
 

 Lungeforeningens årsberetning 2015

Victoria er hjemme mange dage om året, fordi hun er for syg til at kunne komme i sin særlige  
daginstitution for kronisk syge børn. Det er en hård hverdag for familien, men alligevel havde  

Victorias mor og far energi til at lave to  succesfulde indsamlingsevents for Lungeforeningen i 2015. 
Spin for lungerne samlede i alt over 100.000 kr. ind. TAK.

”Victoria har mange 
infektioner, lunge- 

betændelser og  
nærmest konstant  

feber.”
Fireårige Victoria lider af en kronisk  

lungesygdom og immundefekt.



LUNGEFORENINGENS 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.

Lungeforeningens vision er et samfund, hvor flere har sundere lunger livet igennem.

Se årsregnskab for 2015 og læs om aktiviteter, projekter og samarbejder på  
www.lunge.dk/aarsregnskaber
Læs hele Anne Brandts ledelsesberetning på www.lunge.dk/ledelsesberetning

Direktør
Anne Brandt
Lungeforeningen

Lungerne har brug for os
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I Lungeforeningen ved vi, at både børn og voksne med en lungesygdom – uanset hvilken 
– har brug for støtte, rådgivning, netværk og redskaber til en god hverdag. 

Vi ønsker, at man skal kunne leve længe og godt med de fleste lungesygdomme, at man 
skal få den rette diagnose i tide og den rigtige behandling med det samme. En lungesygdom 
behøver ikke være en frygtet diagnose, som invaliderer livet. Et af vores vigtigste mål er 
fortsat, at alle skal kunne leve et værdigt og langt liv også selvom lungerne er syge. 

Lungeforeningen taler lungepatienternes sag i det offentlige rum. Vi arbejder også sund-
hedspolitisk for bedre forebyggelse og for mere forskning i lungesygdomme, og vores 
mærkesager bliver hørt. Vi mener det, når vi siger, at vi er der for dig, at vi styrker dig og 
kæmper din sag.

I 2015 nåede vi flere, meget vigtige milepæle. Regeringen lancerede en helt særlig 250 mio. 
kroners satsning på lungeområdet. Lungeforeningen samlede det fhv. LungePatient.dk og 
det fhv. Danmarks Lungeforening via en fusion og rundede 15.000 medlemmer. Og vi kom 
med ca. 200 frivillige til stede med frivillige netværk i 76 ud af 98 kommuner. 

Det kunne vi aldrig have gjort alene. Derfor vil jeg gerne sende en stor tak til alle, som 
støtter os. Først og fremmest tak til dig, som er medlem. Dernæst tak til samarbejdspartnere, 
sundhedsprofessionelle, fonde, sponsorer, frivillige og alle andre, som hjælper Lungefor-
eningen med at nå i mål med vores vision om sundere lunger livet igennem. Jeres støtte 
og bidrag betyder, at Lungeforeningen kan gøre mere og hjælpe flere.

Lungeforeningen er for  
alle, der er påvirkede af  
en lungesygdom: 

VI ER DER  
FOR DIG
VI STYRKER 
DIG
VI KÆMPER  
DIN SAG

Lungeforeningen  
er repræsenteret 
lokalt i 76 kommuner 
ud af 98.
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Lungeforeningen
2015 i tal og figurer

45.000
modtog ved årets udgang vores nyhedsbrev med 
nyheder, gode råd og viden om lungesygdomme.  

393
kritisk syge patienter fik i 2015  
indopereret et organ fra en afdød 
eller levende donor, det største 
antal nogensinde.  Af dem var 35  
lungetransplantationer.

I 2015 fik Lungeforeningens rådgivere knap 1.000 henvendelser fra 
lungepatienter og pårørende. Det var over 200 flere end i 2014.

Medlemstallet steg med 

73 % 
fra 9.071  medlemmer i 2014 
til 15.698 medlemmer i 2015.
Private bidragsydere pr.  
31. december 2015: 4.598

50 % 
spurgte om diagnose 
og behandling

4 % 
spurgte om træning 
og fysisk aktivitet

17 % 
spurgte om sociale  
og retslige forhold

6 % 
spurgte om psykisk 
støtte, angst og 
ensomhed 

Over 200 mennesker  
arbejder som frivillige  
for Lungeforeningen

2014 2015

61
90

Lungeforeningen har  
90 netværk fordelt  
over hele landet.  
I 2015 åbnede vi 29  
nye netværk.

Vores lokalafdelinger 
steg fra 15 i 2014 til 
19 i 2015.



 Livet kører 
på luft 

Læs mere på www.lunge.dk

”Nogle gange fik jeg noget i den gale hals,  
og jeg kunne ikke få det op eller ned.”
Fem-årige Noam er lungesyg

Sådan beskriver Noam de utallige sugninger, han fik som lille pga. mange akutte  
lungebetændelser. Noams storesøster, Isabell, har astma. Derfor har deres forældre 
måttet lære at tackle de mange udfordringer, hverdagen med lungesyge børn byder 
på. I 2015 fik Børnelungefonden og Lungeforeningen mulighed for at samarbejde om 
at udvikle aktiviteter til støtte for familier med lungesyge børn.
Læs om Børnelungefonden på www.lunge.dk/børnelungefonden

”Børneastma rammer i dag ca. 20 %  
af alle børn inden skolealderen.”
Lungeforeningens argumentationspapir

I 2015 fik Dansk BørneAstma Center under ledelse af professor Hans 
Bisgaard en stor bevilling på over 13 mio. kr. til et dansk forsknings- 
projekt, som skal bekæmpe børneastma.  Bevillingen går til forskning  
i nye måder at forebygge børneastma. Lungeforeningen har et nært  
samarbejde med Dansk BørneAstma Center.
Læs mere på www.dbac.dk og www.lunge.dk

 Ren luft

 
Gravide  

og babyer

 
Daginstitutioner 
og Folkeskolen
Børn og Unge

 Sociale medier

 
Tidlig  

opsporing / 
diagnostik Forebyggelse
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”Det er ikke mig, der har ansvaret for 
mors sygdom. Men jeg kan jo ikke lade 
være med at føle et ansvar alligevel.” 
Lillian Lundbæk er pårørende

Lillians mor Tove Jensen havde haft KOL i flere år og klaret sig fint. 
Men da mor fik ordineret hjemmeilt, gik det op for datteren, at hun 
havde brug for hjælp og rådgivning. Lungeforeningen rådgiver også 
pårørende, når deres liv påvirkes af en lungesygdom.  
Få rådgivning på www.lunge.dk/rådgivning

I Lungeforeningens netværk rundt om i Danmark er der mange lungekor. 
Her kan man møde op, uanset om man har sunget før. Sangen giver luft 
til mere, end man skulle tro, og derfor kan alle deltage. 
Find et lungekor på www.lunge.dk/lungekor

”Sangtræning giver bedre kontrol over  
din vejrtrækning, og det kan bruges til  
at puste liv i hverdagen.”
Korleder i ét af Lungeforeningens lungekor

”Jeg går ingen steder uden mit  
åndenødskort. Trygheden i sig selv er  
med til at holde åndenøden på afstand.”
Michael Bryder er lungepatient

Lungeforeningen arbejder med behovsafdækning hos lungepatienter i 
projektet ”Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber”, 
som er støttet af VELUX og VILLUM fonden.  Et par konkrete resultater 
er åndenødskort, guides til hverdagen, online træning i mindfulness 
og åndedrætsøvelser. Se mere på www.lunge.dk/hjælp

 Pårørende  Organsagen

 

Patienter i  
forskellige stadier 
af deres sygdom

 Behandling  Rehabilitering  Palliation

 Arbejdspladser

”Jo tidligere en lungesygdom bliver  
opdaget, jo flere gode leveår har du  
forude. Det bremser sygdommens  
udvikling og mindsker dine symptomer.”
Klaus Jensen, Lungeforeningens lokalafdeling i Sønderjylland

Der er store gevinster både personligt og for samfundet ved at sætte 
mennesker med en lungesygdom i behandling tidligere end det sker i 
dag. En lungefunktionsmåling hos lægen kan nemt og hurtigt afsløre, 
om grunden til vedvarende hoste og åndenød fx er KOL.
Læs mere på www.lunge.dk
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Februar
Telemedicin: Telemedicin giver 
energi til mere. Mange projekter 
over hele landet viser, at de tele-
medicinske løsninger giver stor 
tryghed og tilfredshed hos de 
mennesker, som prøver det af. 

Marts
Verdensdag for tuberkulose: 
WHO (World Health Organization) 
markerer dagen verden over. Der 
er en høj forekomst af tuberkulose 
blandt socialt udsatte i Danmark.

April
Lunger på arbejde: Lungeforeningen 
lancerer sammen med en række 
samarbejdspartnere et netbaseret 
undervisningsmateriale om luft, 
lunger og sundhed til erhvervsud-
dannelsernes grundforløb.

Lungeforeningen 
er for alle, der 
er påvirket af en 
lungesygdom
•  Langt over en halv mio.  

danskere lever med en sygdom 
i lungerne

•  De to hyppigste lungesygdomme 
i Danmark er astma og KOL

•  Der findes også en lang række 
sjældne lungesygdomme

•  I gennemsnit får ca. 30 trans-
planteret nye lunger om året.

•  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 indlæggelser på 
sygehusenes børneafdelinger

•  Samfundet bruger omkring  
20 mia. kroner årligt til  
behandling af lungesygdomme

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

Læs nyheder på www.lunge.dk

Året der gik

Jan Feb Mar Apr

Januar
Rygevaner: Undersøgelse viser, at 
over halvdelen af danskerne, der 
ryger, ønsker at stoppe. 21 % af 
danskerne ryger og heraf ryger  
17 % hver dag. 

2015
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Juni
Folkemøde 2015: På folkemødet 
var Lungeforeningen medarrangør 
af debatter om børneastma og 
telemedicin. To vellykkede debatter, 
og det samme gjaldt en fodbold-
turnering hvor udvalgte kendisser 
stillede op til kamp for at sætte 
fokus på børneastma.

Juli
Det blev et ja: Fusionen mellem 
LungePatient.dk og Danmarks 
Lungeforening blev en realitet  
1. juli 2015. Navnet på den nye  
forening er Lungeforeningen.

August
100 år: Hjerting Kystsanatorium 
bygget som led i Lungeforeningens 
tuberkulosebekæmpelse for 100 
år siden. Det blev fejret med en 
stor jubilæumsreception og  
rundvisning på det historiske  
sanatorium.

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

September
Lungekonference: Efteråret blev 
skudt i gang med en storstilet lunge-
konference 25. august med knap 
300 deltagere. Programmet tog fat 
på den nationale lungesatsning og 
fik besøg af Sundheds- og ældre- 
minister Sophie Løhde (V).

Oktober 
Lungefibrose-uge: I uge 41 sættes 
der verden over fokus på den  
alvorlige lungesygdom Idiopatisk 
Pulmonal Lungefibrose (IPF).  
Lungeforeningen støtter og  
hjælper alle med en lungesygdom 
uanset diagnose.

November
Lungedagen: Over 140 arrange-
menter i 89 kommuner ud af 98. 
Alle var velbesøgte på dagen, hvor 
der blev målt over 5.000 lunge-
funktioner.

December
Lungesatsning: Den nationale  
lungesatsning skydes i gang med 
en pressemeddelelse fra Sund-
heds- og Ældreministeriet. Der er 
afsat 250 mio. kr. til satsningen, 
som bl.a. skal føre til, at lungesyg-
domme opdages tidligere.
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Maj
Triatlon: Træningssæsonen gik i gang 
for de 80 lungepatienter, pårørende 
og sundhedsfaglige, som skulle  
deltage i motionsløbet KMD 4:18:4 
i august. KMD sponserede deltagelsen 
og samlede samtidig 100.000 kr. ind 
til Børnelungefonden.



Nu skal lungesygdomme 
opdages tidligere
Regeringen, Danske Regioner og KL satte i 2015 gang i en stor, national lungesatsning for voksne 
med KOL og børn med astma.

Satsningen, som der er afsat 250 mio. kr. til, skal bl.a. føre til, at lungesygdomme bliver opdaget 
langt tidligere, og at vi får en mere målrettet tidlig diagnose og udredning af astma hos børn og 
unge. Lungesatsningen skal også føre til en national udbredelse af telemedicinsk behandling af 
lungepatienter. 

I Lungeforeningen er vi meget tilfredse med den politiske lungesatsning. En lungesatsning, som 
vi, sammen med de videnskabelige og faglige selskaber på lungeområdet, selv bidrog til at vise 
vejen frem til i et argumentationspapir for indsatser på lungeområdet i 2013. Lungesatsningen er 
derfor en god begyndelse, og en national, forpligtende lungeplan må være det næste, naturlige 
skridt. 

Forskning i lungesygdomme er en mangelvare. Derfor ligger Danmark internationalt set meget 
dårligt, når det gælder behandling af lungesygdomme, og derfor oplever både børn, unge og 
voksne patienter unødvendigt omfattende udfordringer i forbindelse med deres lungesygdomme. 
En af grundene til, at det går dårligt hos os er manglen på lungemedicinere - Danmark har det 
laveste antal i Norden. Vi håber, at både læger, kommuner og regioner i kølvandet på lungesats-
ningen vil blive forpligtet til at finde borgere med lungesygdomme tidligere, end det sker i dag, og 
at lungeforskningen får bedre vilkår. Lungesatsningen må ikke blive ved fine vejledninger og 
planer, den skal føre til en reel løsning på problemerne. 

I Lungeforeningen følger vi lungesatsningen tæt, og vores medarbejdere sidder sammen med 
dygtige fagfolk med i både styregrupper og arbejdsgrupper, der udvikler anbefalinger og forløbs-
planer for lungesygdomme. Vi gør alt for, at lungesatsningen bliver begyndelsen til en helt ny og 
bedre tid for lungerne med flere midler til både forebyggelse, behandling og forskning i lungesyg-
domme i Danmark. 

På bestyrelsens vegne

Bestyrelsesformand 
Johannes Flensted-Jensen
Lungeforeningen
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Få personlige historier fra 
lungepatienter og deres  
pårørende.
Hent redskaber til en 
bedre hverdag hos 
Lungeforeningen.
Vi støtter også ny viden om 
forskning og behandling. 

   Lungenyt – medlemsblad fire gange 
om året

 Nyhedsmail – 12 gange om året

  www.lunge.dk – nyheder, viden og  
rådgivning om lungesygdomme 

 Følg os på facebook
www.facebook.com/lungeforeningen

  YouTube kanal – over 100 videoer  med 
viden og personlige lungehistorier

Redskaber – www.lunge.dk/hjælp

 Snak om lunger – online mødested på  
www.lunge.dk/snakomlunger  

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

Feriehuse, kursus- og rekreationsophold

Danmarks Lungeforenings Fond støtter 
forskning i lungesygdomme

Børnelungefonden støtter forskning,  
oplysning og aktiviteter 

Rådgivning – Spørg om diagnose,  
behandling, rettigheder og meget andet

Lungeforeningen
Strandboulevarden 49, B-8 
DK-2100 København Ø  
Tlf. 38 74 55 44
info@lunge.dk www.lunge.dk
www.facebook.com/lungeforeningen

Læs mere på www.lunge.dk/bestyrelse

”Lungesatsningen 
bliver begyndelsen 
til en helt ny og bedre 
tid for lungerne.”


