
Vi starter den spændende udflugt ved forsamlingsbygningen og kører der-
efter til rododendronparken i brønderslev. kl. 12 spiser vi frokost på restau-

rant Hedelund, og herefter kører vi til Vildmosemuseet. kl. 15.00 er der 
kaffe med kringle og lagkage. Prisen er 100 kr., som betales ved tilmelding. 
tilmelding er nødvendig: senest 20. april 2013, til kontaktperson 
Poul a. krogsgaard tlf. 21 47 69 96.

SteD: forsamlingsbygningen, østergade 9, 9800 Hjørring
tiD: Torsdag 13. juni 2013, kl. 13.30
Diætist anne-Louise Hyttel fra H s C, kommer og fortæller om kost og koL. 
tilmelding: til kontaktperson Poul anton krogsgaard, tlf. 21 47 69 96.

farsø netværksgruppe: kom og vær med
SteD: klubhuset, Dronning ingridsvej, 9640 farsø
tiD: Vi mødes mandag i lige uger, kl. 13.30 – 16.00
Vi er et tilbud for lungepatienter og pårørende. Her han du møde andre i 
samme situation som dig selv, og høre forskellige oplæg og udveksle 
gode råd og erfaringer med andre, der lever med en lungesygdom tæt 
inde på livet.
tilmelding: til kontaktperson: anne marie Hansen, tlf. 98 66 20 42.

ÅrsmøDe 2013

årSmøDe

Lær mere om lungesygdomme, patientnetværk og livet med 
en lungesygdom sammen med andre i samme situation. 
find et kursus skræddersyet til dig som patient, pårørende 
eller frivillig. 

kurserne arrangeres af LungePatient.dk i samarbejde med 
Danmarks Lungeforening og holdes på kursusejendom-
men boserup minde ved glamsbjerg på fyn.

læs mere på www.lungepatient.dk 
eller ring på tlf. 64 72 13 57.

kurser for medlemmer

to foreninger – ét mål
Danmarks Lungeforening bygger netværk med andre, der arbejder for 
lungesagen. Vi samarbejder derfor med foreningen LungePatient.dk for 
at hjælpe mennesker med lungesygdomme. Det betyder helt konkret, at 
alle medlemmer kan deltage i arrangementer, kurser og andre aktiviteter 
i begge foreninger. se www.lungepatient.dk for flere arrangementer.

arrangementer

nYT fra LokaLforeninger og neTVærkbiLLeDer fra 2012
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frederikshavn netværksgruppe: 
træning og sang
SteD: sundhedscentret frederikshavn, nytorv 1, 9900 frederikshavn 
tiD: gruppen mødes den sidste fredag i hver måned fra kl. 13.00-15.00.
Lige nu er vi i gang med at samle gode sange til et sanghæfte, så vi kan 
synge ved hvert møde. Vi træner to gange ugentlig, og hygger os efter-
følgende med ostemadder og kaffe – i alt ca. 2 timer. 
tilmelding: Hvis du vil høre mere om gruppen eller ønsker at blive 
medlem, kan du kontakte Lis på tlf. 21 76 18 94.

Region MidtjyllAnd

viborg, Café Smilet
SteD: banegårdspladsen 10 i kælderen, 8800 Viborg (samme bygning 
som rehabiliteringsteamet, der er elevator)
tiD: 27. maj, 24. juni og 29. juli 2013, kl. 14.30 – 15.30 
er du lungesyg og har du lyst til/trænger du til en snak, en kop kaffe, et 
grin eller en skulder, så er du velkommen i Cafe smiLeT. Vi mødes den 
sidste mandag i måneden (bemærk: flere datoer)
for mere information: kontakt tovholder annette eriksen på mail annet-
te.eriksen@hotmail.com eller tlf. 26 48 23 30 eller tovholder Vigdis 
krægpøth, vigdi@mail.dk, 26 19 11 09. Det er gratis, og der serveres 
kaffe og kage.

viborg-Skive lokalforening: 
Sejlads med båden Margrethe i viborg
SteD: randersvej 1, 8800 Viborg
tiD: onsdag 14. august 2013, kl. 16.30
afsejling fra golf salonen. Der er begrænset antal pladser. Der serveres 
en sandwich og en øl/en vand. Pris: 60 kr. for medlemmer og 100 kr. for 
ikke-medlemmer. Turen aflyses i tilfælde af dårligt vejr. tilmelding se-
nest 10. august 2013: til anne-marie Thomsen perito@fibermail.dk 
eller ring 28 55 37 49. 

Cafe Hack: kom og hør radio i Aarhus - Særar-
rangement for lungepatienter, pårørende og 
andre interesserede i lungesagen.
SteD: Café Hack, Teatergaden 1, 8000 aarhus C
tiD: Torsdag 22. august 2013, kl. 10.30 – 13.00
Café Hack i aarhus lægger navn og lokale til det populære radioprogram 
”Cafe Hack”, der bliver sendt på Danmarks radio P4 hver søndag for-
middag kl. 10.00. Her byder den altid veloplagte vært, søren Dahl, lyt-
tere og gæster velkommen til 2 timers sprudlende live radio. Programmet 

bliver optaget fra en lille scene i cafeen, og torsdag 22. august 2013, fra 
kl. 10.30 til 13.00, har du mulighed for at være publikum ved Danmarks 
Lungeforenings særarrangement for lungepatienter, deres pårørende og 
alle andre med interesse i lungesagen. 
Café Hack vil på denne dag være særligt opmærksomme på, at ram-
merne i cafeen tager hensyn til mennesker med besværet vejrtrækning, 
dvs. ingen levende lys, stærk parfume, friske blomster osv. Prisen for at 
deltage ved optagelserne er 295 kr. pr. person, og inkluderer udover 
showet følgende:
•	 Månedens	Brunch
•	 Kaffe/The
•	 1	Glas	juice
•	 1	Glas	mousserende	vin
tilmelding: Tilmeld dig på www.lunge.dk/arrangementer. Tilmeldingen 
foregår efter først-til-mølle princip, og der er plads til 75 personer, så 
skynd dig at tilmelde dig. 

Region SyddAnMARk

faaborg-Midtfyn netværksgruppe: 
foredrag om kinesiologi, banko 
(bemærk: to arrangementer)
SteD: Tømmergården 6, 5600 faaborg
tiD: mandag 27. maj 2013, kl. 14.30 -16.30
kinesiolog birgit nielsen fortæller om alternativ behandling i forhold til 
koL. kaffe/the koster 20 kr.
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SteD: Tømmergården 6, 5600 faaborg
tiD: mandag 24. juni 2013, kl. 14.30 – 16.30
nu nærmer vi os sommerferie, så derfor har vi bankospil, hvor hver især 
tager en pakke med. Prisen bestemmer i selv, dog ikke over 25 kroner. 
Pladerne koster 5 kroner for 2 stk.
kaffe og the koster 20 kroner. kom og hyg jer sammen med os.
for mere information: kontakt: Lone P. jeppesen på tlf. 23 90 48 40.

Sønderborg - Cafe Solskin: nyt diabetesbrød, 
underholdning med Sønderborg Harmonika-
klub og oplæg ved Charlotte Bircow 
(bemærk: tre arrangementer)
SteD: sundhedscenteret, grundtvigs allé 150, 6400 sønderborg. ind-
gang fra skolegården (var før universitetet).
tiD: Torsdag 16. maj 2013, kl. 18.30 – 21.00
guldbageren i møllegade introducerer nyt Diabetesbrød, og evt. andre 
gode sager. kaffe/the kan købes i Cafeen.

SteD: sundhedscenteret, grundtvigs allé 150. 6400 sønderborg. ind-
gang fra skolegården (var før universitetet).
tiD: Torsdag 30. maj 2013, kl. 18:30 – 21.00
sønderborg Harmonikaklub underholder. showet starter kl. 19.00 - ca-
feen lukker kl. 21.00. kaffe/the kan købes i cafeen.

SteD: sundhedscenteret, grundtvigs allé 150. 6400 sønderborg. ind-
gang fra skolegården (var før universitetet).
tiD: Torsdag 13. juni 2013, kl. 18:30 – 21.00
“kræft æde mig - nej” ved Charlotte bircow. (Pris: 100 kr.) foredraget 
starter kl.19.00 - cafeen lukker kl. 21.00. kaffe/the kan købes i cafeen.
tilmelding nødvendig: a.s.junker@mail.dk / 51 23 19 75.

Sønderjylland lokalforening og 
netværksgruppe Syd: Syng med i kol-kor
SteD: sønderborg sundhedscenter, grundtvigs allé 150 
(indgang gennem skolegården)
tiD: Tirsdag 11. juni 2013, kl. 13.30 – 15.30
kom og vær med til en god gang ”lungegymnastik”. Der er ingen krav til 
sangevner, vi skal blot have det sjovt, hyggeligt og gå herfra i godt humør. 
korleder Helle Damkjær vil lede os igennem eftermiddagens sange. koL-kor 
har været en succes andre steder i landet, så lad os prøve, om vi ikke kan få 
sat skub i lungesyge her i området. Pårørende er ligeledes meget velkomne.
tilmelding: Deltagelse er gratis. medbring venligst selv kaffe/te. Yder-
ligere oplysninger kan fås hos lokalformand edith Pedersen mail: 
edith@hjertelunge.dk eller tlf.51 23 68 04.

testamentariske 
gaver kan hjælpe 
lungesyge børn og 
voksne
Danmarks Lungeforening arbejder for bedre for-
hold for mennesker med en lungesygdom.
med en testamentarisk gave er du med til at sikre 
et håb og en fremtid for børn og voksne med syge 
lunger.

arv udgør en vigtig del af de samlede bi-
drag til Danmarks lungeforening.

når vi modtager en testamentarisk gave, tager vi 
det som et udtryk for stor tillid og moralsk støtte 
til vores arbejde i foreningen. Pengene går bl.a. til:

•	 Legater	til	forskning
•	 	Legater	til	lungesyge,	der	har	behov	for	en	
 økonomisk håndsrækning
•	 	Foreningens	politiske	og	mediemæssige	arbejde	

for mere fokus på lungesagen

Testamentariske gaver er fritaget for arveafgift. Hvis du be-

slutter dig for at inkludere Danmarks Lungeforening i dit 

testamente, kan du få gratis bistand til at udfærdige dit te-

stamente hos vores advokat. skriv til os på info@lunge.dk 

hvis du vil vide mere.

Billeder fra 2012biLLeDer fra 2012
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en dag med fokus på netværksgrupper
Lørdag d. 23. marts 2013 mødtes netværksgrupper fra alle egne af søn-
derjylland til et heldagsmøde på aabenraa sygehus. netværksgrupperne 
er meget forskellige, men har dog alle det tilfælles at hjælpe lungesyge 
både med motion og socialt samvær. grupperne kender ikke meget til 
hinanden, og det forsøgte vi at råde bod på ved en fælles mødedag, hvor 
repræsentanter fra grupperne mødtes med ida Corina jahn og matilde 
rømer fra sekretariatet samt bestyrelsen for sønderjylland Lokalforening. 
Tak en fantastisk dag. Læs mere på www.lunge.dk under Lokalforening 
sønderjylland.

tønder netværksgruppe: krolf, træning og ud-
flugt med spisning (bemærk: to arrangementer)
SteD: Tønder medborgerhus, østergade 63, 6270 Tønder
tiD: mandag 3. juni 2013, kl. 9.30 – 11.30
Vi mødes hver mandag til træning og socialt samvær. Træningen foregår 
i medborgerhusets gymnastiksal til et træningsprogram på DVD, som 
vises på storskærm. Vi har bolde, klude og andre redskaber, som vi ind-
drager i træningen efter behov og ønske. efter træningen drikker vi kaffe 
og har hyggeligt samvær i medborgerhusets cafélokale. Denne gang: 
krolf v/ instruktør johannes bossen.

SteD: Tønder medborgerhus, østergade 63, 6270 Tønder
tiD: mandag 24. juni 2013, kl. 9.30 – 11.30
Vi træner sammen og herefter er der udflugt med spisning. Tilmelding: 
edith Pedersen, tlf. 74 62 79 60, mail: edith@hjertelunge.dk eller Laura 
L. stubkjær tlf.: 74 75 10 35, mail: mail@selvhjaelpsydvest.dk

Region SjællAnd

guldborgsund lokalforening: linedans, 
motionsnetværk, vandretur i Halskov 
vænge med besøg på galleri Arleth 
(bemærk: tre arrangementer)

SteD friserhuset, frisegade 25, 4800 nykøbing falster
tiD: onsdag 15. maj 2013, kl. 19.00 – 20.30 
mira Dorota Hansen er en erfaren linedansinstruktør, der i flere år har 
ledet et hold linedansere i blæksprutten i idestrup. mira tilpasser dansen, 
så vi alle kan følge med og få en fornøjelig aften.
tilmelding: til lokalformand: Lise Landgren, tlf. 40 74 86 91 eller på 
mail: liselandgren@mail.dk

SteD: frivilligcentret banegårdspladsen 1a, 4800 nykøbing falster 
tiD: Tirsdag 21. maj 2013, kl. 19.00 – 21.00
Det er ikke altid sjovt at træne alene. Det vil vi gerne gøre noget ved i 
guldborgsund Lokalforening, derfor opretter vi netværk, i samarbejde 
med guldborgsund kommune. kom og vær med, eller hør nærmere hos 
lokalformand Lise Landgren på mail: liselandgren@mail.dk eller tlf.40 74 
86 91.

SteD: Halskovvej
tiD: onsdag 5. juni 2013, kl. 12.00 – 14.00
naturvejleder marie roland fra naturstyrelsen viser rundt i fortidsminde-
skoven i et tempo, så vi alle får en god tur. medbring kaffe eller drikkeva-
rer. www.naturstyrelsen.dk 
galleri arleth smykker skulpturer og billeder, annette og michael arleth 
www.galleriarleth.dk 
tilmelding: til lokalformand: Lise Landgren, tlf. 40 74 86 91 eller på 
mail: liselandgren@mail.dk

Holbæk netværksgruppe: vil du være med?
SteD: Holbæk gangsports klublokale på Højen 36, 4300 Holbæk.
tiD: Vi mødes hver onsdag, kl. 10.00-12.00
netværksgruppen i Holbæk er et netværk for mennesker med koL - kro-
nisk obstruktiv lungesygdom. Det kan være svært at leve med koL. Der-
for kan det være rart at møde ligesindede. i netværksgruppen kan i 
støtte, udvikle og udfordre hinanden. 
tilmelding: Tovholder for netværksgruppen, egon Havgaard, mail: 
egon@havgaard.com, tlf.40 41 18 56.
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næstved netværksgruppe: kom og mød andre i 
samme situation til socialt samvær
SteD: frivilligcenter næstved på farimagsvej 22, næstved - også kaldet 
futura caféen.
tiD: Vi afholder vores møder den første mandag i hver måned.
engagerede, lokale kræfter har taget initiativ til at starte en netværks-
gruppe. gruppen ønsker at få gang i lidt træning og møder til kaffe og en 
snak og andre hyggelige påfund (foredrag etc.). gruppen er åben for 
lungepatienter og pårørende. Det er ikke nødvendigt med tilmelding.
for mere information: kontakt Carsten Lindegaard på tlf. 23 10 30 76 
eller kurt nielsen på tlf. 22 13 19 50.

Roskilde lokalforening: Stole-zumba
SteD: Himmelev sognegård, fynsvej 69, 4000 roskilde bus 201 a har 
stoppested ca. 300 meter før sognegården
tiD: onsdag 22. maj 2013, kl. 14.00 – 16.00
inge bisgaard vil lære os at danse stole-zumba. Det bliver helt sikkert 
sjovt. Vi skal også på en længere "rejse". jeg vil fortælle om min mands 
og min senior rygsækrejse 2012 gennem 6 asiatiske lande på 10 uger og 
vise billeder fra nogle højdepunkter på vores tur.
tilmelding: birgit schelde Holde, mail birgitschelde@gmail.com, tlf. 23 
86 38 05. 

Stevns netværksgruppe: kom og vær med
tiD: gruppen mødes den 3. onsdag i måneden.
engagerede, frivillige kræfter har startet en netværksgruppe op i stevns 
kommune. Hvis du vil høre mere om gruppen, er du velkommen til at 
kontakte: susanne uhde Pedersen på mail: uhde-sus@hotmail.com eller 
på tlf. 22 17 06 58.

tølløse netværksgruppe: kom og træn med os
SteD: solparken, nytorv 14, 4340 Tølløse
tiD: Vi mødes og træner hver onsdag kl. 10.00-11.00 og fredag kl. 9.00-
10.30. 
Det kan være svært at leve med koL. Derfor kan det være rart at møde 
ligesindede. i netværksgruppen kan i støtte, udvikle og udfordre hinan-
den. obs: Husk indendørs sko.
tilmelding: kontakt rudy johansen fra netværksgruppen på mail: 
rujo@privat.dk eller tlf. 30 29 85 14.

Region HovedStAden

Amager netværksgruppe: 
forebyggelsescenter-løb i fælledparken, besøg 
i Haveforeningen vennelyst, tur på fælleden 
(bemærk: tre arrangementer)

SteD: fælledparken
tiD: Torsdag 6. juni 2013, kl. 12.00 
Torsdag 6. juni 2013 deltager netværksgruppen amager i fC 
(forebyggelsescenter)-Løbet i fælledparken. Vi bliver afhentet i sund-
hedshuset og kørt i bus til fælledparken, hvor der er underholdning og 
opvarmning inden løbet. sundheds- og omsorgsborgmester ninna 
Thomsen (sf) holder åbningstale og deltager i løbet. fC-Løbet afholdes 
hvert år den første torsdag i juni, og distancen er på 1250 m til 5 kilome-
ter, og deltagerne kan selv bestemme, om de vil løbe eller gå.

SteD: Haveforeningen VenneLYsT
tiD: onsdag 3. juli 2013, kl. 13.00-15.00
Vi besøger Haveforeningen VenneLYsT, og får en rigtig hyggelig dag. 
arrangementet er gratis.

SteD: fælleden
tiD: onsdag 7. august 2013, kl. 13.00-15.00 
Vi tager en tur på fælleden og håber på godt vejr. arrangementet er 
gratis.
tilmelding og information: Henrik nielsen, tlf. 32 59 08 03/ 40 24 
10 86, mail: henriknielsen07@gmail.com

Allerød lunge Café: oplæg ved fysioterapeut
SteD: Pensionisthuset, skovensvej 6, 3540 allerød
tiD: Tirsdag 21. maj 2013, kl. 15.00-17.00 
fysioterapeut karin Christophersen fra Hillerød kommune med speciale i 
bækkenbundstræning, kommer og fortæller fornøjeligt om emnet “kni-
ber det med at holde, tæt når du hoster”.
alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.

frederiksværk lunge Café: oplæg om 
multisygdom, foredrag med professor 
(bemærk: to arrangementer) 
SteD: skjoldborg, Valseværksstræde 5a, 3300 frederiksværk
tiD: Tirsdag 23. maj 2013, kl. 14.30-16.30
finn kousgaard, som både har koL og diabetes, kommer og fortæller 
om, hvordan det er at leve med flere kroniske sygdomme. Han taler om, 
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hvordan træning kan flytte fokus fra sygdom og give overskud. alle er 
velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.

SteD: Helsinge rådhus, rådhusvej 3, 3200 Helsinge
tiD: Tirsdag 4. juni 2013, kl. 17.00-19.00
Professor Peter Lange vil tale om “Hvad bør en koL patient vide om 
koL”.
nærmere oplysninger om arrangementet herunder om tilmelding kan 
ses på hjemmesiderne www.gribskov.dk,  www.astma-nordsj.dk eller 
www.lunge.dk
tilmelding er nødvendig til: kontaktperson, ingelise biering tlf. 
21 68 07 41.

Helsingør netværksgruppe (ny):
SteD: frivilligcenter Helsingør. kronborgvej 1c, 2. sal (elevator forefindes 
ved indgang til Hamlet) 3000 Helsingør
tiD: 29. maj – og derudover onsdage fra kl. 16.00 -17.30.
for mere information kontakt: Tove Tafdrup, mail: tove.tafdrup@gmail.
com eller tlf. 24 21 68 62.
netværksgruppen er et mødested for borgere med lungesygdom i Helsin-
gør området – hvor vi til en start vil mødes én gang om måneden – et 
par timer en eftermiddag, over en kop kaffe med hjemmebag. møderne 
kan have et tema, som er aftalt i forvejen, og som er bestemt af delta-
gerne i netværket (det kan være temaer som f.eks. motion, medicin, at 
leve og at rejse med en lungesygdom osv.).Der vil være besøg af forskel-
lige oplægsholdere, og vi vil ikke mindst inspirere og støtte hinanden til 
at leve aktivt med en kronisk lungesygdom i hverdagen. Det er gratis at 
deltage i netværket, og for et mindre månedligt beløb vil det være muligt 
at benytte træningsfaciliteterne på aktivitetscenter Hamlet.
for information kontakt: Tove Tafdrup på mail: tove.tafdrup@gmail.
com eller tlf. 24 21 68 62.

Hillerød Hospital – kol-Café: 
Sommerhygge i caféen
SteD: mødesalen i konferencecentret, indgang 50b, Hillerød Hospital
tiD: Tirsdag, 4. juni 2013, kl. 15.30 -17.00
sommerhygge i caféen, med besøg af sygeplejerske Charlotte elving og 
marie Lavesen, Lunge-og infektionsmedicinsk ambulatorium, Hillerød 
Hospital
tilmelding: ikke nødvendig. alle er velkomne.
Yderligere information: Telefon 48 29 49 33 eller e-mail: marie.Lave-
sen@regionh.dk

Hillerød lunge klub: 
Rundvisning i Barokhaven i Hillerød

SteD: P-pladsen, rendelæg-
gerbakken, 3400 Hillerød
tiD: mandag 27. maj 2013, kl. 
16.30
Der kommer en guide fra barok-
havens venner, som fortæller om 
havens

Tilblivelse. Turen varer ca. 1 time og 15 min.
Det koster 50. kr. pr. person
tilmelding: inden 22. maj 2013 på tlf. 22 73 21 44 eller 26 41 91 23.

Hvidovre netværksgruppe: kom og vær med 
SteD: Hvidovre sundhedscenter, Hvidovrevej 278 e, Hvidovre
tiD: onsdage mellem kl. 14.00-16.00, næste gang 12. juni 2013
netværksgruppen er et tilbud for koL-patienter og pårørende. Har du lyst 
til at deltage, er du meget velkommen. Du er også velkommen til tage en 
pårørende med. 
tilmelding er nødvending på hos: sundhedscentret på tlf. 36393737.

Rødovre lokalforening: netværkscafé 
og Mangfoldighedsfestival
SteD: rødovre frivilligcenter, Pejsestuen, slotsherrens Vænge 2a
tiD: Tirsdag 14. maj 2013, kl. 14.00-16.00
kom og vær med til uhøjtideligt, dejligt samvær med ligestillede og evt. 
deres pårørende, hvor du/i kan få glæde af at tale/dele erfaringer med 
andre med en lungesygdom. Der vil også være mulighed for at vælge 
temaer fx korrekt anvendelse af inhalatorer m.m., rejseforsikring som 
kroniker m.m. Der vil være kaffe/the + småkager. bus kører næsten lige 
til døren.



45LUNGENYT nr. 2 2013

nYT fra LokaLforeninger og neTVærk

SteD: rødovregaard
tiD: Lørdag 22. juni 2013, kl. 12.00 – 18.00
mangfoldighedsfestival er helt klart et besøg værd – spændende med 
alle de mange kulturer, der danser, synger, underholder og serverer lækre 
specialiteter til en billig pris. Lokalforeningen vil have en stand ved siden 
af rødovre sundhedscenters stand. kom og vær med til en festlig dag. se 
nærmere i rødovre Lokal nyt op til dagen og/eller på www.lunge.dk 
under rødovre Lokalforening.
tilmelding: er ikke nødvendig. evt. spørgsmål kontakt venligst elisa-
beth Hemme på tlf. 22 43 21 12 eller gitte strøm på tlf. 30 88 88 70.

Bornholm – trygluft Bornholm: 
en aften i medlemmernes tegn
Sted: aktivitetscentret, Paradisvej 83, 3700 rønne
tid: 12. juni 2013, kl.19.00-21.00
alle interesserede er velkomne, nye som pårørende. kaffe/Te, 10,-kr per 
person.
Tilmelding: til kontaktperson jane Poulsen tlf. 61 72 37 77.
 
lyngby-taarbæk, gentofte, gladsaxe, 
Hørsholm og Rudersdal lokalforening: 
Månedens kol-café på Møllebo
SteD: Lyngby Hovedgade 1, 2800 Lyngby
tiD: 5. juni 2013, kl. 16.00 -19.00
kom til sommerfest med mad, drikke og forskellige indslag med en mas-
se overraskelser.
tilmelding: gratis deltagelse, men tilmelding er nødvendig til anette 
garsdal på tlf. 20 63 86 49. 

PAtientMØdeStedet på glostrup Hospital 
SteD: PaTienTmøDesTeDeT på glostrup Hospital
tiD: mandag 3. juni 2013, kl. 13.00 -15.00
få rådgivning om ilt og mød en repræsentant fra Danmarks Lungefor-
ening. ole staugaard, fra Vallensbæk/ishøj lokalbestyrelse, som har sær-
lig viden om ilt, vil være til stede.

vallensbæk-ishøj lokalforening: 
forår med fokus på patientinddragelse
Lokalafdelingen i Vallensbæk/ishøj har haft et aktivt forår med fokus på 
”Patientinddragelse”. På de sidste to netværksmøder i Hvidovre har te-
maet været ”Hvordan forbereder man sig bedst muligt på et læge- eller 
hospitalsbesøg”. 
7. marts 2013 var der ”åbent møde” på glostrup Hospital, hvor ”Lun-
gegruPPen” fra medicinsk afdeling på glostrup Hospital fortalte om, 

hvordan det er at blive indlagt og være patient på glostrup Hospital. 
Dette kombineret med en gennemgang af de kommunale tilbud til koL-
patienter, gjorde eftermiddagen til en lærerig og inspirerende oplevelse 
med stor spørgelyst. et lille tankevækkende indslag fra tilhørerne i salen 
var, at tilfredsheden med hospitalsbesøgene var gode, mens ventetiden 
på afhentning er lang, når man skal hjem efter akutbehandlinger og i 
forvejen er træt. Det tager ofte adskillige timer. Hold øje med kommende 
arrangementer i lokalforeningen på www.lunge.dk/arrangementer 
kontakt: Lokalformand nina berrig, mail: nina.berrig@regionh.dk 

Østerbro netværksgruppe: 
Besøg fra Øresunds Apoteket, sommerhygge 
(bemærk: to arrangementer) 
SteD: forebyggelsescenter østerbro Vordingborggade 22, 3. sal 2100 
københavn ø
tiD: Tirsdag 28. maj 2013, kl. 13.00 - 15.00
nazia naseem fra øresunds apoteket kommer og lærer dig at tage din 
medicin rigtigt.
  
SteD: forebyggelsescenter østerbro Vordingborggade 2, 3 sal, 2100 ø
tiD: Tirsdag 25. juni 2013, kl. 13.00-15.00
sidste møde inden sommerferien hygger vi i gården, hvis det er godt vejr. 
nina berrig kommer og fortæller fra året, der gik.
tilmelding: ingen tilmelding, men for mere information, kontakt winnie 
bethnas, tlf. 3929 4317 / 2614 4317.
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fSlA landskursus 2013
fagligt selskab for Lunge- og allergisygeplejersker (fsLa), beskæfti-
ger sig med alle aspekter af pleje og behandling af voksne og børn 
med lunge- og allergisygdomme, og befinder sig derfor i tråd med 
Danmarks Lungeforenings vision om ”sundere lunger – livet igen-
nem” og i en nøgleposition til at påtage sig en førende rolle i vare-
tagelsen af og omsorgen for patienterne og deres pårørende. syge-
plejerskeren er ofte den første person, som patienter og pårørende 
møder, og de er involverede på alle niveauer af behandlingen - i 
almen praksis, i kommunerne, på sygehusafdelinger, i ambulatorier, 
i patienternes eget hjem - og i nogle tilfælde har de en opsøgende 
funktion hos særligt udsatte og sårbare patienter i gademiljøet. 

koL, astma og allergi udgør nogle af de største folkesygdomme og 
er forbundet med gener, der varierer fra få og bagatellignende til 
dagligt svære og nogle gange livstruende. sygdomme, som samti-
dig i vid udstrækning heldigvis kan forebygges og behandles, men 
stiller store krav til pleje og behandling, fordi patienterne ofte har 
komplekse behov og brug for livslang pleje, behandling og i mange 
tilfælde rehabilitering. 
Det er derfor afgørende, at sundhedsvæsenet udvikler nye og in-
novative modeller for at kunne imødekomme og håndtere et samti-
digt stigende behandlingsbehov i og med at, befolkningen lever 
længere med en eller flere kroniske sygdomme. 

nye måder at organisere pleje  
og behandling på
selvom der endnu kun er begrænset forskningsbaseret dokumentation, 
viser en række studier fra lande, vi kan sammenligne os med, at sygeple-
jekonsultationer og -interventioner for patienter med koL, astma og al-
lergi kan have en positiv effekt på patienternes fysiske tilstand og livs-
kvalitet. De kan medvirke til at reducere ventetider i ambulatorier og 
sikre	bedre	udnyttelse	af	knappe	ressourcer.	Mange	af	FSLA’s	medlem-
mer har i de sidste par år derfor medvirket i en række projekter, som 
udvikler og tester nye måder at organisere pleje og behandling på. fo-
kus har været at styrke patienternes færdigheder til selvstændigt at 
kunne varetage en større del af behandlingen i eget hjem, undgå eller 
afkorte indlæggelser og styrke funktionsevne i og livskvalitet i hverda-
gen. nogle af projekterne er endnu ikke afsluttede, men de nuværende 
resultater og erfaringer viser, at sygeplejerskernes rolle kan udvikles og 
styrkes i betydelig grad, så de sammen med lægefaglige kolleger i end-
nu højere grad kan bidrage til, at risikopatienter så tidligt som muligt får 
stillet en præcis diagnose og så vidt mulig tilbydes sammenhængende 
og kontinuerlig evidensbaseret pleje, behandling og rehabilitering. 

foredrag, postere  
og erfaringsudveksling
På landskursus 7.-9. marts 2013 præsenterede sygeplejersker fra 
hele landet en række eksempler på ovenstående i form af foredrag, 
postere og mere uformel erfaringsudveksling og netværksdannelse. 
Det fremgik klart, at sygeplejerskerne trives med de nye udfordringer, 
men samtidig nøje reflekterer over dels fordele og ulemper ved at 
påtage sig et større selvstændigt ansvar, dels konsekvenserne af de 
mange telemedicinske løsninger, der for alvor udvikles, testes og im-
plementeres til at styrke patienternes egenomsorg og tryghed i hver-
dagen. Løsninger, som også indebærer, at ikke kun sundhedsperso-
nalet, men også patienterne får nye roller som diagnostiske medak-
tører blandt andet i forbindelse med identifikation af og handling på 
tegn og symptomer på en forværring af sygdommen.
eksempler på nye organisationsformer og ændrede roller, som først og 
fremmest er tænkt som bidrag til at styrke kvaliteten og omkostnings-
effektiviteten af den sundhedsfaglige indsats, men som samtidig blandt 
andet stiller krav til organisatoriske ændringer, overvejelser om fremad-
rettet finansiering, systematisk udvikling af sygeplejerskernes kliniske, 
organisatoriske og sundhedspædagogiske kompetencer og kontinuer-
lig kvalitetsmonitorering. 
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kontaktperSoner for 
alfa-1 Danmark

Vi vil gerne gøre opmærksom 
på, at Alfa-1 Danmark har en 
række kontaktpersoner rundt om 
i landet – og de vil gerne bruges! 
Du er velkommen til at ringe, hvis 
du har spørgsmål og søger råd, 
eller hvis du har brug for at tale med 
nogen, der forstår dig.

region Hovedstaden:
Åse Seidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 17 15 27
Susanne Lundberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 66 80 26

region Sjælland:
Ole Wayland Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . 46 78 95 26

region Syddanmark:
Jørgen Bjørnstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 95 00 97

region midtjylland:
Afventer ny kontaktperson

forældre til børn under 14 år:
region Hovedstaden:
Anne Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 07 08

region Syddanmark:
Pia Kristoffersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 33 99 18

nYT fra fsLa

Bliv meDlem
Danmarks Lungeforenings vision er et samfund, hvor flere mennesker har sundere lunger - livet igennem. Vær med til at 
støtte lungesagen aktivt. Bliv medlem for 150 kr. om året eller giv et bidrag. Se hvordan på www.lunge.dk eller ring på 
tlf. 38 74 55 44.   

valgt af Danmarks lungeforenings medlemmer:
birgitte blixen-finecke (viceformand)
anette garsdal
mette Thyssen

Direktør:
anne brandt 

forskningsudvalget:
overlæge, dr.med. niels seersholm (formand)
overlæge Thomas ringbæk
overlæge, ph.d. ingrid Titlestad
overlæge, dr.med. ole Hilberg
almenmediciner Torben sørensen 

Danmarks lungeforening er sekretariat for:
Dansk Lungemedicinsk selskab (DLs)
formand: Professor. overlæge, dr. med. jørgen Vestbo
www.lungemedicin.dk

fagligt selskab for
Lunge- og allergisygeplejersker (fsLa)
formand: uddannelsesleder birthe Hellquist Dahl
www.dsr.dk -> klik på "faglige selskaber" i øverste menulinje.
  

alfa-1 Danmark
formand: gunhil nørhave 
www.alfa-1.dk - info@alfa-1.dk

Danmarks Lungeforening og LungePatient.dk samarbejder 
for at hjælpe mennesker med lungesygdomme.

Danmarks lungeforening
administration

Danmarks Lungeforening
strandboulevarden 47b
2100 københavn ø
Tlf.: 38 74 55 44. fax: 38 74 03 13.
info@lunge.dk, www.lunge.dk
www.snakomkol.dk
www.facebook.com/lungeforeningen
 
Danmarks Lungeforenings kystsanatorium i Hjerting
sanatorievej 6, 6710 esbjerg V
forstander: Dorte Lismoes
Tlf.: 75 11 50 03 fax: 75 11 79 03
kystsanatoriet@mail.tele.dk
www.lunge.dk/hjerting

protektor 
Hendes majestæt Dronning margrethe ii

Danmarks Lungeforenings bestyrelse 
pr. 26.05.2011

udpeget af Danske regioner:
fhv. næstformand i regionsrådet
johannes flensted-jensen (formand for bestyrelsen)
regionsrådsmedlem nina berrig
regionsrådsmedlem maja Holt Højgaard 

udpeget af kl (kommunernes landsforening):
kommunalbestyrelsesmedlem Herdis Hanghøi 
kommunalbestyrelsesmedlem rikke macholm

udpeget af Dansk lungemedicinsk Selskab:
overlæge dr.med. niels seersholm (lægelig viceformand)
overlæge Thomas ringbæk
overlæge, ph.d. ingrid Titlestad
overlæge, dr.med. ole Hilberg

udpeget af fagligt Selskab for lunge- og
allergisygeplejersker:
klinisk sygeplejespecialist, Ph.D anne Dichmann sorknæs

lungenyt nr. 2 - 2013
oplag: 14.000
Ansv. redaktør: Anne Brandt
Redaktion: Birgitte Lenstrup og Charlotte Larsen. Idéer og 
forslag kan sendes til redaktionen på e-mail info@lunge.dk

AlfA 1- dAnMARk

generalforsamling og informa-
tionsmøde i alfa-1 Danmark
SteD: borgerforeningens Hus, nørre Voldgade 
63 (450 m fra nyborg station), 5800 nyborg 

tiD: søndag 26. maj 2013, kl. 13.00

i år prøver vi at gøre tingene på en ny måde. Vi 
holder vores generalforsamling uafhængig af 
Danmarks Lungeforenings Årsmøde. Til gen-
gæld kombinerer vi generalforsamlingen med 
et informationsmøde. i år foregår dette vest for 
storebælt - som i kan læse i indkaldelsen - i 
nyborg.

Vi vil også indføre informationsmøder, et øst for 
- og et vest for storebælt, hvor fokus er foræl-

dre med alfa-børn. Dette er et nyt tiltag, som vi 
håber, vil blive en succes og giver jer forældre 
mulighed for at netværke og snakke med andre 
i jeres situation. Vi vil gøre, hvad vi kan for at 
gøre indholdet relevant og informativt. Det 
fulde program vil kunne ses på www.alfa-1.dk
tilmelding til arrangementet: Tilmeld dig 
på www.alfa-1.dk og læs mere om stedet på 
www.borgerforeningenshus.dk

i år foregår alfa-1 Danmarks generalforsamling i 
Borgerforeningens Hus i nyborg.
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GLÆD DIG TIL AT DELTAGE I EN SPÆNDENDE 
EFTERMIDDAG OM LUNGERNE
Vi byder alle medlemmer og andre interesserede velkommen til årsmøde 2013.

14.00 Årsmøde for alle med interesse i lungerne

 Sundere lunger livet igennem
 Glæd dig til tre spændende oplæg med omdrejningspunkt i vores vision om sundere lun-

ger - livet igennem. Oplæggene er relevante, hvad enten du er patient, pårørende eller 
fagperson. Læs mere om oplæggene og oplægsholderne inde i bladet.

Deltag på årsmødet og vær med til at præge debatten.

16.15  Pause

16.30 Generalforsamling for medlemmer

 Dagsorden i henhold til vedtægterne § 5, stk. 3
 På generalforsamlingen vil alle stemmeberettigede medlemmer blandt andet blive bedt 

om at tage stilling til forslag om sammenlægning af Danmarks Lungeforening og Lunge-
patient.dk. Behandlingen af forslaget er betinget af, at LungePatient.dk på sit ordinære 
repræsentantskabsmøde den 4. maj 2013 har godkendt sammenlægningen og sammen-
lægningsvedtægterne. Derfor vil dagsordenen for generalforsamlingen afhænge af udfal-
det den 4. maj. Se hele dagsordenen på www.lunge.dk/aarsmoede 

17.30  Lækker buffet for alle deltagere

Sted KPMG-huset
Værkmestergade 25, 15. sal
8000 Aarhus C

Tilmelding 
Alle medlemmer vil senest 6. maj 2013 modtage indkaldelse til årsmøde pr. post. Tilmelding kan 
ske på vores hjemmeside www.lunge.dk indtil den 31. maj 2013. Hvis du ikke har mulighed for 
at tilmelde dig via hjemmesiden, kan du ringe på tlf. 38 74 55 44. 
I tilfælde af et overvældende antal tilmeldinger vil stemmeberettigede medlemmer af Danmarks 
Lungeforening have fortrinsret til årsmødet.

SKYND DIG AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN. VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

kom TiL
 Danmarks lungeforenings årsmøde
Torsdag 6. juni 2013 kl. 14.00 i aarhus

Billeder fra årsmøde i københavn 2012


