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Drømmer du også
om at sove godt?
Søvnen er vigtig for at have overskud og energi til hverdagen.
Alle har brug for en god nats søvn, og det gælder i endnu højere
grad, hvis du også lider af en lungesygdom.

E

n dårlig nattesøvn kan have stor indflydelse på, hvordan du har det i løbet
af dagen. Konstant træthed pga.
dårlig søvn går ud over den daglige livskvalitet. Derfor sætter Lungenyt denne gang
fokus på din søvn og giver dig viden, vejledning og tips til at sove godt.
En af de helt store forhindringer til god
søvn for lungepatienter er sygdommen
søvnapnø.
Apnø er vejrtrækningspauser, hvor din
krop ikke får ilt. Søvnapnø betyder, at du
har lange perioder om natten uden ilt,
hvilket er en stor belastning for kroppen.
Iltmanglen øger risikoen for bl.a. forhøjet
blodtryk, blodprop i hjernen og forkalkning af årerne omkring hjertet.
Manglen på søvn og mange opvågninger
i løbet af natten giver en konstant træthed
og mangel på overskud, der går ud over
den daglige livskvalitet. Mød formanden
for Dansk Søvnapnø Foreningen Elinor
Wolff på side 8 og læs om de ting, som
måske bidrager til, at du har svært ved at
sove. Og få tips til hvad du kan gøre ved
dem.
Dette er den anden udgave af Lungenyt
i 2017. Vi har benyttet starten af året til at
åbne nye døre for din læseoplevelse både
på vores hjemmeside lunge.dk og her i
Lungenyt. På den første forårsdag 1. marts
lancerede vi en ny og mere brugervenlig
hjemmeside. Vi har udviklet hjemmesiden,
så du nemt kan finde rundt og få viden og
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rådgivning om lunger, hjælp til din hverdag
og en nem adgang til netværk og aktiviteter.
Nu lancerer vi også et nyt, flot layout af
Lungenyt med nye sider, der harmonerer
med det nye lunge.dk. Når du har læst en
artikel i Lungenyt, bliver det altså nemt for
dig at finde ind til mere viden og konkrete
værktøjer på Lungeforeningens hjemmeside.
Denne gang får du også et flot 8-siders
tillæg med Lungeforeningens årsberetning.
Få en status på 2016 i Lungeforeningen og
glæd dig til at læse om vores aktiviteter,
projekter og samarbejder.
Rigtig god læselyst med Lungenyt i maj
– og god sommer. Lungenyt udkommer
igen i september.

Hovedkontor

Strandboulevarden 49, B-8
2100 København Ø
Tlf: 38 74 55 44
Tlf. tid: Man, ons, tors og fre 10-14,
tirsdag 11-16
info@lunge.dk, www.lunge.dk
www.lunge.dk/snakomlunger
www.livilungerne.dk

Tjekliste: Har du
søvnapnø?

Et liv med
søvnkaos

Team Rynkeby
Skoleløbet

Årsberetning
2016

200.000 danskere
lider af søvnapnø
uden at vide det

TV-vært måtte søge
hjælp til at få en
god søvn

115.000 skoleelever
løb til fordel for
lungesyge børn

Et godt år for
lungesagen

Side 10

Side 11

Side 17

Lungeforeningens
Kystsanatorie 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
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Lungeforeningen

Lungernes verden

22

Opslagstavlen

23		Lokale lunger – arrangementer,
netværk og aktiviteter for dig

Tema
n
Bedre søv

Sygeplejerske Marie Lavesen
tlf. 30 13 79 46 (man. 11-12)
Socialrådgiver Susanne Kitaj
tlf. 30 13 79 48 (man. 16-17)

Annoncering
Mediegruppen as
Helle Hviid
helle@mediegruppen.net
Tlf. 76 70 64 32

Brian drømmer om at slippe af med sin søvnapnø.
Heldigvis findes der en effektiv behandling.

Fotograf til forsiden
Ole Joern/Red Star

Bestyrelsesformand
Lone Christiansen

20

Diætist Nina Møller-Nielsen
tlf. Tlf. 30 13 59 48 (fre. 11-12)

Oplag
24.000

Lungenyt er svanemærket. Det vil
sige, at magasinet er trykt med
miljøfarver og på miljørigtigt papir,
der ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer.

Brevkassen

Ring til Lungelinjen

Tryk
Jørn Thomsen Elbo

Lungeforeningen står ikke inde for kvalitet og
troværdighed i annonceindhold og påtager
sig ikke ansvar for annoncerede produkters og
ydelsers kvalitet og virkning. Budskaber i
annoncer i Lungenyt udtrykker ikke Lungeforeningens holdning eller anbefalinger. Med
forbehold for fejl og ændringer.
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Rådgivning

Design og produktion
Mediegruppen as

Ideer og forslag til redaktionen kan sendes til
info@lunge.dk

Nyt fra Lungeforeningen

Tillæg

Redaktion
Birgitte Skøtt Lenstrup (ansvarshavende)
Carsten G. Johansen

Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise
materiale, der strider imod bladets linje.
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Ergoterapeut Stine Kaarsberg
tlf. 30 13 09 44 (man. 20-21)
Psykolog Ingeborg Farver-Vestergaard
tlf. 30 13 63 24 (tirs. 13-14)
Fysioterapeut Lue Drasbak Philipsen
tlf. 30 13 62 07 (ons. 12-13)

I dette nummer
4

Jurist Marie Helene Jakobsen
Bestil en samtale på lunge.dk/rådgivning

Brian drømmer om at sove to timer i træk

8 	Søvnapnø skal frem i dagslyset
10

Tjekliste: Søvnapnø

11

Et liv med søvnkaos

12

Guide: Bedre søvn

13	De fleste sover bedre end de selv tror
14

Læge Erik Munch
tlf. 30 13 78 34 (tors. 10-11)

Vi har flere rådgivere!
Skriv til os via
www.lunge.dk/rådgivning
Spørg om træning, mad, sex og parforhold,
rygestop, sociale og retslige forhold, luft og
miljø, livet med lungesygdom, KOL, astma,
allergi og andre lungesygdomme.

Tillæg: Årsberetning 2016
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Tema
n
Bedre søv

Brian drømmer
om at sove to
timer i træk
Brian Erichsen lever med en uhelbredelig KOL-diagnose,
men han drømmer om at slippe af med sin søvnapnø,
så han ikke skal gå og være træt hele tiden. Heldigvis er
udsigten til det rigtig god.
Af: Carsten G. Johansen Foto: MEDVIND/Bent Sørensen

L

ise havde fundet sig i det i mange år.
Hendes nattesøvn blev afbrudt af hendes
mands snorken, og stadig oftere blev
hun opmærksom på, at han holdt vejret i
lange perioder ad gangen. Nogle gange så
længe, at hun skubbede til ham for at få
ham i gang igen.
– Det kom snigende med de pauser i
vejrtrækningen. Det blev værre og værre,
og jeg lå tit vågen i lang tid, når Brian ikke
trak vejret, fortæller hun.
Brian var egentlig et typisk offer for
søvnapnø: Han er en mand (som udgør 80%
med diagnosen), og han havde KOL (men
det vidste han ikke noget om endnu).
Hans ”held i uheld” var en alvorlig lidelse
i bugspytkirtlen, som betød akutte indlæggelser, hvilket fik lægerne til at kigge nærmere på hans tilstand.
– Jeg havde ikke fejlet noget i 30 år, men
pludselig var jeg på sygehuset hele tiden.
Og efter operationen i bugspytkirtlen fik jeg
det bare ikke bedre, selvom der gik lang tid,
siger Brian.
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Ved en MR-scanning fik en læge øje på
en plet på den nederste del af Brians ene
lunge, og kort efter kunne lægerne stille en
ny diagnose oven i den kroniske lidelse i
bugspytkirtlen: Brian havde moderat KOL
med en lungefunktion på 55% af det
normale.
Et heldigt hospitalsophold
I dag mener Brian, at han var heldig. Hans
KOL blev opdaget i tide. Chokket skulle lige
lægge sig hos ham – ”jeg tror, at alle skal
igennem en periode med selvbebrejdelse,
før de kan komme videre,” tænker Brian i
dag. Han røg i smug og ragede en slem
lungebetændelse til sig, som ramte rigtig
hårdt.
– Det blev en øjenåbner for mig, for jeg
kunne se på sygeplejerskerne, hvor alvorligt
syg jeg var, siger Brian.
Han stoppede helt med at ryge - og
uden særligt meget hjælp udefra.
– Jeg har en skrap kone i stedet for, griner
han.
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Søvnapnø forhindrer kroppen i at
nå ned i den dybe søvn, som giver
hjernen den mest effektive restitution. Hjernen bliver vækket, hver
gang patienten ikke kan få vejret,
selvom patienten ikke selv mærker
til det. Det er derfor, patienterne er
så udmattede og søvnige hele tiden, selvom de tror, at de har sovet
i mange timer.
Et CPAP-apparat med maske kan
hjælpe mennesker med søvnapnø.
Læs mere om søvnapnø på
www.snorker.dk

Brian er omhyggelig med sin træning og går meget ofte tur med kæresten Lise og deres hund,
efter han har fået sin KOL-diagnose. Han håber at få endnu mere energi, når hans søvnapnø
kommer i behandling.

– Men helt ærligt: Det starter jo hos mig
selv. Lise er en fantastisk støtte, men jeg er
nødt til at stå fast og have viljen til at ændre
mit liv. Ellers ændrer det ikke på noget.
Heldigvis lykkedes det Brian at ændre på
en hel del. Han går i fitness-center, går ture
med hunden, tager med ud at handle. Da
han startede på løbebåndet, kunne han kun
klare 200 meter. I dag går han gerne 4 km.
Men Lise var ikke færdig med at hjælpe
sin mand.
KOL og søvnapnø – en dum blanding
Det var nemlig også Lise, der greb chancen
for at spørge lægen, om hendes mands
snorken kunne skyldes søvnapnø.
6
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- Jeg var lidt overrasket over, hvor alvorligt lægen tog det. Hun fik med det samme
indstillet Brian til en undersøgelse, siger Lise.
Mange bliver lige så overraskede som Lise,
når de hører, hvor meget søvnapnø kan betyde
for livskvaliteten. Og ikke mindst mennesker
med en lungesygdom, forklarer overlæge på
Dansk Center for Søvnmedicin på Glostrup
Hospital Philip Tønnesen, som er en af Danmarks største eksperter i søvnapnø.
– Når du har KOL, bliver du træt, når du
er i aktivitet. Men når du har søvnapnø, er
du træt, når du er inaktiv; foran fjernsynet, i
biografen. Så når du lider af begge dele, er
det klart, at du er træt meget af tiden, forklarer han.

Den konstante træthed går ud over den
daglige livskvalitet. Men kombinationen af
de to lidelse udgør også en alvorlig risiko for
helbredet. Både KOL og søvnapnø giver iltmangel, og iltmangel øger risikoen for bl.a.
forhøjet blodtryk, blodprop i hjernen og
forkalkning af årerne omkring hjertet.
- Langt de fleste med KOL er tidligere rygere, så deres årer er allerede disponeret
for forkalkning. Og søvnapnø kan få KOL-patienters tilstand til at forværres meget hurtigere, siger Philip Tønnesen.
Ubevidst angst for kvælning
Så der var altså al mulig grund til, at Brian
Erichsens læge sendte ham videre til undersøgelse. Brian fik noget udstyr med hjem,
som han skulle sove med, og allerede i den
følgende uge ringede lægen med besked
om, at han havde søvnapnø i svær til middelsvær grad med ”apnø” 28 gange i timen.
Det vil sige, at han ca. hvert andet minut
stopper med at trække vejret, indtil hans
krop reagerer ved at kickstarte vejrtrækningen.
”Apnø” er betegnelse for de gange, man
stopper med at trække vejret. Hver apnø
varer måske ca. 30 sekunder. Hos nogle
patienter er der målt apnøer på 2-3 minutter.
De lange perioder uden ilt er en ganske stor
belastning af kroppen.

– Jeg var på en konference, hvor en psykolog forklarede tilstanden hos en patient
med apnø som en konstant, ubevidst angst
for at blive kvalt. Kroppen producerer mere
stress-hormon, der er øget risiko for inflammation, og hjertet frigiver et stof, som
stimulerer produktion af urin, så man også
vågner og skal tisse flere gange på en nat,
forklarer overlæge Philip Tønnesen.
Træt af altid at være træt
Ved nærmere eftertanke kunne Brian godt
se, at han passede på mange af de punkter,
der findes på listen over apnø-skavanker:
Ud over, at Lise brokkede sig over hans
snorken, var han opmærksom på, at han
ofte var vågen og skulle op om natten, og at
han havde følelsen af aldrig at være udhvilet,
selv når han stod op efter 8 timers søvn.
– Når jeg kom hjem fra arbejde, sad jeg
og stenede uden at hjælpe til med noget i
huset, indtil jeg skulle i seng, siger han.
Lise minder Brian om, at lægen også
sagde, hans blodtryk var højt. Og Brian nikker
til det sidste punkt på listen, manglende
sexlyst.
– Ja, det tænker man ikke meget på, når
man er dødtræt hele tiden.
Den gode nyhed for Brian og Lise er, at
søvnapnø har en meget effektiv behandling.
Philip Tønnesen har fulgt den imponerende
udvikling af de såkaldte CPAP-apparater,
siden han startede med at arbejde med
søvnapnø i 1992 på Gentofte sygehus.
– Søvnapnø skyldes, at patientens svælg
klapper sammen og forhindrer vejrtrækningen.
Et CPAP-apparat er en pumpe med påmonteret slange og maske, der skaber et let tryk
både ved ind- og udånding, så svælget holdes
åbent – og der er sket en ren revolution,
siden jeg så de første. Maskerne er i dag
små og elegante i stedet for store og klodsede,
og apparatet er stort set lydløst, siger overlægen.
Han anbefaler apparatet til alle med
søvnapnø, og hans erfaring siger, at en stor
del patienter mærker forskellen næsten
omgående.

Maskerne er i dag små og elegante
i stedet for store og klodsede, og
apparatet er stort set lydløst”
Philip Tønnesen, overlæge på Dansk Center for Søvnmedicin på
Glostrup Hospital

han har tænkt sig at følge Philip Tønnesens
råd og lære at bruge CPAP-apparatet.
– Jeg har jo hørt meget positivt om
CPAP. Min læge fortalte, at hun selv havde
lidt af søvnapnø, og at hun havde fået en
masse energi, efter hun fik apparatet. Jeg
har læst indlæg på nettet fra andre, som
siger, at apparatet havde givet dem et helt
nyt liv, siger Brian entusiastisk.
På nettet var han ellers blevet lidt forskrækket over at se nogle CPAP-masker, der
dækker hele ansigtet.
- Jeg sagde, at hvis jeg skulle have sådan
en Darth Vader-hjelm på, så ville jeg også
have stemmeforvrængeren med!
Lise ryster let på hovedet over sin mand.
Hun har grund til at være tilfreds med, at

det faldt hende ind at nævne søvnapnøen
for lægen den dag. Og hun er ikke nervøs
for at komme til at sove ved siden af en
maskeret mand.
– Jeg håber bare, at CPAP’en kan påvirke
Brians KOL positivt, siger hun – og tilføjer, at
hun også ser frem til at kunne sove mere
roligt om natten.
Selvom Brian kan forvente at mærke
den største forskel i dagtimerne, hvor
CPAP-apparatet skal fjerne trætheden og
give ham mere energi, ser han også frem til
en ny natteoplevelse.
– Tænk at sove i mere end to timer uden
at vågne. Det bliver fantastisk, siger han.

Brian vil gøre en stor indsats for at vænne sig til at sove med CPAP-apparattet: - Lise er en
fantastisk støtte, men jeg jo er nødt til selv at arbejde med sagerne. Ellers ændrer det ikke noget.

Drømmen om god søvn
Ved redaktionens slutning gik Brian Erichsen
stadig og afventede at få udleveret og tilpasset sig personlige CPAP-apparat. Men
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Søvnapnø
skal frem i
dagslyset

En anerkendt sygdom
Dansk Søvnapnø Forening arbejder også for
sine medlemmer, der allerede er diagnosticeret. Det handler bl.a. om at få andre behandlingsformer anerkendt af den offentlige
sygesikring. Der findes forskellige tandskinner,
som hjælper mange med søvnapnø, samt
en positionstræner, der hjælper patienten
med ikke at sove på ryggen. Indtil videre er
CPAP-apparatet det eneste, der bliver betalt
af sygesikringen.

Tema
n
Bedre søv

Drop tabuet
En af de mindre kendte sandheder om
søvnapnø er, at den dårlige vejrtrækning
øger risikoen for en række alvorlige sygdomme. Derfor er der en stor sundhedsgevinst i at behandle sygdommen.
– Der er lidt tabu omkring sygdommen,
fordi symptomerne er ”usexede”; fx snorken,
nattetisseri, depression samt manglende
lyst og evne til sex. Men det går ikke væk af
sig selv, så man må tage tyren ved hornene
og bede lægen om en henvisning til videre
undersøgelse, siger Ellinor Wolff.
Hun gør opmærksom på, at andre typiske
symptomer som koncentrationsbesvær,
hukommelsestab samt uro i arme og ben
kan hjælpe patienten på sporet af, at det
handler om mere end bare irriterende snorken.

f, f
o

Med app’en Dream Talk kan du
registrere både lyde og bevægelser
under søvn. App’en opsamler nattens hændelser og genererer en lille
rapport, som kan give dig et praj,
om du bør kigge forbi din læge og
bede om en nærmere undersøgelse.
Hvis du har søvnapnø, vil du også
have tendens til at sove uroligt og
spjætte med arme og ben. Og ja,
Dream Talk optager også, hvis du
taler i søvne …
App’en kan downloades i App Store
eller på Google Play

Patienter og pårørende, som er medlemmer
af Dansk Søvnapnø Forening, kan fremover
få et gratis prøvemedlemskab i Lungeforeningen.
Læs mere på www.lunge.dk/gratis

For
e

pø

forskel. Mange patienter får det bedre fra
første gang, de benytter apparatet. Deres
oplevelse er ofte, at de får et helt nyt liv
med helt nyt overskud, siger Ellinor Wolff.
– Hvis man skal tabe sig, lykkes det også
nemmere, når man har fået CPAP og ikke
hele tiden er træt, tilføjer hun.

olf
rW
Ellino

S

norken er ikke for sjov. Især ikke hvis
man hører til den kvarte million danskere, som lider af søvnapnø – eller
hvis man sover ved siden af én. Søvnapnø
er en diagnose, som er stillet hos 60.000
mennesker i Danmark.
– Det vurderes, at der kan være op til
200.000, som har søvnapnø uden at have
fået en diagnose. De praktiserende læger
har manglet viden, og det samme gælder
for den brede befolkning, siger Ellinor Wolff,
som er formand for Dansk Søvnapnø
Forening.
Selv blandt fagpersoner kan man møde
en fordom om, at søvnapnø kun rammer
halvgamle mænd, som er overvægtige. Men
selvom overvægt øger risikoen for søvnapnø, og flertallet af patienter er mænd, så
rammer sygdommen mange andre. Herunder
en stor gruppe, som i forvejen lider af KOL.
Derfor består en vigtig del af Dansk
Søvnapnø Forenings arbejde i at udbrede
kendskabet til lidelsen. Vi skal vide, at der
er tale om en sygdom, der findes en behandling for. Og den er rigtig effektiv.
– CPAP-apparatet og masken, som er
gratis under sygesikringen, gør en fantastisk

App kan afsløre
søvnapnø

ning

Af: Carsten G. Johansen Foto: Colourbox, privat

Tandskinne og positionstræner er langt
mindre indgribende behandlinger end
CPAP-behandling, derfor anbefaler foreningen
dem til de patienter, der har svært ved at
acceptere CPAP.
Ellinor Wolff led selv i flere år af udtalt
dagtræthed, før hun fik stillet diagnosen.
Hendes læge var ikke opmærksom på, at
hendes symptomer kunne skyldes søvnapnø.
Først da Ellinor Wolff fik kendskab til
søvnapnø via et ugeblad, søgte hun hjælp
hos en øre-næse-hals specialist og kom
straks i behandling.
– I mit tilfælde varede det 14 dage med
CPAP-behandling, før jeg begyndte at mærke
forskel. I dag er jeg lykkelig over, at jeg holdt
fast, siger Ellinor Wolff.

a
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Køb
POWERbreathe
på lungetræning.dk
eller ring på
5475 7549

Mere hjælp til at
sove godt
Har du mistanke om søvnapnø, kan
du kontakte Dansk Center for Søvnmedicin på Glostrup Hospital på
tlf. 38 63 25 05 - hverdage fra kl.
8.00-15.00
Vil du vide mere om søvnapnø, så kig ind på Dansk Søvnapnø
Forenings website snorker.dk.
Foreningen kan også kontaktes på
tlf. 35 42 41 26 / 20 46 56 32 eller
mail snork@snorker.dk
Tjek også Lungeforeningens
Guide til en god morgen, som du
finder under Hjælp til din hverdag
på www.lunge.dk eller kontakt
Lungeforeningens rådgivning på
www.lunge.dk/rådgivning

Træner du også dine lunger med POWERbreathe?
Få mere mod og fysisk overskud i din hverdag.
Har du KOL eller astma, vil daglig træning med POWERbreathe styrke din lungemuskulatur,
formindske din stakåndethed og forbedre din evne til at indtage medicin.
•

Træn 2 x 30 indåndinger dagligt og opnå en bedre vejrtrækning allerede efter 14 dage

Læs hvordan Keld bruger sin
POWERbreathe dagligt på:

Lungetræning.dk

Lungenyt_2016.indd 1
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Annonce

Alt for mange mennesker – også en del læger
– mangler viden om søvnapnø. Derfor går
mange mennesker rundt med dårlig livskvalitet og risiko for at blive mere syge, end de
behøver. Fordi snorken handler ikke kun om
nattesøvnen.

Behandlingen af søvnapnø starter ikke
om natten, mens du kæmper med at trække
vejret. Den starter i fuldt dagslys med, at du
ringer til din læge.
– Måske ved din læge ikke så meget om
det, men du kan bede om en udredning på
en søvnklinik. I forbindelse med udredningen
får man monitoreringsudstyr med hjem,
som man så skal sove med. Når man afleverer
dette den følgende dag, kan søvnklinikken
umiddelbart se, om der er tale om en
behandlingskrævende søvnapnø, forklarer
hun.

25-04-2017 10:19:09
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Et liv med søvnkaos
På skærmen er TV2-vært Peter Ingemann veloplagt og sprudlende,
men det skyldes ikke en god nats søvn. Som regel sover han kun
omkring fem timer, ofte med afbrydelser. Og selvom han har lært at
fungere med få timers søvn, så tærer det på krop og sind.
Af: Mette Buch Jensen Foto: Henrik Hammel/TV 2

Søvnapnø
Har du søvnapnø?
Måske er du én af de 200.000 danskere,
som ikke ved, de har søvnapnø. Overvej
at søge læge, hvis du kan genkende
flere af nedenstående symptomer.

Tjeklis

Mens du sover:

Snorker højlydt
Har pauser i vejrtrækningen
Ligger uroligt og har livlige kropsbevægelser
Ofte skal op og lade vandet

te

I

Tip
Færre kg
= mindre snorken
Det mest effektive, du selv kan gøre mod
søvnapnø, er vægttab – hvis du vel at mærke
er overvægtig. Undersøgelser viser, at der
er en øget risiko for søvnapnø allerede ved
en BMI på 28.
Vægttab kan i bedste fald helt kurere
søvnapnø.
Under Hjælp til din hverdag på lunge.dk kan
du udregne din BMI og få tips om vægttab.

Når du er vågen:

Er konstant træt
Falder uønsket i søvn
Har hukommelses- og koncentrationsbesvær
Har følelsen af aldrig at være udhvilet
Har morgenhovedpine
Har forhøjet blodtryk
Har manglende sexlyst/-evne

Kilde: Dansk Søvnapnø Forening
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Tennisbold-tricket
En stor del af mennesker med mild til
moderat søvnapnø (ca. 1/3) har kun apnø,
når de ligger på ryggen. Derfor er det ofte en
stor hjælp at sove på siden eller på maven.
Et gammelt råd imod snorken kan derfor
have god effekt: Du kan sy en tennisbold
ind bag på din nattrøje mellem skulderbladene, og på den måde vender du dig automatisk i søvne og undgår at ligge på ryggen.

ndbrudstyvene har ikke en chance hos
tv-vært Peter Ingemann. Han sover
meget let og vågner ved den mindste lyd.
Umiddelbart en fordel for familiens værdigenstande, men særdeles anstrengende for
den 42-årige Peter Ingemann, som har
kæmpet med søvnproblemer siden barndommen.
– Jeg har haft en meget turbulent opvækst, hvor der sjældent var ro derhjemme.
Min far var en forretningsmand med store
armbevægelser, som førte højrøstede telefonsamtaler til langt ud på natten og holdt
nogle gevaldige fester. Jeg kan huske, at jeg
som fire-årig blev vækket af ambulancefolk,
som bar min far forbi mit værelse på en båre.
Han var ved at blive kvalt i sit eget opkast.
Jeg troede, han var død. Derfor har jeg altid
haft alle antenner ude og har konstant et
mentalt beredskab kørende. Siden barndommen har jeg haft svært ved at falde i
søvn og har altid haft en meget let søvn,
fortæller Peter Ingemann.
Gennemsnitligt sover han otte timer i
træk én nat om måneden. Alle de øvrige
nætter bliver det til fem timers søvn, ofte
med mange afbrydelser. Peter Ingemanns
værtsjob på TV2 betyder omkring 100 rejsedage om året, hvor jetlag og arbejdspres i
fremmede omgivelser forstyrrer hans i forvejen skrøbelige søvnmønster. På rejserne
tager han hver aften en sovepille for at være
sikker på at få noget søvn. Men han vil ikke
risikere at blive afhængig af sovemedicinen,
så pillerne er kun til rejsebrug, aldrig derhjemme.
Enkle søvn-tricks
Fjernbetjeningen er lige ved hånden, endnu
et afsnit af tv-serien Columbo kører uden

lyd. Peter Ingemann er storforbruger af
gamle tv-serier, som er tilpas søvndyssende.
Han ser de samme programmer aften efter
aften, klar til at slukke sekundet før, han
falder i søvn. Men for nylig har han fundet
noget, som måske kan slå tv-serierne.
– Til sidst måtte jeg bare sige: ”Nok er
nok” og opsøge noget professionel hjælp.
Den manglende søvn er en stor belastning
for både krop og humør. Jeg har aldrig
været til røgelsespinde, meditation og den
slags, men nu går jeg hos en terapeut, som
arbejder med mindfulness. Det er nogle
helt simple tricks, som har hjulpet mig. Jeg
tæller vejrtrækninger, tæller udåndinger og

Følg Peters søvn-tip
om mindfulness
På Lungeforeningens hjemmeside
lunge.dk er der mindfulnessøvelser,
som du kan lytte til. Brug dem til at
finde ro i dig selv og din vejrtrækning. Vi har også kropsscanningen,
der hjalp Peter Ingemann til at sove
bedre. Find øvelserne under Hjælp
til din hverdag på www.lunge.dk

Til sidst måtte jeg
bare sige: ”Nok er
nok” og opsøge noget
professionel hjælp”
Peter Ingemann, TV-vært

laver en krops-scanning. Men først og fremmest så forliger jeg mig med tingenes tilstand. Jeg accepterer nuet. Jeg tror, jeg
kommer til at gå hos terapeuten længe,
men det er det værd, siger Peter Ingemann.
Peter Ingemann har fundet nogle gode
hverdagsrutiner, som også hjælper: Lange
gåture med familiens hund, en eftermiddagslur og ingen kaffe om aftenen. Selv kalder
han det ”ambitiøst” at håbe på mange
nætter med otte timers søvn, men han har
fået nemmere ved at falde til ro om aftenen
og lettere ved at falde i søvn.
Artiklen har tidligere været bragt i magasinet
Helse
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Bedre
søvn
7 tips til en
god nattesøvn

Jo ældre vi bliver,
des lettere sover
vi, og risikoen for at
ligge vågen i kortere
eller længere perioder
øges”

Guide

Alle har brug for en god nats søvn, og det gælder i endnu
højere grad, hvis du også lider af en lungesygdom.

Skru ned for kaffen

Kaffe modvirker effekten af stoffet adenosin,
som fortæller dig, at du er træt og bør sove

At vågne flere gange hver nat er normalt.
Det gælder bare om at bevare roen og sove videre.

Undgå alkohol

Alkohol giver en dårligere søvnkvalitet

Undgå for meget væske

Du risikerer at skulle op at tisse i løbet af natten

Motion

Motion helst et par timer inden sengetid er godt
– det samme er sex lige inden, du skal sove

Undgå stress

Stress giver dårlig søvn. Find ro i din vejrtrækning, inden du
skal sove. Brug Lungeforeningens øvelser under Hjælp til din
hverdag www.lunge.dk

Medicin

Nogle typer medicin kan påvirke søvnen
– tal eventuelt med din læge, om der er alternativer
12

www.lunge.dk

Tema
n
Bedre søv

Af: Karin Svennevig Hyldig Foto: Colourbox

Bliv røgfri

Rygning gør, at man sover dårligere,
kortere og snorker mere

De fleste
sover bedre
end de selv tror

Hold hovedet højt
– om natten
En svær lungesygdom kan gøre, at
du hyppigt oplever at få åndenød,
når du ligger fladt på ryggen. Derfor
er det ofte en god idé at ligge højt
med hovedet. Hvis du ikke har en
elevationsseng, kan du lægge et
par bøger eller lignende under
sengebenene eller sove med puder
i nakken. Nogle synes, de sover
bedre siddende.
Har du spørgsmål? Skriv til
Lungeforeningens rådgivning
på www.lunge.dk/rådgivning

R

igtig mange af os tror fejlagtigt, at vi
har søvnproblemer. At vi sover ringere,
end vi reelt gør. Og dén overbevisning
kan være selvforstærkende, advarer søvnog sundhedspsykolog, dr. med. og cand.
psych. Bobby Zachariae.
Manden, der har lagt sin rolige dybe
stemme i favnen på Christian Alvads søvndyssende lydtæppe på bestseller-CDen ”Sov
godt,” bliver bekymret, når han hører folk
sige ting som, ”jeg lukkede ikke et øje i nat,”
”hvis jeg ikke får otte timers søvn, klarer jeg
ikke dagen i morgen,” eller ”jeg bliver syg,
hvis jeg ikke får søvn nok.”
– Sådanne tanker kan i sig selv føre til
øget bekymring, anspændthed og deraf
urolig søvn, siger han.

At sove godt handler ikke bare om at sove dybt eller længe. Sund søvn forandrer sig
hele tiden, fra drømmesøvn til dyb søvn til
mere overfladisk søvn og forfra igen tre til
fem gange hver nat, forklarer Bobby Zachariae.
– Det normale er at vågne kortvarigt
flere gange i nattens løb. Nogle kan bagefter huske, at de vågnede. Andre kan ikke, siger han og understreger:
– Jo ældre vi bliver, des lettere sover vi,
og risikoen for at ligge vågen i kortere eller
længere perioder øges. Det er også naturligt. Ikke en lidelse, der skal medicineres.
Mindre søvn giver bedre søvn
En lur, der føles som sekunder, kan sagtens
have varet halvanden time, forklarer han.

Netop ca. så lang tid, en almindelig søvnfase
varer fra døsestadiet over de dybe søvnstadier og drømmesøvnen med de hurtige
øjenbevægelser (REM) bag øjenlågene til
den lette søvn med kortvarig opvågning.
– Ved at føre detaljeret søvndagbog,
notere ned, hvornår man gik i seng, hvor
lang tid, der ca. gik, før man faldt i søvn,
hvor mange gange man vågnede om natten,
hvornår man vågnede osv., kan man opnå
et mere realistisk billede af søvnkvaliteten,
siger Bobby Zachariae.
En anden effektiv metode indenfor psykologisk søvnbehandling er søvnrestriktion.
For lige så vel som det forringer søvnen at
ligge vågen og ærgre sig over ikke at kunne
sove, kan det ”ironisk nok” fremme søvnen
NR. 2

maj 2017

13

HJÆLP TIL DIN HVERDAG

at opholde sig mindre tid i sengen.
– Søvnkvalitet afhænger i høj grad af,
om du er træt nok. Står du op klokken syv,
kan det i en periode være nødvendigt at
vente med at gå i seng til f.eks. klokken to.
Du får kun fem timer i sengen, men fordi
søvnpresset øges, hjælper det faktisk til at
finde en rytme, hvor du sover, når du er i
din seng. Siden kan man langsomt trappe
op til at sove, f.eks. syv timer hver nat, forklarer søvnpsykologen.
At nøjes med fem timers søvn pr. nat i
en periode er ikke farligt, forsikrer han.
– Vi er skabt til at klare perioder med for
lidt søvn. F.eks. sover de fleste dårligt i forbindelse med en skilsmisse eller andre udfordrende livsbegivenheder. Kvinder i overgangsalderen kan blive forstyrret af natlige
hedestigninger. Der er masser af eksempler,
og det er alt sammen blot ubehagelige
overgangsfænomener, der hører med til at
være menneske, siger Bobby Zachariae.
Artiklen har tidligere været bragt i magasinet
Helse.

Fire trin til at sove bedre:
Forstå dit søvnmønster. Find ud af, hvad der virker, og undersøg de aspekter
ved din livsstil og tanker om søvn, som bidrager til at gøre det sværere at
sove. Begynd evt. at føre søvndagbog. Sandsynligvis vil du opdage, at du sover
bedre og mere, end du regnede med.

1

2

Lær at spænde af. Afspænding kan læres. Der findes mange teknikker og
programmer til det formål.

Læg problemerne til side, inden du skal sove. Skab dig et overblik over de
eventuelle udfordringer, der venter i morgen. Skriv dem eventuelt ned, og
læg dem fysisk til side. Helst et par timer inden, du skal sove. Hvis du vågner i løbet
af natten, kan du visualisere de nedskrevne problemer og se for dig, hvordan du
lægger dem til side igen.

3

Vent med at gå i seng, til du er træt og skab et trygt aftenritual, som fortæller
din hjerne, at det nu er tid til at sove. Brug evt. afspænding og visualiseringteknikker til at støtte indsovningen. Også hvis du vågner i løbet af natten eller alt
for tidligt om morgenen.

4

De fire trin stammer fra Bobby Zachariaes lydbog med tilhørende hæfte ”Sov Godt”
fra forlaget Rosinante.

Prøv et års gratis medlemsskab
af Lungeforeningen
SMS MEDLEM til 1245,
så melder vi dig gratis ind.
Tilbuddet er til patienter og pårørende og gælder kun nye medlemmer.

Læs mere på www.lunge.dk/gratis

14

www.lunge.dk

Lungeforeningens
årsberetning 2016

Tillæg

Lungesagen puster sig op
Lungesygdomme rammer i alle aldre. Derfor arbejder Lungeforeningen hver eneste
dag for at forebygge lungesygdomme i fremtiden. Lungeforeningen er til for alle de
600.000 mennesker i Danmark, der lever med vejrtrækningsproblemer og
åndenød i hverdagen - og for deres pårørende.
I 2016 kom mange flere til Lungeforeningen og blev en del af vores sammenhold. Vores medlemsskare voksede til 17.000 medlemmer og over en tredjedel
støtter os med faste, månedlige bidrag.
Hvert år hjælper Lungeforeningen tusindvis af mennesker med rådgivning om
forebyggelse, træning, mad, sociale problemstillinger, sex og parforhold, undersøgelse og behandling. De ringer og skriver til vores rådgivning. De søger vigtig viden
og finder svar på vores hjemmeside, og de er aktive brugere af Lungeforeningens
facebookside.
I 2016 blev der endelig og for alvor sat fart på regeringens, Danske Regioner og
Kommunernes Landsforenings (KL) lungesatsning, som man vedtog i 2015. Konkret
betyder det, at Sundhedsstyrelsen i december lancerede nye anbefalinger i behandlingen af KOL-patienter, og at de nye spændende telemedicinske behandlingstilbud nu er i støbeskeen. Et undersøgelsesprogram for børneastma kom der
også, så børn med astma nu kan tilbydes ens behandling i hele landet. Med
kampagnen Pust liv i din hverdag blev der også taget et vigtigt skridt i indsatsen for
tidlig opsporing af lungesygdomme. Alt i alt et vigtigt startskud til en Lungesatsning, som vi fortsat forventer os meget af!
Året bragte også et stort fokus på stærke partnerskabsprojekter om bl.a. forebyggelse, organdonation, røgfrihed og meget andet. På børnelungeområdet vil
samarbejdet med Team Rynkeby Fonden også komme til at præge fremtiden.
Et stort bidrag kommer fra Lungeforeningens frivillige, der gør en fantastisk social
indsats lokalt – og fra et stadig voksende samarbejde med fagpersoner, der bidrager
i vores rådgivning, i vores lungekorps og meget mere.
Vigtigst af alt er, at flere og flere fortsat vil støtte Lungeforeningen med
medlemsskab og bidrag. Vi er dybt taknemmelige for opbakningen. Det er takket
være jer, at lungesagen kunne nå nye højder i 2016.

Tal og
faak20t1a6

17.000
medlemmer

Lungeforeningens
rådgivning er gratis
og åben for alle

Donationer
6.000
mennesker

støttede Lungeforeningen med
et fast månedligt bidrag ved
udgangen af 2016

745.000 kr.

i støtte fra TrygFonden til uddannelse af patientinstruktører

Lungeforeningen

Lungeforeningen

Se årsregnskab for 2016 og læs om aktiviteter, projekter og samarbejder på
www.lunge.dk nederst under Lungeforeningen. Her kan du også læse hele Anne
Brandts ledelsesberetning.
2
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17.000

følger Lungeforeningen
på Facebook

35.700

5800
2014

6.000

modtog ved årets udgang
Lungeforeningens nyhedsbrev

2016

fr

Hvem henvender sig?
70% er kvinder og 30% er mænd

De spørger om
13 %

til forskning i lungefibrose
(privat donation)

Bestyrelsesformand
Lone Christiansen

nye besøg om måneden
på lunge.dk

På baggrund af en særlig indsats er Lungeforeningens
medlemsskare siden starten af 2014 vokset fra ca.
5.800 medlemmer til 17.000 medlemmer i 2016.
TAK til alle de medlemmer, som støtter Lungeforeningen årligt eller med et fast beløb hver måned.

300.000 kr.

Direktør
Anne Brandt

45.000

Indtægter fra arv
er afgørende for, at
Lungeforeningen
fortsat kan støtte
livsvigtig forskning
i lungesygdomme.

46 %

32%
2%
7%

KOL: 46%
Astma: 7%
Børns lungesygdomme: 2%
Andre lungesygdomme: 32%
Generelle spørgsmål om lunger: 13%

300 frivillige
Lungeforeningen har lokalafdelinger, netværk og
lungekor i 76 kommuner ud af 98.
Her hjælper Lungeforeningens frivillige andre til
en bedre hverdag med deres lungesygdom.

Over 100
arrangementer
på Lungedagen
Lungefunktionsmålinger er
den vigtigste aktivitet, når
Lungforeningen markerer den
Internationale Lungedag over
hele Danmark hvert år den tredje
onsdag i november.

29

patienter fik nye lunger
og 5 patienter døde,
mens de stod på
venteliste til nye lunger.

Hvem arbejder for lungesagen?
Lungeforeningen, en patientforening, der har fokus på
oplysning om lungesygdomme, og som arbejder for bedre
forebyggelse og bedre behandling af lungesygdomme
Børnelungefonden, en fond, der støtter forskning,
oplysning og aktiviteter for børn med kritiske
lungesygdomme og astma
Danmarks Lungeforenings Fond, en forskningsfond,
der støtter forskning på hele lungeområdet
Lungeforeningens årsberetning 2016
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Lungerne hele livet
Det kan gøre livet lettere at søge hjælp og viden om at leve et
godt liv med en lungesygdom.
Lungeforeningen arbejder for mere forebyggelse af lungesygdomme og for, at alle babyer får de sundeste lunger i vuggegave. Vi er til stede med støtte og rådgivning fra det første skrig
til det sidste suk. Og til alt det midt i mellem.
Lungeforeningens rådgivning er for børn, unge og voksne
uanset alder.
Vi hjælper alle lungepatienter og pårørende, og vores rådgivere
er alle fagligt uddannede og professionelle: Socialrådgiver, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, læge, psykolog, sexolog,
diætist og jurist.
Lungeforeningens vision er sundere lunger livet igennem.

Vi arbejder for at:
•	Lungesygdomme bliver forebygget, opdaget og behandlet
så tidligt som muligt – også via ny forskning
•	Alle, der er ramt af en lungesygdom og deres pårørende får
støtte, viden og tilbud om et socialt netværk
•	Udbrede kendskabet til lungesygdomme - både politisk og i
befolkningen
Lungeforeningens mission er færre lungesyge i befolkningen og
et bedre liv for mennesker med en lungesygdom tæt inde på livet.
Det, tror vi på, kan lykkes - dels med en national, forpligtende
lungeplan og dels via de indsatser, som Lungeforeningen hvert
år gør.

Børnelungefonden

Børn og astma

Unge lunger

I 2014 tog Lungeforeningen initiativ til at
stifte Børnelungefonden, der arbejder for,
at flere lungesyge børn og unge kan få et
bedre liv med deres sygdom. Alvorlige
kritiske lungesygdomme og astma rammer
tusindvis af børn. Diagnoserne er forskelligartede, og nogle er svære at behandle.
Børnelungefonden støtter forskning i tidlig
opsporing, diagnostik og effektiv behandling samt aktiviteter og information til
lungesyge børn og deres familier.

Lungeforeningen arbejder for, at børneastma skal opdages tidligere, end det sker
i dag. Astma er den mest almindelige årsag
til indlæggelser og fast medicinsk behandling. 20% af alle børn i førskolealderen og
10% af børn i skolealderen har astma. Børn
med astma har højere skolefravær end børn
uden astma og har ofte indlæringsvanskeligheder. I regeringens nationale lungesatsning er der bl.a. fokus på at finde børn med
astma så tidligt som muligt og give dem den
mest optimale behandling.

I et partnerskabsprojekt med gadeidrætsorganisationen GAME bidrager Lungeforeningen til at mindske den sociale ulighed i
sundhed for de mere end 150.000 børn og
unge, som bor i almene boligområder.
Lungeforeningen uddanner unge playmakere
(vejledere) til at være lungeambassadører
og positive rollemodeller for røgfrie miljøer,
der skaber gode liv for børnene. Lungeforeningens indsats er baseret på erfaringer
med forebyggelse i udviklingen af undervisningsmaterialer som Liv i Lungerne og
Lunger på arbejde.

Desværre er raske lunger ikke en
selvfølge for alle børn.
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Astma er den hyppigste sygdom
hos børn.

Sundere børn og unge i sociale
boligområder.

Lungesygdomme
rammer bredt

Lungediagnoser kan
stilles tidligere

Det sidste suk
skal være trygt

Lungernes udvikling i barndommen kan
være afgørende for, om du bliver ramt af
en lungesygdom. Desværre forebygges og
behandles lungesygdomme ikke effektivt og
har ofte været mange år undervejs. Lungefunktionsmålinger er et af de tiltag, som
Lungeforeningen arbejder for at få udbredt,
og som regeringen har på sin dagsorden med
den nationale lungesatsning frem mod 2019.
Rehabilitering og effektiv træning var også
én af Lungeforeningens mærkesager i 2016.

Ca. halvdelen ved ikke, de er syge. Derfor
arbejder Lungeforeningen for at få sundhedsvæsenet til at forpligte sig til at gøre de
enkle retningslinjer for tidlig opsporing og
god behandling, som allerede eksisterer,
forpligtende i en lungeplan. Vi tror også på,
at vi med telemedicin kan hjælpe lungesyge mennesker til at føle sig set og godt
behandlet. I første omgang følger vi spændt
visionerne for regeringens udrulning af
telemedicin til landets KOL-patienter.

Alvorlig sygdom ændrer den ellers kendte
tilværelse og gør den uforudsigelig. I den
situation har mennesker brug for lindring,
støtte og hjælp til at leve livet bedst muligt.
Desværre kommer langt fra alle mennesker
med livstruende lungesygdomme og deres
pårørende i kontakt med en lindrende
(palliativ) indsats. Men uanset om man er
uhelbredeligt syg eller får en sidste mulighed
for at komme i betragtning til en lungetransplantation, har man behov for støtte i det liv,
der venter frem til døden.

Adfærd, arbejdsmiljø og arvelighed
har betydning for lungerne.

600.000 har en lungesygdom, og de
skal behandles korrekt.

Det er muligt at få et godt liv frem til døden.

Lungeforeningens årsberetning 2016
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Året
der gik

Støtte til
forskning

Viden må aldrig blive en mangelvare, og det kræver fordybelse.
Lungeforeningen har et tæt samarbejde med forskerne inden
for lungeområdet, og vi arbejder intenst for, at der kommer flere
midler til lungeforskning. Danmarks Lungeforenings Fond og
Børnelungefonden yder støtte til forskningsprojekter, som kan
forbedre forebyggelse og behandling af lungesygdomme.

Banebrydende
forskningsresultat
om astma
For professor Hans Bisgaard fra
Dansk BørneAstma Center nåede
mange års forskning i årsagerne til
børneastma sit højdepunkt. I et
dansk studie slog han sammen
med andre forskere fast, at fiskeolie til gravide forebygger astma
hos deres børn. Barnets risiko for
at få astma dykker markant, hvis
moren har indtaget fiskeolie i den
sidste tredjedel af graviditeten.
Studiet kan få vidtrækkende
perspektiver for forebyggelsen af
astma i fremtiden.

250 deltog på
lungekonference

Pust liv i
din hverdag

Lungekor giver
mere luft

Træn din vejrtrækning. I Lungeforeningens netværk rundt om
i landet mødes mange mennesker med lungesygdomme for at
synge i kor. Over 20 lungekor sang i 2016 af deres lungers fulde
kraft.

1 donor kan redde
op til 7 liv

I 2016 deltog Danmark for første gang i den Internationale Organdonationsdag.
Sammen med andre var Lungeforeningen naturligvis med til at skabe dialog og
debat om organdonation. I 2016 rundede donorregistret en million mennesker,
som har taget stilling til, hvad der skal ske med deres organer efter døden. Det
svarer til ca. 20 % af befolkningen.

Det gode liv kan starte
på arbejdspladsen

40

Triste tal: Hver eneste dag
begynder 40 unge under 18
år at ryge. Det fremgik af en
analyse fra Statens Institut for
Folkesundhed, SDU.
6
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Ny bestyrelsesformand
Efter 14 år på posten stoppede Johannes
Flensted-Jensen som bestyrelsesformand.
Lungeforeningens nye bestyrelsesformand
er fhv. sundhedspolitisk direktør i Danske
Regioner, Lone Christiansen.

Udvalgte Matas butikker i hele landet
var fulde af luft, da de i samarbejde
med Lungeforeningen i oktober
inviterede danskere med lungesymptomer til at få målt deres lungefunktion. Det fine samarbejde med Matas
er led i Lungeforeningens indsats for
tidlig opsporing af lungesygdomme.

Læs mere om
alle omtaler fra
året der gik på
www.lunge.dk

Faktarre

fæ
Nu ryger end
mænd
kvinder

Lungeforeningens Nationale Lungekonference satte fokus på
en syg forskel under temaet ”Mere lighed i lungesundhed.”
Her fik deltagerne ny viden om, hvordan regeringens nationale
lungesatsning fra 2016-2019 understøtter mere lungesundhed
og lighed for lungepatienter i sundhedssystemet.

Tjek på lungerne
i Matas

I september satte Sundhedsstyrelsen i
samarbejde med Lungeforeningen gang i
den landsdækkende informationskampagne
Pust liv i din hverdag. I Danmark har
320.000 KOL, men halvdelen ved ikke, de
er syge. Kampagnen handlede om at finde
KOL i tide ved at reagere på lungesymptomer og få en lungefunktionsmåling hos
lægen. Kampagnens budskab var, at med
den rette hjælp så tidligt som muligt kan
man kan leve et godt og aktivt liv med KOL.

Arbejdspladsen er et godt sted at nå mange mennesker.
Særligt de som normalt ikke lige tager budskaber om at
forebygge sygdom til sig. Ved at engagere sig i projekter
på arbejdspladsen håber Lungeforeningen
at hjælpe og motivere den enkelte
til at opnå både mere sundhed
og livskvalitet. Vi har bl.a.
samarbejdet med Hjerteforeningen, 3F og Metal.

Fra ensomhed
til livsmod

Lungeforeningen har opbygget en unik viden om den ensomhed, der kan opstå ved lungesygdomme, når åndenøden
bremser alt. Derfor har vi som patientforening skabt rum, hvor lungesyge
kan finde fællesskab og opbygge
nyt mod på livet. Med VELUX
FONDENs støtte har vi fået
mulighed for at uddybe vores
indsigt i lungesyges behov. I tæt
samarbejde med lungesyge har
Lungeforeningen udviklet værktøjer
og løsninger, der præcist og aktivt
hjælper til at indgå i sociale
fællesskaber.

Lungeforeningens årsberetning 2016
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Nyt

reningen

fo
fra Lunge

Lungeforeningen er for alle, der er ramt af en lungesygdom og for deres pårørende.
Vores rådgivere hjælper både patienter, pårørende og andre, der søger viden om
lunger og lungesygdomme. Vi er også til for sundhedspersonale, som arbejder inden
for lungeområdet. Vi støtter forskningen og kæmper for de lungesyges sag.

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

Lungenyt – medlemsblad fire gange
om året

Mors Dag 14. maj

Nyhedsmail – 12 gange om året
	www.lunge.dk – nyheder, viden, hjælp
og rådgivning om lungesygdomme

Det tilbyder vi
Hos Lungeforeningen tilbyder vi viden, personlig rådgivning og hjælp til en bedre
hverdag med lungesygdomme og vejrtrækningsproblemer. Vores rådgivning består af
erfarne fagpersoner og er gratis og individuel. I Lungeforeningens lokalafdelinger og
netværk over hele Danmark kan du frit deltage i fælles træning og sociale aktiviteter.
Her møder du vores frivillige patientstøtter og et stærkt sammenhold.

Følg os på facebook
www.facebook.com/lungeforeningen
	YouTube kanal – over 100 videoer med
viden og personlige lungehistorier

Lokalafdelinger og netværk – arrangementer og lærerige aktiviteter for dig
Leje af feriehuse
Danmarks Lungeforenings Fond støtter
forskning i lungesygdomme
Børnelungefonden støtter forskning,
oplysning og aktiviteter

Lungeforeningens vision er
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.

I anledning af Mors Dag 14. maj vil Lungeforeningen i hele ugen op til dagen
have en indsamlingskampagne kørende på Facebook, hvor vi sætter fokus
på at have en mor med en lungesygdom.
Kampagnebudskabet er "Mødre får også lungesygdomme – støt vores
kamp for at hjælpe med 25 kr." Støt, del og like kampagnen på Lungeforeningens facebookside.

Hold øje med nyt om
jubilæumsmarkeringen
på wwwl.unge.dk

Hjælp til din hverdag
www.lunge.dk/hjælp
Snak om lunger – online mødested på
www.lunge.dk/snakomlunger

Læs mere på
www.lunge.dk

Uge 19: Mors Dag - kampagne

Arrangementet afholdes onsdag 11. oktober 2017 i
Rigshospitalets auditorium II fra kl. 17 til 20.
Lungeforeningen inviterer transplanterede, ventelistepatienter, pårørende og fagfolk til en eftermiddag med
foredrag, musik og taler. Her får vi sammen mulighed
for at mærke vores kærlighed til lungerne og livet.
Vi ved, at mennesker med en lungesygdom på
venteliste til nye lunger, er meget syge. Derfor håber vi
også at kunne tilbyde en live transmission af arrangementet på Lungeforeningens youtube-kanal.

Ekstra næring
i en nem lille
mundfuld

Annonce

Hvem er vi til for?

Vi markerer
25-års jubilæum for
lungetransplantation

Smager som koldskål
og cremet yoghurt!

Arla Protino® er et friskt
mejeriprodukt, der gør det let
og lækkert at få ekstra næring
i en nem lille mundfuld.
Prøv f.eks. vores helt nye
flødedessert med rabarber og
et strejf af vanilje. Den er både
rig på smag og protein.
Få inspiration til lækre
mellemmåltider med
Arla Protino® på
www.arla.dk/protino

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

med ein
ot
vallepr

117930_ARLA_Protino_Annoncer_BtC_181x121mm_ART02_TJ.indd 1

Arla Protino®
forhandles hos udvalgte
supermarkeder og
online forhandlere.

NR. 2

maj 2017

17/01/2017 15.13

15

AKTIVITETER OG NETVÆRK

Lungeforeningen har lanceret en ny udgave af lunge.dk. Den gik i
luften 1. marts.
Den nye hjemmeside er spækket med gode råd, øvelser, guides
og meget andet, du kan bruge i din hverdag. Alt sammen i et lækkert,
indbydende design. Vi har udviklet hjemmesiden, så du nemt kan
finde rundt, få viden og rådgivning om lunger, få hjælp til din
hverdag - og har en nem adgang til netværk og aktiviteter.
Vi vil gerne byde dig velkommen på vores nye hjemmeside med
en rundtur på www.lunge.dk
Kig ind på
www.lunge.dk/rundtur

Kom til Lungeforeningens
generalforsamling
Kom og hør bestyrelsen fortælle om alt det, som Lungeforeningen har arbejdet med i 2016.
Glæd dig til en times tid i selskab med Lungeforeningen,
hvor du som medlem kan være med til at vælge, hvem der
skal sidde i Lungeforeningens bestyrelse. I år er tre
medlemmer på valg til bestyrelsen.
Tid og sted
Tirsdag 27. juni 2017 kl. 14.00-15.00
Kræftens Bekæmpelses mødecenter
Strandboulevarden 49
2100 København Ø

115.000 skoleelever løb for
lungesyge børn
Skønne billeder fra Team Rynkeby Skoleløbet, hvor 115.000 danske skoleelever fra
328 skoler snørede løbeskoene i den gode
sags tjeneste – og løb penge ind til Team
Rynkeby Skoleløbets indsamling til
Børnelungefonden.
Det indsamlede beløb offentliggøres
10. maj 2017.
 e film på www.team-rynkeby.dk
S
og læs personlige historier om
lungesyge børn på
www.børnelungefonden.dk

Den formelle del af vores generalforsamling varer fra
kl. 14.00 til kl. 15.00 og er for medlemmer. Derefter
afholder vi et lukket møde for Lungeforeningens
lokalformænd, der gør en stor indsats for os lokalt.
Det nye lunge.dk gør det nemmere
for dig at finde viden om lunger og
hjælp til din hverdag.

Læs mere om generalforsamling 2017 på
www.lunge.dk/gf
Tilmeldingsfrist
Seneste tilmelding til generalforsamlingen er 20. juni 2017.

Hvilket rejsemål er
bedst for mig?

Er du forhindret?
Læs om vores aktiviteter i den årsberetning for 2016, der
følger med som tillæg i dette Lungenyt. Hvis du er
forhindret, kan du læse mere om, hvordan du kan afgive
din stemme på lunge.dk/gf

Der kan være mange spørgsmål, der melder sig, når du skal ud og
rejse som lungesyg.
Uanset hvilken lungesygdom du har, er der tre ting, du bør
overveje, inden du rejser:
• Rejsemålet
• Hvordan du rejser, og om du rejser med ilt
• Forsikring
Få gode råd til din rejse under Hjælp til din hverdag på
www.lunge.dk, hvor vi bl.a. har samlet en række gode råd
og tips til dig, der skal rejse med lungesygdom.
16

www.lunge.dk

Mange af Lungeforeningens medlemmer deltager hvert år på
generalforsamlingen for at have føling med, hvad der rører sig
inden for lungesagen.

Alle børn fik efter løbet et gummiarmbånd med Børnelungefondens
logo. De gav den hele armen i Team Rynkeby Skoleløbet!

Gem dine indlægssedler
på mobilen

Annonce

Har du fået en rundtur på Lungeforeningens nye hjemmeside?
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Hent den gratis app i
App Store eller
Google Play

Google Play

App Store
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Marie Lavesen
Sygeplejersken giver råd til dagligdagen med KOL og astma samt råd til
generelle spørgsmål om behandling.

Lue Drasbæk Philipsen
Fysioterapeuten giver råd om træning,
motion, rehabilitering og hverdagen
med en lungesygdom.

Natten er et problem for mig. Jeg vågner og
føler, at jeg mangler luft, og forsøger en anden stilling ved at regulere min elevationsseng, men intet hjælper. Hvis jeg opgiver at
få min nattesøvn og går ind i stuen og finder en stol, så får jeg det ikke bedre. Går jeg
i seng igen, kan jeg ikke falde i søvn. Hvad
kan jeg gøre? Jeg er ikke meget for at skulle
have flere piller.
Svar
Der kan være flere årsager til, at du
vågner op og ikke kan få vejret. Hjertesygdom, søvnapnø eller dårlig medicinering i
forhold til lungesygdomme kan være årsagerne. Før man begynder at behandle, er
man nødt til at afdække årsagen.
Jeg synes derfor, du er nødt til at tale
med din læge om problemet, så han kan
spørge mere ind til dine symptomer og
undersøge yderligere.
Marie, sygeplejerske

Slim om natten
Jeg har fået arvæv efter en operation, og
min lungesygdom giver meget kraftig slimdannelse døgnet rundt. Jeg skal af med slim
- også om natten - hvilket berøver mig for
en normal nattesøvn. Hvad kan jeg gøre?

Thomas Ringbæk
Lægen giver svar på spørgsmål
om udredning og behandling af
lungesygdomme.

Svar
Mange lungesyge med massive slimproblemer oplever effekt af pepfløjte eller
hjemme-CPAP. Pepfløjten er et plastikrør,
hvor du puster ud mod en modstand. Behandlingen gentages 2-4 gange dagligt, 3
gange 10-15 pust. Du skal puste almindeligt
dybt i den. Du skal nok have modstand 3,0
eller 3,5. Den kan fås hos nogle praktiserende læger eller på lungeambulatorier.
Hjemme-CPAP er en mere intensiv behandling end pepfløjten. Dette bliver man instrueret i af en fysioterapeut i lungeambulatorier.
Derudover er motion med til at holde
lungerne rene for slim.
Lue, fysioterapeut

Hvordan sover man
ind med KOL?
Jeg mistede min hustru for 14 dage siden.
Efter 50 års samliv er jeg slået totalt ud. Er
der en risiko for, at dyb sorg gør lungefunktionen dårligere? Hvordan dør man af KOL bliver man kvalt ved ikke at kunne få luft
eller er der en mulighed for, at lungefunktionen stopper under søvnen?

sådan kan forværre lungefunktionen, men
det kan sagtens give en oplevelse af forværring af vejrtrækningen, da følelser kan have
indvirkning på, hvordan du har det. Ligesom
sorgen i sig selv sagtens kan påvirke dig både
fysisk og psykisk.
Det er svært at sige, hvordan man dør af
KOL - nogle vil dø AF KOL andre MED KOL.
Det der imidlertid ofte sker, hvis man dør af
sin KOL, er, at det sker i forbindelse med en
infektion fx lungebetændelse. Her vil man ofte
stille og rolig ophobe kuldioxid i blodet, da
lungernes evne til at udskifte ilt og kuldioxid
kan falde. Når man ophober kuldioxid i blodet, vil man stille og roligt blive mere og mere
konfus og træt. Hvis man ikke behandles
med respirator eller non-invasiv ventilation
(som er med til at støtte vejrtrækningen, så
man får hjælp til at få ”udluftet” kuldioxiden), vil man som regel falde i en dyb søvn
og efter noget tid holde op med at trække
vejret. Andre mulige dødsårsager er eksempelvis hjertesygdomme.
Jeg har aldrig oplevet nogen mennesker

med KOL, som er blevet kvalt. Man skal huske,
at mange symptomer er mulige at lindre - de
kan måske ikke fjernes, men lindres. Bl.a. kan
åndenød lindres med morfin. Jeg vil foreslå
dig at tale med din læge eller andre om dine
tanker, så du ikke går alene med dem. Der er
jo ingen af os, som ved, hvornår livet slutter,
men den tid du har, skal du ikke gå og
bekymre dig mere end højest nødvendigt.
Marie, sygeplejerske

Hvorfor bliver jeg
syg på flyrejser?
Jeg har KOL, og har nu på to forskellige rejser
oplevet, at jeg blev dårlig på selve flyrejsen.
Sidste gang, det skete, var for et par måneder
siden. Jeg kan ikke huske noget, men min
mand har fortalt, at jeg begge gange har
sat mig ned og sagt, at jeg var træt. At vi
har snakket sammen hele tiden, og hvad der
efterfølgende er sket, kan jeg ikke huske.

Men begge gange er jeg blevet hastet på
sygehuset. Nu er jeg så angst for, at det kan
ske igen, og vil selvfølgelig gerne vide, hvad
der kan have været grunden til mine anfald?
Svar
Med de givne oplysninger er det
svært at sige eksakt, hvad der er sket. Nogle
bliver dårlige i flyveren pga. indånding af
tynd luft (15%) mod 21% på landjorden.
Selve rejsen er strabadserende, hvor bagage
skal slæbes, transporttider skal holdes, køer,
aircondition mv. Alle disse faktorer kan være
årsag til en forværring af din KOL.
Derudover kan der være risiko for, at man
får en blodprop i lungerne pga. immobilisering og afklemning af benene. Dette kan til
forveksling ligne en ”almindelig” forværring i
KOL. Ved en fremtidig flyrejse vil jeg derfor
anbefale, at du får foretaget en flytest (en
kontrol af din iltmætning, når du indånder
tynd luft med 15% ilt) samt tager blodfortyndende, forebyggende medicin.
Thomas, læge

Svar
Først mine bedste hilsner til dig i en
svær tid. Jeg kan godt forstå, det er svært at
miste sin hustru, som man har kendt gennem så mange år. Jeg tror ikke, sorg som

Annonce

Spørg os

Natten er et
problem

Ny
rådgiver

Vores panel

Send spørgsmål til socialrådgiver,
jurist, sygeplejerske, læge,
fysioterapeut, ergoterapeut, diætist,
sexolog og psykolog

Skriv til

os

lunge.dk/
g
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Spørg om mad
Mad og måltider har stor betydning i vores hverdag og for
vores velvære. Hvis du er lungesyg, skal din krop arbejde
ekstra hårdt. Derfor er det vigtigt, at du spiser rigtigt, så
din krop får nok energi til at klare dagligdagen. Du kan få
hjælp til dine spørgsmål om mad og vægt og hvordan hos
Lungeforeningens nye diætist.
Nina Møller-Nielsen svarer på dine spørgsmål hver fredag mellem kl. 11-12 på tlf. 30 13 59 48. Du kan også skrive til
hende fra hjemmesiden på www.lunge.dk/rådgivning.

Se de mange videoer
på vores YouTube kanal!
www.youtube.com/Lungeforeningen

Fresubin® 2 kcal DRINK

Har du KOL?
Så er måltider
og motion
vigtigt

Gå på apoteket og få
en snak om, hvordan
du generelt kan
forbedre din KOL.
Besøg også vores
hjemmeside:
www.fresenius-kabi.dk

Fresubin® er fødevarer til
særlige medicinske formål.
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Lungernes
verden

Hver 4. dansker er multisyg
Patienter, der fejler mere end én sygdom,
har det ikke nemt. En såkaldt hvidbog, som
blev offentliggjort i marts, dokumenterer de
problemer, multisyge patienter oplever, når
de er i kontakt med det danske sundhedsvæsen.
Hvidbogen viser, at multisyge selv må
tage det største ansvar for, at de får en optimal behandling af deres forskellige sygdomme, fordi sundhedsvæsenet ikke tager
ansvaret for dem. Jo sygere, du er, jo mere
ansvar skal du altså tage
for din egen sygdom og
behandling. En paradokHvidbog om
sal situation. Det har
initiativtagerne bag
ske samfund
tisygdom i det dan
bogen nu sat fokus på
mul
af
ion
ntat
g
Dokume
ng til sammenhæn
– fra silotænkni
at finde løsninger til.

MULTISYGDOM

Beregninger viser, at ca. hver fjerde
dansker lider af mere end én kronisk eller
alvorlig sygdom. Det tal vil stige, efterhånden
som vores levealder stiger. Blandt danskere
over 65 år har hver anden mere end en
diagnose. Hvidbogen er udarbejdet med
støtte af TrygFonden.
Lanceringen af hvidbogen fik stor opmærksomhed i pressen. På DRs kanaler
fortalte Lungeforeningens lokalformand i
Odsherred, Finn Wulff, om sine oplevelser i
sundhedsvæsenet. Finn Wulff er 65 år og
har KOL, knogleskørhed og en mave-tarmsygdom. Han har oplevet store problemer,
fordi der i systemet ikke var klarhed om,
hvem der skulle sørge for hvad.
Da Lungeforeningen postede et opslag
om at være multisyg på vores facebookside, fik vi mange kommentarer fra mennesker, som fortalte deres historie om at have
flere kroniske sygdomme. Initiativet bag
hvidbogen fik ros, og opslaget blev flittigt
delt og liket.
Læs mere på www.multisygdom.dk

Anne Frølich, Frede

Olesen, Inge Krist

ensen

Astma og overvægt
Rygestop
er aldrig
for sent
Selv i en sen alder kan rygestop
forbedre såvel livskvalitet som
forventet levealder. Det viser et nyt
stort amerikansk studie.
Jo før, jo bedre. Det vidste man
i forvejen. Men selv i en sen alder
kan et rygestop være gavnligt. Risikoen for at dø af lungesygdomme,
hjertekarsygdom og andre lignende
følger af rygning falder med mellem
23% og 49%, alt efter om du blev
røgfri i 60-69 års alderen eller om
du blev det i allerede i 40’erne.
160.000 amerikanere med en
gennemsnitsalder på 75 år deltog i
studiet, der altså viser, at det forlænger livet at stoppe med at ryge
selv i en høj alder.
F å gode råd til rygestop
under Hjælp til din hverdag
på www.lunge.dk

Mange børn med astma er overvægtige,
og ifølge forskerne bag et amerikansk
studie kan astma øge risikoen for at tage
for mange kilo på i en ung alder.
En gruppe på 2.171 børn i Californien
blev fulgt over 10 år, og i sammenligning
med en kontrolgruppe havde børnene
med astma 51% højere risiko for at blive
overvægtige. Studiet viste også, at brug af
inhalator fra en ung alder kan nedsætte
risikoen markant.
Forskerne peger på, at astma og fedme
kan skabe en ond cirkel, hvor de to ting
forstærker hinanden negativt – altså at
astmaen eksempelvis giver mindre lyst til
aktivitet, der fører til let overvægt og forværrede astma-symptomer, som starter
den onde cirkel forfra med endnu mindre
lyst til aktivitet.

En tidlig diagnosticering og behandling
af astma kan måske hjælpe med at forhindre
en fedmeepidemi blandt børn, konkluderer
undersøgelsen. Dog med det forbehold,
at der stadig kræves yderligere forskning.

Få hjælp til at blive røgfri
Ved at bruge rygestopmedicin fx (plaster, tyggegummi eller piller),
fordobler du din chance for at blive røgfri. Kombinerer du det med rygestoprådgivning, forøger du yderligere dine chancer for at lykkes.
Forhør dig om hjælp til rygestop i din kommune.
Du kan også få hjælp på www.stoplinien.dk

Kan søvnløshed føre til astma?
Norske forskere har påvist, at mennesker,
som lider af søvnløshed, har op til tre gange
så høj risiko for at udvikle astma.
Det har i mange år været kendt, at mennesker med astma ofte har sværere ved at
sove om natten, men det er første gang, et
større studie undersøger den omvendte
sammenhæng. Og resultatet af undersøgelsen,
som spændte over 11 år, er temmelig overbevisende.
Deltagere, som ved undersøgelsens start
meddelte, at de jævnligt havde svært ved at
falde i søvn, havde en 65% forhøjet risiko
for at udvikle astma. Deltagere, som havde
svært ved at sove hver nat, havde 108% forhøjet risiko – altså mere end en fordobling.
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For mennesker med kronisk søvnløshed
er risikoen for at udvikle astma hele tre
gange så høj som hos normalbefolkningen.
Det norske studie kan ikke dokumentere,
om der er en direkte sammenhæng mellem
søvnløshed og astma. Yderligere forskning
skal til, før man kan afdække, hvordan forbindelsen hænger sammen. Men studiet
ligger i tråd med videnskabens stigende
interesse for, hvad søvn betyder for vores
helbred, siger lektor ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet Vivi
Schlünssen til videnskab.dk

Ilt-robot skal forbedre
behandling
Birthe Pugholm er ansat i Holbæk
Kommune som sundhedskonsulent
med KOL og rygestop som hovedopgave. I forbindelse med ”Pust liv i
din hverdag” kampagnen tilbød
Holbæk Kommune bl.a. en snak om
røgfrihed.

Hvidovre Hospital udvikler en maskine,
som overvåger lungepatienters iltprocent
og giver dem en ekstra dosis ved behov,
så det forbliver på det niveau, der er
bedst for patientens tilstand. På årsbasis
kan det spare mange indlæggelsesdage.
Det er ledende overlæge på Medicinsk
Afdeling, Ejvind Frausing, som har fået
ideen til robotten O2Matic. Senest har
han fået 7 mio. kroner fra innovationsfonden til det fortsatte arbejde med den lille
boks, som både forbedrer behandlingen

af patienten og indeholder en alarmfunktion, som tilkalder personalet ved usædvanlige udsving i iltprocenten.
Ejvind Frausing vurderer, at hans opfindelse kan sænke indlæggelsestiden
med ca. en halv dag for alle indlæggelser
af lungepatienter og dermed sikre patienterne kortere indlæggelser og hospitalet –
samt hele Danmark - en meget stor
besparelse. Ca. 100.000 sengedage
bruges årligt på indlæggelser med KOL.
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Lokale lunger

...

Arrangementer, netværk og aktiviteter for dig

Her har vi Helsingør- og Køge Lungekor guidet af
henholdsvis korleder Johanne i Helsingør og Otto i Køge.

Vores skønne lokalafdeling i Holbæk besøger
lungepatienter og pårørende på Holbæk sygehus
med julegaver og gratis prøvemedlemsskaber.

lformand Birthe
Mindeord for loka

Præstø Netværksgruppe holdt et succesfuldt
arrangement med lungelæge Daniel Bech
Rasmussen, der holdt et oplæg om lungesygdomme. Tovholder Anne Højholt er ”gavepige”
og står bag arrangementet.
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Beskrivelse

Sted

Tid

Kontakt

Amager
Netværksgruppe

Gåtur/sejltur i Frederiksberg have.

Kontakt tovholder for mere info.

Onsdag 7. juni

Henrik Nielsen på 40 24 10 86

Amager
Netværksgruppe

Cykeltur på Amager

Kontakt tovholder for mere info.

Onsdag 2. august

Henrik Nielsen på 40 24 10 86

Amager
Netværksgruppe

Vi besøger Amager Bryghus

Kontakt tovholder for mere info.

Onsdag 6. september

Henrik Nielsen på 40 24 10 86

Ballerup
Netværksgruppe

Kan du bruge en hjertestarter?
Sundhedshuset Gl. Rådhus vej
Vi ser en gennemgang af øvelses 13, 2750 Ballerup Teorilokalet i
video.
Undervisningskøkkenet.

Torsdag 11. maj,
kl. 14.00 -15.30

Steen Daugbjerg Christiansen på
23 65 87 49 eller
steendc1@gmail.com

Ballerup
Netværksgruppe

Medicintyper til KOL. v. lungesygeplejerske Mari Louise Pagh, fra
Herlev Hospital.


Sundhedshuset
Gl. Rådhus vej
13, 2750 Ballerup Teorilokalet i
Undervisningskøkkenet.

Torsdag 8. juni,
kl. 14.00 - 15.30

Steen Daugbjerg Christiansen på
23 65 87 49 eller
steendc1@gmail.com

Ballerup
Netværksgruppe

Gratis fællestræning for dig der
er 65+

Sundhedshuset Gl. Rådhus vej
13, 2750 Ballerup

Tirsdag kl. 17.00 og
lørdag kl. 11.00

Steen Daugbjerg Christiansen på
23 65 87 49 eller steendc1@gmail.com

Helsingør Lungekor

Korsang for lungesyge er rigtig
godt - både med hensyn til bedre
vejrtrækning samt løsning af
slim. Så kom og vær med.

Fællessalen, Fiolgade 17A,
3000 Helsingør.
(Indgangen er over for
indkørslen til Bycentrets P-hus

Tirsdag 9. maj og
tirsdag 23. maj,
kl. 15.00 -17.00.

Lokalformand
Tove Tafdrup på 24 21 68 62

Helsingør
Lokafdeling

”Kend din inhalationsmedicin –
virkninger og bivirkninger” v/
sygeplejerske Marie Lavesen.
Medbring egen medicin.

Frivilligcenter Helsingør
kronborgvej 1C, 2. sal,
3000 Helsingør

Onsdag 10. maj,
kl. 16.00-17.30

Lokalformand
Tove Tafdrup på 24 21 68 62

Helsingør
Lokafdeling

Sommerarrangement i Café
Pusterummet

Frivilligcenter Helsingør
kronborgvej 1C, 2. sal,
3000 Helsingør

Onsdag 24. maj,
kl. 16.00-17.30

Lokalformand
Tove Tafdrup på 24 21 68 62

Rødovre
Netværkscafé

Ergoterapeut Mette Hedeboe
giver gode råd om, hvordan vi
bedre kan klare hverdagen med
KOL.

Rødovre Frivilligcenter,
Slotsherrens Vænge 2A,
2610 Rødovre - Kortstuen

Tirsdag 9. maj,
kl. 14.30.

Tilmelding nødvendig til Britta
Kragenskjold på 26 81 49 16 eller
britta@kragenskjold.dk

Region Sjælland
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Netværksgruppen i Faaborg

har et fantastisk sammenhold

.

Holbæk Lungekor

Nyt lungekor i Holbæk starter
op!

Multihuset på Fælled,
Arenavej 1,
4300 Holbæk

Onsdag 18. maj,
kl. 12.00 – 13.30.
Lungekoret i Holbæk
er hver anden onsdag
(lige uger)

Birthe Pugholm på 72 36 42 32 eller
birps@holb.dk

Vordingborg
Lokalafdeling

Sjov og god udendørsgymnastik
med de andre KOL-gymnastikhold i området.

Aktivitetshuset Skovledsvej 2a,
4772 Langebæk.

16. juni,
kl. 11.00-13.00

Tilmelding er nødvendig til Dorrit
Helgesen 06. juni på tlf. 25 48 60 46
eller på dorrit@lite.dk

Vordingborg
Lokalafdeling

Foredrag om ferieophold på
Sri Lanka

Aktivitetshuset Skovledsvej 2a,
4772 Langebæk.

25. august,
kl. 14.00 - 16.00

Tilmelding er nødvendig til Dorrit
Helgesen senest 21. august på
25 48 60 46, eller på dorrit@lite.dk

Køge Lungekor
(Nyt)

Koret er for alle med lungeproblemer. Der kræves ikke særlige
kundskaber. Det lette og muntre
sange, hvor alle kan være med.
Det koster 10 kr. pr. gang.

Hver onsdag kl. 16.00

Sct. Nicolai skole Nord
(musiklokalet) H C
Andersens gade 4
i Køge.

Yderligere information:
Bent Clausen på 25 85 49 42 eller
Inga Tinning på 24 94 65 11.
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Køge
Netværksgruppe

Køge
Netværksgruppe

Sted

Tid

Kontakt

Kom og vær med til gratis
Spejderhytten,
gymnastik/let motion med bl.a. Marksvinget 22,
stole under ledelse af Inga
4600 Køge
Tinning. Arrangementet er gratis.

Hver tirsdag
kl. 10.30 – 11.30.

Inga Tinning på 24 94 65 11

Hør om ergoterapi og hjælpemidler til gavn for lungesyge.

Mandag 8. maj,
kl. 15.00 – 17.00

Bent Clausen på 25 85 49 42,
Inga Tinning på 24 94 65 11 eller
Anne Jørgensen på
steen.grethe@gmail.com

Spejderhytten,
Marksvinget 22,
4600 Køge

Køge lokalafdeling
-Stiftende generalforsamling

Kom til stiftende generalforPersonalekantinen,
samling af Lungeforeningens
Torvet 1, 4600 Køge
nye lokalafdeling i Køge, med
oplæg om lunger og KOL v. læge
Peter Vedtofte

Tirsdag 23. maj,
kl. 16.00 – 18.00

Bent Clausen på 25 85 49 42,
Inga Tinning på 24 94 65 11 eller
Anne Jørgensen på
steen.grethe@gmail.com

Slagelse Café
Lungen

Kom og få et sundhedstjek
v. Lokal tovholder, Ove og Livsstilskonsulent, Karin Riisberg

Torsdag 1. juni 2017,
kl. 13.00 – 15.00

Kig forbi og bliv klogere på din
sygdom. - Det er gratis at deltage.
Kontakt Leif Staal på 58 30 66 38 eller
leian@slagelse.dk

Teglværksparken 50,
4220 Korsør

Region Midtjylland
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Holstebro
Netværksgruppe
(Ny)

Kom til træning med
efterfølgende hygge og kaffe.
Lene, som er pensioneret fysioterapeut leder gymnastikken

I gymnastiksalen,
Danmarksgade 13 A,
7500 Holstebro

Mandage kl. 14.00.

Viborg- Skive
Lokalafdeling

Bustur til Jesperhus Blomsterpark. Der er mulighed for at
blive kørt rundt i parken.
150 kr. for medlemmer
300 kr. for ikke-medlemmer.
Det er inkl. bus, kaffe og frokost.

Viborg: Afgang kl. 11.00 fra
Bilkas parkeringsplads ved
vareudlevering
Skive: Afgang kl. 11.45, fra
kulturventer Limfjord,
Skyttevej 12.

Onsdag 24. maj,
kl. 11.00 og 11.45.
Vi kører hjem igen
ca. kl. 15.30.

Viborg- Skive
Lokalafdeling

Kom og vær med krolf i Viborg,
med præmier til bedste hold.
Kaffe og kage efter spillet.
Vi kan være 20 deltagere.

Blichergården NFS Grundtvigsvej Onsdag 7. juni,
8800 Viborg
kl. 12.30 – 14.30

Pris: 30 kr. for medlemmer og
50 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding senest 1.juni til Mona
Vistisen på 61 35 10 06 eller
mona_vistisen@msn.com
Husk at fortælle om du deltager i
Viborg eller Skive.

Viborg- Skive
Lokalafdeling

Kom og vær med krolf i Skive,
med præmier til bedste hold.
Kaffe og kage efter spillet.
Vi kan være 20 deltagere.

Resenvej
7800 Skive
bagved sygehuset på
græsplænen

Torsdag 8. juni,
kl. 11.00 – 14.00

Pris: 30 kr. for medlemmer og
50 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding senest 2. juni til Mona
Vistisen på 61 35 10 06 eller
mona_vistisen@msn.com.
Husk at fortælle om du deltager
i Viborg eller Skive.

Viborg- Skive
Lokalafdeling

Kom med på en hyggelig fisketur Mere info om sted kommer på
til put and take sø. Bestyrelseswww.lunge.dk
medlem Vagn, hjælper med at
fiske og rense evt. fangede fisk.
Medbring frokost, drikkevarer
og gerne pårørende.

Tirsdag 8. august,
kl. 10.30 – 14.30

Tilmelding senest 1. august til Mona
Vistisen på 61 35 10 06 eller
mona_vistisen@msn.com
Pris kendes endnu ikke, hold øje med
www.lunge.dk

Aarhus
Lokalafdeling –
Lungecamp med
overnatning på
Saxild Strand

På dette ophold, får du i skønne Saxild Strand,
omgivelser mulighed for at
Chr. Petersens Vej 1,
blive klogere på dine lunger og 8300 Odder
deres funktion. I løbet af de
fem dage vil du møde en række
dygtige fagfolk, f.eks. en lungemediciner, en fysioterapeut og
en diætist. Der vil selvfølgelig
også være masser af plads til
det sociale på opholdet.

20. august
kl. 09.00.

Tilmeld dig eller hør mere på
tlf. 8746 4500 eller 8655 4055

24. august
kl. 09.00.

Pris: 1.750/3.000 for personer bosat i
Aarhus Kommune.
For personer bosat uden for Aarhus
Kommune: 2.350/4.200. En person
bosat i Aarhus Kommune, en uden
for: 3.600. Læs mere om opholdet på
www.lunge.dk

Tovholder Jette Ottow på 22 32 09 55,
eller på jetteottow@gmail.com

Tilmelding senest 17. maj til Mona
Vistisen på mona_vistisen@msn.com
eller 61 35 10 06.
Der er plads til ca. 50 deltagere.
Husk at fortælle om du skal have en
kørestolsplads.

Region
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Beskrivelse

Arrangør

Beskrivelse

Sted

Tid

Kontakt

Aalborg
Netværksgruppe

Vi skal ud og bowle.

Seaport, Strandvej 7,
9000 Aalborg

Tirsdag 30. maj,
kl. 13.00-15.00

Tilmelding senest 26. maj til
Knud Drews på 98 29 44 11 eller
på drews@dukamail.dk

Aalborg
Netværksgruppe

Vi spiller minigolf

Aalborg mini golf,
Skydebanevej 7,
9000 Aalborg

Tirsdag 27. juni,
kl. 13.00-15.00

Tilmelding senest 23. juni til
Knud Drews på 98 29 44 11 eller
på drews@dukamail.dk

Aalborg
Netværksgruppe

Hyggeligt netværksmøde.
Vi starter op efter
sommerferien.

Krypten i Hasseris kirke,
Thorsens Alle 2,
9000 Aalborg

Tirsdag 29. august,
kl. 13.00-15.00

Tilmelding senest 25. august til
Knud Drews på 98 29 44 11 eller
på drews@dukamail.dk

Aalborg
Netværksgruppe

Der er valg til Aalborg ældreråd og lokalråd. En af de
opstillede kadidater kommer
og fortæller om lokal og
ældrerådenes arbejde.

Krypten i Hasseris kirke,
Thorsens Alle 2,
9000 Aalborg

26. september,
kl. 13.00 -15.00

Tilmelding senest 22. september til
Knud Drews på 98 29 44 11 eller på
mail: drews@dukamail.dk

Se Region Nordjyllands mange faste arrangementer på www.lunge.dk

Region Syddanmark

Arrangør

Faaborg -Midtfyn
Netværksgruppe

Laura T. Damm fra Faaborg
Midtfyns musikskole kommer
med et oplæg til et sangkor for
KOL-patienter

Tømmer gården 6,
5600 Faaborg

Mandag, 29. maj,
kl. 14.30 til 16.30

Tovholder Lone Jeppesen på
23 90 48 40

Faaborg -Midtfyn
Netværksgruppe

Netværksgruppen for KOL/
lungepatienter samt pårørende
i Faaborg-Midtfyns-Kommune
holder deres årlige Banko.
Plader koster 5 kr. og kaffe og
kage kan købes.

Tømmer gården 6,
5600 Faaborg

Mandag 26. juni,
kl. 14.30 -16.30.

Tovholder Lone P. Jeppesen på
23 90 48 40

FamilieCampen
finder sted på Fyn på
Stenstruplund
Kursuscenter,
Jernbanevej 2,
5771 Stenstruplund.

Tilmelding og mere info på
www.lunge.dk/aktiviteter

Se Region Syddanmarks mange faste arrangementer på www.lunge.dk

Landsdækkende
arrangementer

Region Sjælland
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Kom med på
FamilieCamp
2017

Temaet for årets FamilieCamp
er ’Venskaber’. Programmet vil
være en blanding af fælles
aktiviteter og aktiviteter, hvor
børn og voksne er hver for sig.

25.-28. maj 2017
(Kristi Himmelfartferien).
Ankomst omkring kl. 16.00, og
programmet starter fra kl. 18.00.

Handicapvenlig adgang
Alle arrangementer er tilstræbt handicapvenlige – dvs. der er handicapparkering, elevator osv. Hvis du har særlige behov eller ønsker, er du altid
velkommen til at ringe eller skrive til den angivne kontaktperson forud for
arrangementet.

Kontakt:
Projektleder Marianne Obed Madsen
på 60 62 61 07 eller på
mm@lunge.dk

Mere info om arrangementer
Hvis du ønsker mere information om de enkelte arrangementer, kan du læse
en mere detaljeret beskrivelse på www.lunge.dk/arrangementer. Du kan også
kontakte arrangementets kontaktperson eller Lungeforeningens frivillighedskonsulent Ida Corina Jahn på e-mail: icj@lunge.dk eller tlf. 35 25 71 74.

Vil du have tips og guides til bedre vejrtrækning?
Så skynd dig ind og besøg Lungeforeningens hjemmeside, hvor du kan få viden, rådgivning,
tips og gode råd om livskvalitet, behandling og en bedre hverdag med din lungesygdom.
Kig ind på www.lunge.dk/rundtur og få en guidet tur rundt i vores nye,
brugervenlige univers.

Se Region Midtjyllands mange faste arrangementer på www.lunge.dk
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Mød andre i vores lokalafdelinger og netværk
Kom og træn med andre, få en snak over en kop kaffe, syng i kor og få viden om din sygdom.
Ring til din lokale kontaktperson og hør mere om aktiviteterne i dit lokalområde.

Lokalafdelinger
Egedal
Ole Larsen

Farsø
Anne-Marie Hansen

Tlf. 98 66 20 42

Odsherred
Finn Wulff

Tlf. 21 62 70 35

Padborg
Klaus Bodo Paul Jensen

Tlf. 20 66 63 96

Præstø
Anne Højholt

Tlf. 20 27 27 65

Randers
Kirsten Inger Stougaard

Tlf. 23 35 55 34

Aalborg
Knud Drews

Tlf. 20 31 90 53

Aarhus Hasle
Hannah Winsløv

Tlf. 40 84 22 64

Aarhus Midt
Ina Hvid Christiansen

Tlf. 22 34 01 39

Aarhus Risskov
Hannah Winsløv

Tlf. 61 34 21 33

Aarhus Tilst
Kirstine Pedersen

Tlf. 47 10 73 40

Faxe
Ivan Larsen

Tlf. 20 66 63 96

Guldborgsund
Lise Landgren

Frederiksberg
Alice Munk

Tlf. 40 74 86 91

Helsingør
Tove Tafdrup

Frederikshavn
Palle Poulsen

Tlf. 24 21 68 62

Herlev
Knud H. Kluge

Frederiksværk
Ingelise Biering

Tlf. 21 68 07 41

Regstrup
Jan Olsen

Tlf. 24 80 77 25

Himmerland
Louise Gorell Mackenhauer

Faaborg-Midtfyn
Lone Poulsen Jeppesen

Tlf. 23 90 48 40

Ringsted
Rona Jensen

Tlf. 20 63 19 81

Tlf. 40 71 41 66

Holbæk
Svend Aage Heitmann

Gentofte
Anette Garsdal

Tlf. 20 63 86 49

Rødekro
Ole Junior Olesen

Tlf. 23 27 68 01

Tlf. 22 79 26 14

Horsens
Klaus Skjærlund

Glostrup
Kirsten Carlsen

Tlf. 28 83 03 12

Rødovre
Britta Kragenskjold

Tlf. 22 66 72 55

Haderslev
Solveig Gajda
Xenia Rose Thorsø Friborg

Tlf. 26 79 45 62
Tlf. 23 20 20 06

Halsnæs
Irene Friberg

Tlf. 28 52 84 26

Frederiksberg
Alice Munk

Høje-Taastrup
Emmy L. Førster-Christensen

Tlf. 26 11 17 22

Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe
Anette Garsdal
Tlf. 20 63 86 49
Odsherred
Finn Wulff
Roskilde
Ole Wayland Hansen
Rødovre
Kirsten Larsen

Tlf. 23 35 55 34

Halsnæs/Frederikssund/
Nordsjællands Hospital Lungecafé
Anja Berrill

Tlf. 20 95 95 26

Hillerød Lungecafé
Charlotte Elving

Tlf. 48 29 39 33

Slagelse
Ole Vendelbo Pedersen

Tlf. 21 47 69 96

Slagelse Lungecafé
Leif Staal Andersen

Tlf. 72 36 42 32

Stege
Dorrit Helgesen
Erik Madsen

Tlf. 22 81 47 16
Tlf. 20 31 90 53

Thy-Mors
Inger Dengsø

Holbæk Lungecafé
Birthe Pugholm

Tlf. 97 99 12 21

Holbæk
Mona Viard Lassen
Svend Aage Heitmann

Tlf. 72 36 42 32
Tlf. 22 79 26 14

Holstebro
Jette Ottow

Tlf. 22 32 09 55

Tlf. 51 31 14 91
Tlf. 28 55 37 49

Vordingborg
Dorrit Helgesen

Tlf. 61 71 60 46

Aarhus
Margrethe Bogner

Tlf. 20 20 20 71

Lokale netværksgrupper
Amager
Henrik Nielsen

Tlf. 40 24 10 86

Ballerup
Steen D. Christiansen

Tlf. 23 65 87 29

Billund
Bodil Poulsen

Tlf. 50 45 42 54

Bornholm
Birgit Kristensen

Tlf. 42 22 85 10

Bramming
Hanne Hansen

Tlf. 61 72 33 16

Brovst
Erik Larsen

Tlf. 22 88 21 60

Brønderslev
Ove Rønnov

Tlf. 98 80 10 67

Esbjerg
Annie Jespersen
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Skive
Anne-Marie Thomsen

Tlf. 47 17 09 06

Sønderjylland
Klaus Bodo Paul Jensen

Viborg-Skive
Anne-Marie Thomsen

Skanderborg
Ulla Nymann Jørgensen

Skærbæk
Laura L. Stubkjær

Hjørring
Poul Anton Krogsgaard

Vallensbæk-Ishøj
Thomas Joakim Binder

Sakskøbing
Sussi Kyhlwein

Tlf. 26 81 49 16
Tlf. 30 82 21 07
Tlf. 24 59 75 89
Tlf. 28 55 37 49
Tlf. 74 75 10 35
Tlf. 26 21 98 33

Tlf. 98 29 44 11

Lyngby-Taarbæk
Anette Garsdal

Tlf. 20 63 86 49

Tlf. 28 74 75 45

Mariagerfjord
Maj-Lis Hoffer Henriksen

Tlf. 61 13 10 07

Tlf. 26 16 73 02

Næstved
Tina Christiansen

Tlf. 42 24 33 99

Tlf. 28 74 75 45

Odsherred
Stine Kæstner Kinsbøl

Tlf. 59 66 56 18

Tlf. 26 51 60 27

Ringsted
Mona Merete Jørgensen

Tlf. 26 22 36 47

Roskilde
Birgit Schelde Holde

Tlf. 23 86 38 05

Rødovre
Annette Kloster

Tlf. 25 14 39 30

Silkeborg
Arne Bruus Sørensen

Tlf. 23 80 15 67

Slagelse
Pernille Gøttske

Tlf. 24 84 29 93

Solrød
Louise Leilund

Tlf. 56 18 24 21

Struer
Lizzi Andersen

Tlf. 41 44 01 47

Sønderborg
Pia Lorenzen

Tlf. 88 72 71 69

Thy-Mors
Inger Dengsø

Tlf. 97 99 12 21

Vejle
Donna Andersen

Tlf. 27 41 76 65

Vordingborg
Ulla Hemmningsen

Tlf. 29 46 68 72

Aarhus
Magrethe Bogner

Tlf. 20 20 20 71

Aarhus Tranbjerg
Jette Mortensen
Freddy Werner

Tlf. 27 37 34 68
Tlf. 29 63 78 73

Aarhus Viby
Inger Meier

Tlf. 23 70 65 25

Landsdækkende netværk
Lungebarn
Ditte Hyldal Præstekjær
Heidi Skjelmose
Berit Sys Christensen

Tlf. 60 22 66 94
Tlf. 38 79 90 22
Tlf. 23 11 74 97

Lungefibrosenetværket
Bill Arne Sørensen

Tlf. 29 21 40 18

Netværk for LAM
Marianne Hoppe Hansen

Tlf. 24 91 39 80

Netværk for sjældne lungesygdomme
Tovholder søges
Tlf. 38 74 55 44
Nye Lunger, Vest
Bo Boisen Pedersen

Tlf. 20 31 90 53

Tlf. 61 71 60 46
Tlf. 51 74 50 09

Nye lunger, Øst
Poul Duckert

Tlf. 42 22 90 19

Stevns
Susanne Uhde Pedersen

Tlf. 22 17 06 58

Stubbekøbing
Jytte Anita Nielsen

PCD-netværket
Glen Winzor
Sara Brown

Tlf. 22 55 03 98
Tlf. 61 68 10 63w

Tlf. 54 85 82 71

Sarkoidosenetværket
Merete R. Mortensen

Tlf. 45 89 41 25
Tlf. 60 62 61 07

Tlf. 40 17 57 15

Horsens
Annie Simonsen

Tlf. 20 65 87 85

Horsens Lungecafé
Karen Marie Brøste Wells

Sønderborg
Kirsten Gregersen

Tlf. 22 67 15 56

Tlf. 78 42 78 00

Høje-Taastrup
Emmy L. Førster-Christensen

Sønderborg
Bo Boisen Pedersen

Ungenetværket
Marianne Obed Madsen

Tlf. 20 31 90 53

Tlf. 26 11 17 22

Tlf. 30 29 85 14

Lungekor

Kalundborg
Randi Carlsen

Tølløse
Rudy Johansen

Tlf. 25 67 24 77

Kerteminde
Mogens Rasmussen

Tønder
Klaus Bodo Paul Jensen

Tlf. 63 97 00 55

Kolding
Lisa Gerda Henriksen

Tlf. 27 41 02 93

Vanløse
Leila Lehman
Yvonne Petersen

Køge
Anne Jørgensen

Greve
Carsten Brøsch

Tlf. 43 90 42 56

Tlf. 20 31 90 53

Gribskov
Bente Bergerud

Tlf. 22 59 58 75

Tlf. 28 50 34 53
Tlf. 38 74 18 49

Guldborgsund
Lise Landgren

Tlf. 40 74 86 91

Herlev
Knud H. Kluge

Tlf. 24 80 77 25

Hillerød
Charlotte Elving

Tlf. 48 29 39 70

Hjørring
Poul Anton Krogsgaard

Tlf. 21 47 69 96

Holbæk
Birthe Pugholm

Tlf. 72 36 42 32

Kalundborg
Heide Ellingsen

Tlf. 61 99 94 76

Køge
Bent Clausen

Tlf. 25 85 49 42

Tlf. 22 47 30 05

Viborg
Fænja Hansen
Anette Kellmer

Tlf. 51 34 47 54
Tlf. 86 67 67 60

Lemvig
Ena Dagny Dalby

Tlf. 21 48 48 11

Vojens
Arne Paulsen

Tlf. 22 48 68 58

Løgstør
Ole Nielsen

Tlf. 22 32 52 96

Vordingborg
Erik Pedersen

Tlf. 20 49 42 51

Næstved
Anne-Marie

Tlf. 20 64 81 61

Østerbro
Winnie Bethnas

Tlf. 26 14 43 17

Nørrebro
Pia Lindqvist

Tlf. 21 74 93 20

Aabenraa
Niels Orla Pedersen

Tlf. 23 88 76 00

Odense
Lisbet Thomsen

Tlf. 20 92 24 94

Aabenraa-Rødekro
Pia Rasmussen

Tlf. 26 37 10 82

Vigtig information
om hjemmeside og
kontaktpersoner i
Alfa-1 Danmark
Du kan kontakte Alfa-1 Danmark
på info@alfa-1.dk og på tlf. 29 90
95 03. Derudover kan du kontakte
bestyrelsens medlemmer hver
især på deres e-mails, som du
finder på www.alfa-1.dk
Hjemmeside:
www.alfa-1.dk
Kontaktpersoner for
forældre med Alfa-1
børn under 18 år:
Anne Madsen:
tlf. 20 14 93 37
Kirsten Sørensen:
tlf. 41 56 11 04
Pia Kristoffersen:
tlf. 61 33 99 18

Se alle
Lungeforeningens
aktiviteter på
www.lunge.dk
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Din arv kan hjælpe andre
med at trække vejret
Bedre vejrtrækning er den bedste gave,
du kan give den næste generation
Du giver bedre liv til mange.
Du hjælper både børn og voksne.
Du støtter forskning, der redder liv.
Ring til Lungeforeningen på 38 74 55 44
og få information om at skrive
testamente eller om hvordan du giver
en mindegave.
Læs mere på lunge.dk/arv

MAGASINPOST-SMP
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Annonce

Livet
er arveligt

