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Ledelsesberetning for Lungeforeningen 2015 

Lungeforeningen er en patient- og sygdomsbekæmpende forening, som arbejder for en vision om sundere 

lunger livet igennem. Året 2015 blev et helt særligt år, hvor foreningen oplevede den store glæde, at 

LungePatient.dk henvendte sig for igen at indgå i dialog om en sammenlægning. Det blev muligt at 

gennemføre som led i, at foreningen siden 2010 har ført en offensiv strategi for at styrke lungesagen. 

Generalforsamlingen i det tidligere Danmarks Lungeforening i Odense 18. juni 2015 vedtog endeligt og 

enstemmigt at sammenlægge LungePatient.dk og Danmarks Lungeforening. Forarbejdet til fusionen var 

allerede fortaget i 2012 ved en ekstern due dilligence. Fusionen betød, at to af de største og ældste 

lungeforeninger i Danmark, LungePatient.dk og Danmarks Lungeforening, kunne fusionere og samle 

kræfterne i én forening, Lungeforeningen, pr. 1. juli 2015. 

Lungeforeningen har lige siden arbejdet og investeret mange ressourcer i at implementere fusionen både 

internt og eksternt. Både ift. nye samarbejdsformer på det frivillige område, nyt logo, visuel designguide for 

Lungeforeningens materialer og implementere, oprette og vedligeholde alle Boserup Mindes 

medlemstilbud på www.lunge.dk samt markedsføre dem på varierende måder i Lungenyt, nyhedsmail og 

på Facebook.  I en overgangsfase har vi ligeledes understøttet kommunikation og markedsføring af 

Støtteforeningernes feriehuse og andre tilbud. Støtteforeningerne til Lungeforeningen er selvstændige 

juridiske enheder, der er opstået som led i fusionen. Det tidligere LungePatient.dk valgte at lade de 

daværende lokalafdelinger i LungePatient.dk, som ville indgå i fusionen, blive til nye selvstændige 

støtteforeninger til Lungeforeningen forud for fusionen. 

For at sikre en optimal fusionsproces blev det skrevet ind i overgangsvedtægterne, at LungePatient.dks 

hovedbestyrelse udpegede to medlemmer til Lungeforeningens bestyrelsen for et år. Helge Petersen og Jan 

Østerdal fra LungePatient.dks daværende forretningsudvalg blev valgt. 

ÅRETS ØVRIGE RESULTATER 

Den offensive strategi har betydet væsentlige investeringer, som i første omgang er gået til at fastholde en 

mere robust organisation, øge kendskabet til lungesagen og sikre patienterne rådgivning og støtte. På 

baggrund af de seneste års positive resultater har bestyrelsen valgt at fortsætte investeringerne. 

Investeringerne kan tydeligt aflæses i årsregnskabet, bl.a. i form af de ambitiøse aktivitetsudgifter. 

Aktiviteter 

På aktivitetssiden har foreningen også i år hentet midler til et øget aktivitetsniveau. Projekter og 

samarbejder i 2015 har således givet indtægter, men samtidig lige så mange udgifter til at afholde 

aktiviteterne, og derfor gavner de ikke direkte bundlinjen. På trods af, at det har været et fusionsår, er vi i 

foreningen lykkedes med at fortsætte et højt aktivitetsniveau, som svarer til udmøntede aktiviteter for 

TDKK 9.059, som til sammenligning lå på et niveau af TDKK 7.238 i 2014.  

I forbindelse med fusionen har bestyrelsen og den daglige ledelse gennemført løbende budgetkorrektioner, 

hvilket har betydet, at det budgetterede underskud samtidig er forbedret i forhold til forventet. 

Bestyrelsens proaktive beslutning om at investere i udviklingsaktiviteter kan således aflæses i form af et 

underskud på ca. TDKK -6.557 mod et forventet underskud på TDKK -8.274. Et resultat bestyrelsen for den 

samlede Lungeforening finder overordentligt positivt. 



 
 

5 
Strandboulevarden 49, B-8 : DK-2100 København Ø : T +45 38 74 55 44 : info@lunge.dk : www.lunge.dk : www.facebook.com/lungeforeningen 

Lungeforeningen foretager sin indsamlingsvirksomhed i henhold til lovgivningen.  Det sker i 

overensstemmelse med reglerne i Indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. 

Lungeforeningen har siden 2014 bevidst investeret af egenkapitalen i fundraisingarbejdet. Bestyrelsen 

vedtog i 2014 en strategi, som bl.a. skal sikre, at vi får en økonomisk bæredygtig forening med stabil 

finansiering af det øgede behov for aktiviteter, der opfylder formålsparagraffen. Det betyder, at vi i 2015 

fortsat har investeret i indsamlingsaktiviteter, primært til at rekruttere medlemmer via telefonopkald.  

 

Nogle bidrag kommer uopfordret, men de fleste kommer på baggrund af et fokuseret og effektivt 

fundraisingarbejde. Det er et vilkår for patientforeningers arbejde, at man anvender penge på at fundraise, 

og vi tilstræber at være  effektive og omkostningsbevidste. Vi har fokus på ordentlighed og redelighed og 

følger ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer. Det digitale fundraising- og kommunikationsarbejde vil 

være et væsentligt indsatsområde i vores arbejde fremover. Lungeforeningens hovedfokus i arbejdet med 

at skabe en bæredygtig økonomi var i 2015 forsat at indsamle donationer fra medlemmer og bidragydere. 

Det seneste år er indtægter fra medlemskontingenter, arv og gaver steget markant fra TDKK 2.649 i 2014 til 

TDKK 5.495 i 2015. 

Som led i Lungeforeningens arbejde med at øge midler til forskning havde Lungeforeningen også den glæde 

at modtage en enkel donation på 300.000 kr. i 2015 til at uddele i Danmarks  Lungeforenings Fond. Fonden 

uddeler midlerne sammen med sin øvrige støtte til forskning i 2016. 

Nedenstående tal dokumenterer vores meget tilfredsstillende aktivitetsniveau i 2015. 

I 2015 lykkedes det igen at hæve antallet af medlemmer betragtelig 

således, at foreningen ved udgangen af 2015 havde 15.698 

medlemmer, hvilket svarer til en stigning på 73 % i forhold til året før.  

Til sammenligning havde de sygsomdsbekæmpende foreninger, vi 

sammenligner os med, i  gennemsnit en medlemsnedgang på 2 %  i 

2013 og 2014 ifølge Den danske Fundraisinganalyse 2015 foretaget af 

ISOBRO. 

 

Antallet af presseomtaler, hvor Lungeforeningen var nævnt eller citeret, endte på 1.178 omtaler i 2015 (i 

2014 var tallet 1.437). Det var forventet, at 2015 totalt set ville ende på færre medieomtaler end i 2014, da 

det strategiske PR-fokus har været nedjusteret, efter lungesatsningen blev vedtaget. Vi har måttet 

nedprioritere tobaksområdet, da vi ikke længere kan allokere en personaleressource til det. Området har 

tidligere givet Lungeforeningen mange omtaler, og vi har derfor valgt at fokusere så mange 

presseindsatser, som muligt, på forebyggelse via tidlig opsporing (lungesatsningen) og patientstøtte snarere 

end forebyggelse via rygestop.  

Medlemsbladet Lungenyt udkommer 4 gange om året (feb., maj, sep. og nov.) og henvender sig til 

lungepatienter og deres pårørende med artikler om bl.a. patientstøtte, forskning og behandling. 

2015 blev også året, hvor vi oplevede en stor vækst i antal modtagere af Lungeforeningens elektroniske 

nyhedsbrev. Ved udgangen af 2015 gik det ud til 45.000 abonnenter, der både tæller medlemmer og andre 
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med interesse i lungesagen.  Den primære vækst kommer fra de telefonopkald, vi foretager som led i 

indsamlingsstrategien. 

Vores hjemmeside www.lunge.dk er populær. 

Det er særligt eksponering i medierne og et 

løbende vigtigt arbejde med at få 

Lungeforeningens hjemmeside synlig via 

søgemaskiner som fx Google, som har gjort, at 

endnu flere end i 2014 finder hjælp via 

www.lunge.dk. I 2015 besøgte i genenmsnit 

40.000 mennesker hver måned vores 

hjemmeside, og i forbindelse med den Internationale Lungedag 18. november 2015 satte hjemmesiden 

rekord med 52.170 unikke besøgende i november måned.  

Der er igangsat et arbejde med at designe en ny, forbedret udgave af www.lunge.dk, hvor det bl.a. vil blive 

lettere at besøge vores hjemmeside via mobiltelefoner og tablets som fx iPads. 

TÆT PÅ PATIENTERNE – VI ER DER FOR DIG  

Som patient- og sygdomsbekæmpende forening er vores fortsatte rolle og leverancer til vores omgivelser 

baseret på de tre vigtige områder – patientstøtte, forskning og forebyggelse. For os betyder det, at alle 

vores aktiviteter først og fremmest er for patienternes og deres pårørendes skyld. Vi støtter lungepatienter 

og styrker dem til at leve et så godt liv, som muligt, med deres lungesygdom. Vi arbejder for mere forskning 

i lungesygdomme, så vi kan blive klogere på sygdommene og mulige behandlinger af dem. Og så arbejder vi 

for at forebygge, at flere bliver syge i deres lunger. 

Et eksempel på, hvordan vi 

støtter patienter og pårørende 

– medlemmer så vel som ikke-

medlemmer – er vores råd-

givningsservice. Vi oplever et 

stigende behov for rådgivning. 

I 2015 fik vi knap 1.000 hen-

vendelser til vores rådgivere. 

Det var over 200 flere end året 

før. Deruderover er det en 

glæde, at vi i 2015 igen kunne 

udvide rådgiverkorpset med 

viden inden for bl.a. psykologi 

og børnelungeområdet.  

UDVIKLING I FRIVILLIGE – VI STYRKER DIG 

Stadig flere engagerer sig frivilligt i Lungeforeningen, især har vi oplevet en stor stigning i vores mange 

lokale netværksgrupper, der i 2015 nåede op på 90. Lungeforeningen har desuden også haft en stigning på 

http://www.lunge.dk/
http://www.lunge.dk/
http://www.lunge.dk/
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fire nye lokalafdelinger i 2015, så vi er nu flere hundrede frivillige, som arbejder for sundere lunger livet 

igennem, og vi er til stede i 76 ud af 98 kommuner i landet. 

Patientforeningen Alfa-1 Danmark og de landsdækkende netværk 

Lungeforeningen værdsætter et tæt og godt samarbejde med Alfa-1 

Danmark, som Lungeforeningen er sekretariat for, og de landsdækkende 

netværk: Nye Lunger (for lungetransplanterede og ventelistepatienter), 

Sarkoidosenetværket, Netværk  for sjældne lungesygdomme , Netværket 

Lungebarn, Ungenetværket og nu også PCD-netværket, som blev 

etableret i 2015. 

Tak til alle frivilige 

En kæmpestor tak til alle Lungeforeningens frivillige – også dem som 

arbejder frivilligt på sekretariatet. Dette arbejde bidrager til, at vi kan 

gøre en endnu større forskel i at forbedre livet for mennesker, der lever 

med en lungesygdom tæt inde på livet. Frivillige bygger bro mellem 

mennesker og tager ofte fat i den ensomhed, der kan være forbundet 

med at leve med en kronisk sygdom. 

UDVIKLINGEN POLITISK – VI KÆMPER DIN SAG 

Det politiske gennembrud, som Lungeforeningen oplevede i 2014, fortsatte på trods af regeringsskiftet i  

juni 2015. Således var den nye regering enig i at sætte en lungesatsning på Finansloven i november 2015 

med 250 mio. kr. til udmøntning i perioden fra 2016-2019. Midlerne er afsat til et kompetenceløft i almen 

praksis, en KOL-kampagne og en styrket tidlig opsporing af KOL i kommunerne, et undersøgelsesprogram 

for børneastma, en forløbsplan for KOL og en national udbredelse af telemedicin. 

Lungeforeningen bidrager aktivt til lungesatsningens indsatsområder og implementering. Danske Patienter 

har udpeget Lungeforeningen til følgende arbejds- og styregrupper i regi af Sundheds- og Ældreministeriet, 

Sundhedsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen: 

 Følgegruppe for initiativer vedr. kronisk sygdom (FIKS) 

 Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom 

 Følgegruppe for målrettet tidlig diagnose og udredning af astma hos børn og unge 

 Styregruppe vedr. vejledende sundhedsfaglige retningslinjer for telemedicinsk behandling af 

borgere med KOL  

 Arbejdsgruppe vedr. udrulning af telemedicinsk behandling af borgere med KOL 

Det kræver en stor ressourceallokering af Lungeforeningens faglige medarbejdere at deltage aktivt i 

arbejdet sammen med andre dygtige fagfolk i både styregrupper og arbejdsgrupper, der udvikler 

anbefalinger og forløbsplaner under lungesatsningen.  Vi bidrager med vores viden fra antropologiske 

studier, rådgivning samt vores viden om de behov, vi har identificeret hos borgere med KOL, bl.a. via 

projektet ”Fra ensomhed til virtuelle fællesskaber” støttet af VELUX Fonden. Indsatsen er strategisk vigtig 

https://www.lunge.dk/sites/default/files/bilag_2_revideret_kommissorium_for_foelgegruppe_for_initiativer_vedr._kronisk_sygdom.pdf
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sygdom-og-behandling/kronisk-sygdom/forloebsplaner/~/media/AFDFD4C5DED648FFBD1300B42BCFC215.ashx
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for os, da det giver foreningen mulighed for at inddrage den store viden, vi har om patienterne og 

pårørendes behov og liv med lungesygdomme.  

Lungesatsningens overordnede formål er at opspore sygdommene tidligt og tilbyde optimal diagnostik og 

udredning gennem ensartede behandlingstilbud af høj kvalitet. En tidlig opsporing af KOL og børneastma 

har den vigtige sidegevinst, at vi samtidig opsporer andre lungesygdomme. Således er lungesatsningen et 

vigtigt første skridt mon en national forpligtende lungeplan, som samtidig også tager fat på den sociale 

ulighed.  

Flere medlemmer af bestyrelsen har i 2015 spillet en stor rolle i forbindelse med møder på både politisk - 

og embedsmandsniveau. 

Folkemødet 

På Folkemøde 2015 var Lungeforeningen med til at stille skarpt på børneastma og telemedicin. Vi var 

medarrangør af to spændende debatter i hhv. MeningsMinsteriet, med deltagelse af daværende 

sundhedsminister Nick Hækkerup, og Hos Kasters i Nørregade samt en fodboldturnering med titlen ”Gi’ 

astmaen sparket”. Derudover var Lungeforeningen inviteret til at sidde i panel i en række andre relevante 

debatter om telemedicin.  

Lungeforeningens årlige lungekonference 

Lungeforeningen afholdt 25. august 2015 en storstilet lungekonference for fagpersoner på Herlev Hospital.  

Konferencen var fuldt booket med over 275 tilmeldte. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde var 

sammen med en lang række andre spændende talere på podiet og gav deres syn på lungesagen. Blandt 

deltagerne var der repræsentanter for Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, 

Digitaliseringsstyrelsen og mange fagpersoner inden for lungeområdet. 

Øget indsats for organdonation giver nu resultat 

I 2015 fik 393 kritisk syge patienter indopereret et organ fra en afdød eller levende donor. Så mange kritisk 

syge danskeres liv er aldrig tidligere blevet reddet ved hjælp af en transplantation. En generelt styrket 

indsats på donations- og transplantationsområdet gennem flere år for at skaffe flere donorer giver nu for 

alvor resultat. Lungeforeningen har aktivt bidraget og medvirket til indsatsen, som også har øget fokus på 

at få identificeret egnede donorer blandt døende på intensivafdelingerne og på at få de pårørendes accept 

til en donation.  

Selv om stadig flere vælger at melde sig til donorregisteret, er det stadig kun en mindre andel af donorerne, 

som på forhånd har erklæret sig parate til at afgive deres organer. Lungeforeningens arbejde med den 

befolkningsrettede indsats fortsætter i regi af Oplysning om Organdonation, som siden 2015 organisatorisk 

er lagt ind under Dansk Center for Organdonation. 

BOSERUP MINDE I GLAMSBJERG 

Efter fusionen har Lungeforeningens ferie-, kursus- og rekreationscenter Boserup Minde haft øget aktivitet. 

I 2. og 3. kvartal af 2015 har vi opnået en ca. 100 % stigning i belægning af kurser og ophold for medlemmer 
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grundet en kraftigt intensiveret indsats på alle Lungeforeningens kommunikationskanaler. Det er målet, at 

stedet skal blive bæredygtigt. 

KYSTSANATORIET I HJERTING 

Kystsanatoriet i Hjerting er det eneste sanatorium, som Lungeforeningen fortsat ejer. I 2015 rundede vi 

100-året for børns ophold på stedet. Kystsanatoriet i Hjerting blev opført i 1915 som led i bekæmpelsen af 

den dengang meget udbredte tuberkulose. Stedet udvikler sig fortsat flot i samarbejde med både Den 

Danske Sundhedstjeneste i Sydslesvig og en række danske kommuner. Stedet er i dag godkendt som social 

institution til at aflaste og kortvarigt have anbragte børn fra danske kommuner. 

BØRNELUNGEFONDEN 

Børnelungefonden er en selvstændig fond oprettet på initiativ af Danmarks Lungeforening i sommeren 

2014. Behovet for støtte og rådgivning til lungesyge børn og deres familier er stort. I 2015 var 

Børnelungefonden fortsat i en etableringsfase, og målet er, at fonden i løbet af de kommende år vil skabe 

det fornødne økonomiske fundament, der skal til for i højere grad at kunne støtte forskning, aktiviteter og 

information om børnelungesygdomme. Lungeforeningen betjener fonden via en Service- og 

Managementaftale og yder i denne etableringsfase betydelig støtte til fondens arbejde. 

DANMARKS LUNGEFORENINGS FOND 

Lungeforeningens sekretariat afser betydelige ressourcer til at understøtte aktiviteter i Danmarks 

Lungeforenings Fond, , som Lungeforeningen administrerer. I 2015 har fonden haft særligt fokus på at 

kunne støtte oplysningsarbejde, understøtte at forskere kan deltage i internationale konferencer og 

stimulere til et nyt vækstlag af stærke forskere på lungeområdet til fremtiden.  

 

STRATEGISKE PROJEKTER OG PARTNERSKABER 

Vores arbejde for patientstøtte, forskning og forebyggelse fokuserer fortsat på at dække lungerne hele 

livet. I 2015 har Lungeforeningen arbejdet videre med en lang række partnerskaber og spændende 

projekter, som alle bidrager til vores vision om sundere lunger livet igennem. Læs mere om de enkelte 

projekter på www.lunge.dk/om-os 

 

Stærke samarbejdspartnere 

En række samarbejder har givet  både Lungeforeningen og Børnelungefonden (som samarbejder tæt 

omkring støtte og aktiviteter til lungebørn) medvind i året, der gik. Særligt kan følgende fremhæves: 

KMD 

Lungeforeningen var for tredje år i træk inviteret af en af Danmarks største virksomheder, it-virksomheden 

KMD, til at deltage i motionstriatlonen KMD 4:18:4 i København. Omkring 80 børn og voksne lungepatienter 

og deres pårørende samt sundhedsprofessionelle  fuldførte i august enten en hel motionstriatlon eller var 

sammen om en stafet. 

KMD donerede 5 kr. til Børnelungefonden for hver km. virksomhedens medarbejdere svømmede, cyklede 

og løb ved KMD 4:18:4 og KMD IRONMAN stævnerne rundt om i landet. 

Matas  

Matas julekortindsamling gik i 2015 til Børnelungefonden. Halvdelen af beløbet fra salget af Matas julekort 
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2015 gik til fondens arbejde med at arrangere FamilieCamp for familier med børn, der er ramt af en alvorlig 

lungesygdom. Initiativet var en fortsættelse af samarbejdet mellem Lungeforeningen og Matas i 2014, hvor 

50 butikker rundt om i landet tilbød lungefunktionsmålinger. 

Stokke  

Fem skønne Tripp Trapp kunststole blev i marts 2015 sat til salg på Lauritz.com til fordel for 

Børnelungefonden. Ambassadør for Lungeforeningen, Line Kruse, blev i 2015 bestyrelsesmedlem i  

Børnelungefonden og iværksatte i 2015, at firmaet Stokke donerede fem Tripp Trapp stole, dernæst at 

unge kunstnere pro bono dekorerede dem, og til sidst at Lauritz.com satte dem til salg til højestbydende 

uden omkostninger. De indsamlede midler fra salget af Tripp Trapp barnestolene gik ubeskåret til 

Børnelungefonden. 

Line Kruse er fortsat aktiv som ambassadør for Lungeforeningen – primært i danske medier med omtale af 

Lungeforeningen.  

Spin for lungerne 

Ditte og Michael Hyldal Præstekjær, forældre til Victoria, der lever med en lungesygdom, samlede i 2015 

over 100.000 kr. ind til Lungeforeningen. Donationen var resultatet af to vellykkede spinning-events hos 

Fittness.dk på Kalvebod Brygge i København. 

Tak til alle samarbejdspartnere 

Igen i år skal lyde stor tak til vores løbende samarbejde og konkrete støtte til lungesagen fra fonde, 

ministerier, regioner, kommuner, forskningsmiljøer, faglige netværk, patientorganisationer og en lang 

række private virksomheder. En stor til VELUX Fonden, Trygfonden, Grosserer Osvald Christensens 

Mindefond, Louis Petersens Legat, Tømmerhandler Alfred Gotlieb Nilsson og hustru Karen Marie Nilssons 

Legat og Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger. 

De videnskabelige og faglige selskaber, som Lungeforeningen har sekretariatsfunktion for, giver hvert år en 

stor værdi til foreningens arbejde. En særlig stor tak til samarbejdet med Dansk Lungemedicinsk Selskab 

(DLS), Foreningen af Yngre Lungemedicinere (FYL) og Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker 

(FSLA), som i mange sammenhænge og på en lang række andre fronter er en stærk alliance for foreningen. 

Lungeforeningen nyder i øvrigt det positive samarbejde med en lang række af landets faglige kapaciteter på 

lungeområdet, som gør en stor indsats i Lungeforeningens rådgivning, men også i en konstant faglig 

sparring og idégenerering for at forbedre livet for lungesyge. 

FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR / FORTSAT OFFENSIV STRATEGI FOR LUNGESAGEN 

Med baggrund i fusionen og en styrket lungeforening besluttede bestyrelsen, at Lungeforeningen i 2015-18 

fortsat arbejder for en bæredygtig økonomisk udvikling primært via indsamlingsaktiviteter finansieret af 

egenkapitalen. 

 

Det bærende element i Lungeforeningen vil fortsat være den stærke og ambitiøse vision om 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 
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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. 

Det er bestyrelsens beslutning, at foreningens vækst fortsat skal komme af, at vi øger kendskabet til vores 

arbejde hos alle, der er påvirket af en lungesygdom, hos politikerne og i sundhedsvæsenet, men særligt at 

vi fortsat investerer i at tiltrække flere medlemmer og private bidragsydere, der støtter arbejdet og 

deltager i sammenholdet for lungesagen.  

Der foreligger fortsat en stor opgave i at føre fusionen ud i livet. Lungeforeningen har et lille, strømlinet og 

effektivt sekretariat, og der er således fortsat et ekstraordinært pres på ressourcer.  Det er i 2015 ikke 

blevet prioriteret at indgå i flere alliancer og fusioner med andre patientforeninger. Vi er forsat åbne over 

for alle samarbejdsmuligheder, der kan styrke lungesagen yderligere. 

Projekter inden for patientstøtte, forskning og forebyggelse vil have sekretariatets 100% dedikation, og 

bestyrelsen vil følge udviklingen tæt for at sikre, at vi når strategiens mål og vores vision om sundere lunger 

til alle i vores samfund – og i overensstemmelse med vores formålsparagraf. 

Formålsparagraf 

Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen i 1901været at forebygge og bekæmpe 

lungesygdomme og tuberkulose: 

 Lungeforeningens formål er at: 

 Udbrede kendskabet til lunge- og luftvejssygdommene gennem oplysninger om årsager og 

behandling 

 Støtte, de som har lunge- og luftvejssygdomme og varetage interesser for alle med lunge- og 

luftvejssygdomme 

 Forebygge at lunger og luftveje bliver syge 

 Yde støtte til forskning, udvikling og uddannelse 

 Indrette og drive rekreationshjem 

 Fremme internationalt samarbejde 

 Øge befolkningens og myndighedernes engagement i og støtte til arbejdet for mennesker med 

lunge- og luftvejssygdomme og forebyggelse af lunge- og luftvejssygdomme  

Formålet søges opnået gennem blandt andet: 

 Et aktivt foreningsliv, lokalt og på landsplan med udgangspunkt i videndeling og engagerende 

oplevelser i et socialt samvær 

 Informations-, undervisnings- og foredragsvirksomhed 

 Kommunikation med medlemmerne, herunder en hjemmeside, der tjener til information og som 

debatforum samt inspiration for medlemmerne og øvrige interessenter 

 At påvirke myndigheder og øvrige interessenter med henblik på at skabe øget fokus på lunger og 

luftveje 

 Støtte til forskning og udvikling af forebyggelse, behandling og rehabilitering 

 Udvikle netværk for personer med lunge- og luftvejssygdomme og deres pårørende 


