
Kære medlem af Lungeforeningen 
 
Midt i en helt særlig tid skriver vi til dig, da vi har fået en bevilling fra Innovationsfonden til at udvikle nye 
tilbud til mennesker med lungesygdomme. Vi er klar over, at mange med en kronisk sygdom på grund af 
COVID-19 føler stor ensomhed på grund af isolation. Derfor vil Lungeforeningen i samarbejde med Region 
Sjælland, Odsherred Kommune og NærKlinikken lave en særlig indsats for mennesker med lungesygdomme 
i Odsherred. Projektet går ud på at give de deltagende borgere en tryg og løbende opfølgning på deres 
lungesygdom, og samtidig give mulighed for at kunne deltage i sociale aktiviteter. Det vil som udgangspunkt 
foregå virtuelt på en skærm for at passe på dig, og ikke udsætte dig for COVID-19 smitte. 
 
Nedenfor kan du læse lidt mere om projektet, og se om det er noget for dig, og om du ser dig selv i 
målgruppen. 
 
Hvis du kan nikke ja til nedenstående punkter, kan du være med i projektet: 

 Du er over 18 år 

 Du er medlem af Lungeforeningen 

 Bor i Odsherred Kommune 

 Du har KOL, lungefibrose eller Alfa1-antitrypsinmangel  

 Dit syn er så godt, at du kan bruge en lille bærbar skærm 

 Din hørelse forhindrer dig ikke i at kommunikere over telefon eller videomøder 

 Du er ikke dement 
 
Måske kan du nikke ja til et af nedenstående punkter: 

 Du vil gerne blive bedre til at mestre din lungesygdom 

 Du føler dig ensom og vil gerne indgå i virtuelle arrangementer for at møde andre 

 Du er socialt anlagt, og har lyst til at møde andre 
 
Hvis du allerede i dag er inkluderet i NærKlinikken, vil vi gerne tilbyde dig at deltage i projektets sociale 
aktiviteter, se nedenfor. Selvom du er inkluderet i NærKlinikken, skal du tilmelde dig projektet, se under 
punktet ’Sådan melder du dig til’. 
 
Hvad går projektet ud på? 
NærKlinikken er bemandet af læger og sygeplejersker. Når du er tilknyttet til NærKlinikken, får du udleveret 
en tablet (en lille bærbar skærm) og måleudstyr, så du på skærmen kan følge din egen helbredstilstand. Du 
skal selv udføre målinger som lungefunktion, temperatur, puls og ilt-niveau i blodet.  Derudover skal du 
svare på nogle spørgsmål om dit velbefindende, samt hvilke symptomer du eventuelt har. 
 
Målingerne og dine svar på spørgsmålene vil tilsammen give dig og sundhedspersonalet i NærKlinikken et 
billede af, hvordan din helbredstilstand er på det pågældende tidspunkt. Du kan se en film om, hvordan 

Nærklinikken gør en forskel her: Film om Nærklinikken 
 
Sociale aktiviteter, foredrag og rådgivning online 
Udover løbende opfølgning på din helbredstilstand bliver du tilbudt at deltage i en række sociale aktiviteter 
virtuelt hos Lungeforeningen, for at undgå smitterisiko. Det kan f.eks. være fysisk aktivitet sammen med 
andre på skærmen, et møde om livskvalitet, et fagligt oplæg, hvor du kan stille spørgsmål, eller noget helt 
tredje. Møderne vil primært blive afholdt af frivillige fra Lungeforeningen, som sørger for, at mødet 
forløber godt. De sociale aktiviteter online er også tænkt som et frirum, hvor du kan tale med folk, der er i 
samme situation som dig selv. Du vil også få adgang til rådgivning og oplysninger om det at leve med en 
kronisk lungesygdom.  

https://www.youtube.com/watch?v=0AEOwiGoJmI


Når du melder dig til  
Hvis du melder dig til projektet, og bliver vurderet egnet til at deltage, vil du blive bedt om at underskrive 
en samtykkeerklæring, så analytikerne kan få adgang til dine sundhedsdata for at kunne dokumentere 
projektets effekter. Analytikerne er underlagt tavshedspligt. Du vil også blive bedt om at besvare nogle 
spørgeskemaer i projektets forløb, og eventuelt indgå i et interview. 
 
Sådan melder du dig til 

Har du lyst til at deltage i projektet, kan du tilmelde dig her: TILMELDING TIL PROJEKTET  
Du vil på siden skulle svare på nogle spørgsmål, og vil herefter blive kontaktet i løbet af august 2020.   
 
Hvis lægen vurderer, at du kan deltage i projektet, vil du modtage et besøg af en læge, der vil undersøge dig 
og efterfølgende af en sygeplejerske, som udleverer udstyret, og sætter dig grundigt ind i, hvordan det 
fungerer. Hvis du allerede er medlem af NærKlinikken, vil du ikke modtage besøg af læge og sygeplejerske. 
 
Projektet løber frem til udgangen af april 2021. Hvis du vælger at være med, vil tilbuddet stoppe herefter. 
Det er projektets håb, at resultaterne viser sig at være så gode, at der bliver mulighed for at fortsætte 
tilbuddet eller dele af tilbuddet. Det er således et pionerudviklingsarbejde, som du melder dig til.   
 
Spørgsmål til deltagelse i projektet  
Hvis du har spørgsmål til projektet vedrørende NærKlinikken, kan du kontakte NærKlinikken i hverdage 
mellem kl. 8:00-12:00 på telefon 22 60 29 59. Hvis du har spørgsmål til de sociale aktiviteter i projektet eller 
brug for hjælp til tilmelding, kan du kontakte projektleder i Lungeforeningen, Ida Corina Jahn på 22 56 01 
22 eller på icj@lunge.dk. Hvis Ida ikke tager telefonen, så læg en besked med dit tlf. nr. og du vil blive ringet 
op.  
 
 
Mange gode hilsner fra  
 
Anne Brandt, Adm. Direktør i Lungeforeningen    
Ida Corina Jahn, frivillighedskonsulent og projektleder i Lungeforeningen           
Søren Vingtoft, virksomhedsansvarlig læge i NærKlinikken og  
Rikke Kragh Iversen, Centerchef for Omsorg og Sundhed i Odsherred Kommune  
 
De bedste hilsner og rigtig god dag 
 
Ida Corina Jahn 
Frivillighedskonsulent og projektleder 
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