
”Jeg mistede min mor 
efter nogle hårde år 
med svær lungesyg-

dom. Jeg har på nært 
hold set, hvor barskt 

det kan være”
Henrik Slot Nielsen

 

Danmarks Lungeforenings årsberetning 2014

Henrik gjorde en forskel. Fredag 29. august 2014 hoppede han i havnen i Gudhjem 
for at svømme de 18 kilometer i åbent hav fra Bornholm til Christiansø. Hans mål var 

at indsamle 1000 kr. for hvert af de 74 år hans mor levede til Danmarks  
Lungeforenings oplysningsarbejde. Og det lykkedes han med.



Læs hele Anne Brandts ledelsesberetning med spændende 
nyt om alle Danmarks Lungeforenings aktiviteter, projekter 
og samarbejder i 2014 på www.lunge.dk/ledelsesberetning

Se årsregnskab for 2014 på www.lunge.dk/aarsregnskaber       

Direktør
Anne Brandt
Danmarks Lungeforening

Tak for et godt år
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Havsvømmer Henrik Slot Nielsen var ude i høj sø, da han i august 2014 på godt 8 timer 
svømmede distancen fra Bornholm til Christiansø og sikrede Danmarks Lungeforening 
både positiv opmærksomhed og gavmilde donationer. Hver dag kæmper ca. 700.000 
danskere nemlig med at få luft. Derfor er det skønt, at vores medlemmer vil gøre en 
forskel for andre hvad enten de er patienter, pårørende eller sundhedspersonale. Vi 
tror også på, at noget af det, som kan forbedre livet med en lungesygdom, er det 
stærke sammenhold, som vi og vores frivillige inviterer til året rundt – naturligvis i 
samspil med at man får den rigtige behandling i tide.

I 2010 formulerede Danmarks Lungeforening en vision, som stadig er vores ledestjerne:
 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.

Med et medlemskab af Danmarks Lungeforening er du med til at sikre, at du selv og 
mange andre får adgang til netværk, rådgivning, livsbekræftende aktiviteter og 
masser af brugbar erfaring. Som privatperson er din støtte meget vigtig for lungesagen. 
Den driftsstøtte, vi modtager fra Staten, er meget begrænset, og derfor er din støtte 
afgørende for vores arbejde for en bedre hverdag til mennesker med lungesygdomme.

Når vi er mange, kan vi gøre mere og hjælpe flere. Vi er hele Danmarks Lungefor-
ening. Vi er der for dig. Vi styrker dig. Og vi kæmper din sag. Uanset hvilken lunge-
sygdom, du har, og hvor ung eller gammel du er. Vi er der fra første skrig til sidste 
suk. 

 
Tusind tak.

Vi kæmper 
din sag
Danmarks Lungeforening taler lunge- 
patienternes sag hos politikere og i det 
offentlige rum.  

Medlemsstigning  
fra 2009-2014 
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I 2014 var Danmarks  
Lungeforening  
omtalt eller citeret 
1.437 gange i  
pressen. I 2013 var 
tallet 1.175
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Nøgletal i 2014
Danmarks Lungeforening er for alle, der er påvirket af en lungesygdom.  

Sammenholdet begynder her.  

Vi er der for dig
Et medlemskab af Danmarks Lungeforening giver adgang 
til et netværk med et stærkt sammenhold, livsbekræftende 
aktiviteter og masser af brugbar erfaring.

Flere støtter hinanden i netværks-
grupper og lokalforeninger

Danmarks Lungeforenings over 200 frivillige har i 2014 
haft fokus på fortsat at udvikle og udbrede Danmarks 
Lungeforenings aktiviteter og rådgivning. Hver dag gør 
de en forskel for alle dem, som er påvirket af en lungesyg-
dom. Nogle er også selv syge, men alle arbejder hårdt for 
at få det bedste liv lungerne kan trække.
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Vi styrker dig
Vi giver patienter og pårørende adgang til professionelle rådgivere, 
der arbejder for altid at give den rigtige information og rådgive om 
den bedste behandling.

Flere og flere søger rådgivning om lungesygdomme og behovet  
for viden om fx diagnose, lungesygdomme, behandling og sociale/
retslige forhold er stort. Danmarks Lungeforenings frivillige  
rådgivere svarer på mange spørgsmål året rundt.

Så mange henvendte sig til Danmarks 
Lungeforenings rådgivere
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Er du tilfreds med dit medlemskab 
af Danmarks Lungeforening?

I en læserundersøgelse af Lungenyt i 2014 svarede vores  
medlemmer, at de er tilfredse med deres medlemskab og gerne  
vil anbefale Danmarks Lungeforening til andre.

89 % Ja

5 % Ved ikke

3 % Nej

89 %

5 %
3 %

2010

2011

2012

2013

2014 15

14

14

11

10

Antal af lokalforeninger



 Livet kører 

på luft 
Læs mere på www.lunge.dk

”Det er hårdt at kæmpe imod en 
livstruende sygdom hos ens barn.”

Sådan siger Pernille Løvengreen, mor til Andreas, som i 8 år var i  

behandling for en meget sjælden lungelidelse. Da han fik at vide, han 

var helbredt, afleverede han alle sine biler og andet legetøj på Rigshos- 

pitalet, så der kunne være noget til de andre lungebørn at lege med.

”Kystsanatoriet er børnenes frirum!”

Det fortæller forstanderinde Dorte Lismoes om Kystsanatoriet i  

Hjerting, bygget i 1915 og ejet af Danmarks Lungeforening.  

Engang fungerede stedet som et lungesanatorium, men i dag er det 

en moderne døgninstitution, som årligt tilbyder aflastning til omkring 

100 børn og unge, der har brug for et pusterum fra hverdagen.

 Ren luft

 
Gravide  

og babyer

 
Daginstitutioner 
og Folkeskolen
Børn og Unge

 Sociale medier

 
Tidlig  

opsporing / 
diagnostik Forebyggelse

”Lungepatienter er nogle af de rareste  
patienter at hjælpe videre efter diagnosen. 
Efter noget tid med opmærksomhed,  
medicin og hjælp får de deres hverdag  
til at hænge sammen igen.”
Hos praktiserende læge Lene Søndergaard har der i snart 10 år været 

fokus på at finde kroniske lungepatienter i tide – især dem med KOL. 

Lene Søndergaard har sin praksis hos et lægehus i Middelfart.
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”Det startede med, at jeg havde 
brug for at sætte ord på min egen 
situation. Mest for min egen skyld.” 

Søs Hussmann har KOL og er bruger på Danmarks Lungeforenings 

online mødested Snak om lunger, som er for alle, der er påvirkede 

af en lungesygdom. Her deler patienter og pårørende viden og  

erfaringer med hinanden. Besøg www.lunge.dk/snakomlunger

Klaus Skjærlund er en engageret forkæmper for lungepatienter. Som 

formand for Horsens Lokalforening er han er en af de ildsjæle, som  

opfordrer lungepatienter i sit lokalområde til at blive en del af sammen-

holdet i Danmarks Lungeforening og få hjælp til et bedre liv med deres 

sygdom.

 

”Min største opgave er, at lunge- 
patienters udfordringer bliver gjort 
mere synlige og kendte. Det er min 
drivkraft.”

”Vi er rigtig glade for at være  
udvalgt blandt 50 andre forsknings-
ansøgninger, og vi vil gøre vores  
bedste for at lave god lungeforskning!”

Kathrine Rayce er sundhedsfaglig kandidat og ph.d. studerende  og 

fik i 2014 en bevilling fra Danmarks Lungeforening Fond på 40.000 kr. 

til et studie i telemedicinsk træning for kronisk syge lungepatienter.

”For lungepatienter, der lider af  
ensomhed, er det en stor hjælp at 
give dem større tryghed, når de  
begiver sig ud.”

Marie Gade Husted og Magnus Bendtsen arbejder tæt sammen på  

projektet ”Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber”, 

som er støttet med 3 mio. af VELUX og VILLUM fonden. Bl.a.med  

Åndenødskort, som skaber tryghed, når mennesker med en lungesyg-

dom skal ud og møde verden. Se kortene på www.lunge.dk/hjaelp

 Pårørende  Organsagen

 

Patienter i  
forskellige stadier 
af deres sygdom

 Behandling  Rehabilitering  Palliation

 Arbejdspladser
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Januar
EU: Nyt tobaksdirektiv fra EU 
vedtages og medfører flere og 
mere restriktive regler for to-
baksprodukter. Det nye tobaks-
direktiv lægger også op til, at 
der skal reguleres på e-cigaretter.

Februar
Dag for sjældne diagnoser: En 
international opmærksomheds-
dag for sjældne sygdomme her-
under lungesygdomme. En syg-
dom betragtes som sjælden, 
hvis max 1000 mennesker har 
den. 

For Lars Jakobsen har hans sjældne 
lungesygdom, sarkoidose, gjort 
træning er blevet til en fast del af 
hverdagen.

Havde Søren Stage Andersen  
ikke drømt om at komme på  
politiuddannelsen, var det måske  
aldrig blevet opdaget, at hans 
astmamedicinering var forkert. I 
dag har han ingen symptomer og 
er i gang med sin uddannelse til 
politibetjent.

Marts
Astma: I Danmark har aktuelt 
ca. 7-8 % af den voksne befolk-
ning astma. Diagnose og be-
handling foregår mest i almen 
praksis, men hvert år er der 
10.000 akutte indlæggelser pga. 
astma i Danmark. 

April
International arbejdsmiljødag: 
Over 400.000 danskere har 
KOL. 65.000 af dem har aldrig 
røget. Men kombinationen af 
rygning og et forurenet arbejds-
miljø er også et stort problem.

Danmarks  
Lungeforening 
er for alle, der 
er påvirket  
af en lunge-
sygdom
•  Omkring 700.000 danskere 

lider af en lungesygdom

•  De to hyppigste lungesyg-
domme i Danmark er astma 
og KOL

•  Der findes også en lang 
række sjældne lungesyg-
domme

•  Hvert år får ca. 30 men-
nesker transplanteret nye 
lunger. Der er konstant 
mellem 40 og 50 mennesker 
på ventelisten 

•  Hver dag dør 16 danskere 
på grund af KOL

•  Antallet af voksne med  
astma er tredoblet i de 
seneste 30 år

•  Børneastma er den mest  
almindelig sygdom hos 
børn og årsag til flest ind-
læggelser på sygehusenes 
børneafdelinger

•  Samfundet bruger omkring 
20 mia. kroner årligt til  
behandling af lungesyg-
domme

Kilde: Danmarks Lungeforenings 
argumentationspapir for en 
national, forpligtende indsats på 
lungeområdet.

Læs nyheder på www.lunge.dk

Året der gik

Jan Feb Mar Apr2014
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Maj
Tuberkulosebussen kører igen i 
København: Ny, specialbygget 
lastbil med røntgenudstyr kører 
nu igen ud for at finde mennesker 
med tuberkulose, der er meget 
udbredt blandt socialt udsatte 
borgere.

Juni
Folkemøde 2014: Danmarks  
Lungeforening satte lunger på 
dagsorden ved folkemødet på 
Bornholm. Vi var med i Tænke-
Tankens spændende debat om 
lungeområdet og målte lunge-
funktion foran Allinge Apotek.

Juli
De trænede hårdt og kom i 
mål: Lungepatienter, sundheds-
personale og kendte skuespillere 
svømmede, cyklede og løb for 
lungerne til KMD 4:18:4 mini- 
triatlon. 

August
FamilieCamp: En weekend med 
masser af musik, sang og bevæ-
gelse, hvor familier med lunge-
syge børn og søskende kunne 
mødes, snakke og hygge sig 
sammen.

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

September
Titler som ”Dagdrømmeri” og 
”Poesi på Lungerne”: Nye video-
er om unge og lunger skrevet og 
instrueret af ambassadør og skue-
spiller, Line Kruse.

Oktober
Lungefunktion i Matas:  
Over 2.200 danskere fik målt 
deres lungefunktion af vores sy-
geplejersker i 50 Matas butikker 
i løbet af kampagneugerne 42  
og 43.

November
Lungedag og sundhedsstrategi: 
På årets internationale lunge-
dag, hvor et væld af danskere 
fik målt lungefunktion. Det faldt 
helt i tråd med regeringens 
sundhedsstrategi, ”JO FØR JO  
BEDRE”, om tidlig diagnose, 
bedre behandling og en særlig 
satsning for lungesyge.

December
PFA Brug Livet Fonden: Børne- 
lungefonden blev udvalgt til at 
modtage 100.000 kr. plus en 
indsats fra PFA for at skabe  
opmærksomhed om børnelunge-
sagen. Børnelungefonden er en 
selvstændig fond oprettet på 
initiativ af Danmarks Lungefor-
ening i 2014.
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Lungerne er  
på alles læber
I Danmarks Lungeforening er vi glade. Vores samlede indsatser er med til at sikre lunge- 
patienter et længere og bedre liv. 
 Rent politisk var den største sejr for lungesagen i 2014, at lungerne, efter at de blev 
skrevet ind som særligt fokusområde i regionernes økonomiaftale med regeringen,  
efterfølgende fik en særlig plads i regeringens sundhedsstrategi ”JO FØR JO BEDRE”. Så 
var vejen banet for, at regeringen kunne få en sundhedsaftale på plads i finansloven med 
øremærkede midler til en lungesatsning.
 Med denne nye finanslovsaftale sættes der præcist ind der, hvor vi i Danmarks Lunge-
forening har kæmpet for, at der skulle sættes ind: Tidlig opsporing og deraf følgende  
tidligere behandling af børn, unge og voksne med lungesygdomme som fx astma og KOL.
 Lungeområdet har tidligere manglet fokus blandt beslutningstagere, og dermed har 
forebyggelse, opsporing, behandling og rehabilitering af lungepatienter også kun fået 
tilført få midler til forbedringer.  Med veldokumenteret fakta og sundhedsøkonomiske 
beregninger viste vi allerede i 2013, i et argumentationspapir, vejen til en koordineret 
indsats på lungeområdet, som vi nu kan høste resultaterne af.
 Derudover glæder det mig at mærke vores medlemmers tilfredshed ved det sammen-
hold, som de oplever i Danmarks Lungeforenings lokalforeninger og netværk. For os er 
det vigtigt, at mennesket er i fokus – også når man er syg. Nu ser vi frem til at forholdene 
for lungepatienter forbedres rundt om i landet som de første resultater af en målrettet 
indsats på lungeområdet.

På bestyrelsens vegne

Få ny viden om forskning 
og behandling. 
Få personlige historier fra 
lungepatienter og deres 
pårørende.
Og hent redskaber til en 
bedre hverdag hos  
Danmarks Lungeforening.

   Lungenyt – medlemsblad fire gange 
om året

 Nyhedsmail – 12 gange om året

  www.lunge.dk – viden og rådgivning 
om lungesygdomme

 Følg os på facebook

  YouTube kanal – over 100 videoer  med 
viden og personlige lungehistorier

 Snak om lunger – online mødested for 
lunge- patienter og pårørende på  
www.lunge.dk    

Lokalforeninger og netværk – arrange-
menter og lærerige aktiviteter for dig

Bestyrelsesformand 
Johannes Flensted-Jensen
Danmarks Lungeforening

Bestyrelsesmedlemmer i Danmarks Lungeforening, fra venstre mod højre:
Kjeld Møller Pedersen, Henrik Vincentz, Hanne Markussen, Ingrid Titlestad,  
Johannes Flensted-Jensen, Hanne Dalsgaard, Hanne Ragn-Hansen. 
Derudover består bestyrelsen af: Birgitte Blixen-Finecke, Thomas Ringbæk, Søren Pedersen 
og Birthe Hellquist Dahl
Læs mere på www.lunge.dk/bestyrelse

Danmarks Lungeforening
Strandboulevarden 49, B-8 
DK-2100 København Ø  
T. +45 38 74 55 44
info@lunge.dk www.lunge.dk
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