
   
 

   
 

 

Kære alle venner af lungesagen,  

Vi håber meget, at du vil give dig tid til at læse denne mail, som omhandler årets Lungedag d. 16. 

november, og måske endda har lyst til at tilmelde dig med et arrangement på dagen. 

Du gør en forskel ved at afholde Lungedag  

Omkring 700.000 lever med en kronisk lungesygdom i Danmark, men alt for mange ved ikke, at de er syge. 

Hoste, åndenød og slim i mere end to måneder kan være tegn på en lungesygdom. Desværre ignorerer 

mange symptomerne eller forveksler dem med alderdom eller dårlig form.  

Vær med på årets Lungedag 16. november 2022 og lad os sammen finde og hjælpe de danskere, som helt 

unødvendigt går rundt med en ubehandlet lungesygdom. Hvert år på Lungedagen bliver omkring 20 % af 

alle besøgende sendt videre til egen læge med en ukendt nedsat lungefunktion. Så dagen gør en forskel. 

Nedenunder er en guide til, hvordan du får afholdt den bedste lungedag.  

Kom godt i gang til Lungedag: 

Step 1: Hvem er koordinator? 

Find ud af, hvem der skal være koordinatoren for Lungedagsarrangementet hos jer og stå for det praktiske i 

forbindelse med arrangementet.  

Step 2: Hvilket arrangement skal afholdes og af hvem? 

Udarbejd en arbejdsgruppe og hav et opstartsmøde, hvor I drøfter, hvilken type arrangement I godt kunne 

tænke jer. Tænk gerne andre mulige samarbejder ind som fx sundhedspersonale eller en lokal 

kommunekontakt, som kan udføre lungefunktionsmålinger og samarbejde om at afholde arrangement.  

Når du har samlet en gruppe, skal I finde ud af, hvilket arrangement I godt kunne tænke jer at afholde. Det 

kunne fx være: 

• Lungefunktionsmåling - vi opfordrer til, at dette er den primære aktivitet på dagen. Målingerne 

skal udføres af sundhedsfagligt personale fra fx hospital eller sundhedscenter.  

• Lungeforeningen-bod – fortæl om lungesagen og del fx pjecer og andet materiale fra 

Lungeforeningen ud 

• Vejledning om mad, træning, sang, rygestop osv. 

• Lungekors-koncert  

Vælg også, hvilken lokation I godt kunne tænke jer til jeres arrangement. Gode steder med mange 

mennesker kan fx være: 

• Storcentre/indkøbscentre 

• Byggemarkeder 

• Biblioteker 

• Kulturhuse 

• Apoteker 



   
 

   
 

Step 3: Registrer dit arrangement på lunge.dk  

Husk at oprette jeres arrangement på Lungeforeningens hjemmeside her: www.lunge.dk/lungedag22 

Step 4: Bestil materiale 

På www.lunge.dk/lungedag22 kan I downloade materiale til dagen. Derudover kan I også bestille andet 

materiale til dagen som postkort og ekstra plakater. Materialet skal bestilles inden 30. september 2022.  

Step 5: VIGTIG: Husk indrapportering til Lungeforeningen 

For at Lungeforeningen kan synliggøre, hvilken forskel Lungedagen gør i forhold til tidlig opsporing af 

lungesygdomme, beder vi jer indrapportere, hvor mange besøgende, der får foretaget 

lungefunktionsmålinger, og hvor mange af de besøgende, der har en ukendt nedsat lungefunktion. Find 

indrapporteringsskemaet her: www.lunge.dk/lungedag22  

Step 6: Hav en dejlig dag  

Tusind tak fordi du er med til at sætte fokus på lungerne og tidlig opsporing. Jo flere, der er med til at 

synliggøre lungesagen, jo flere kan vi hjælpe, før det er for sent. Nyd dagen, og tag gerne billeder, som vi 

kan bruge efterfølgende til at sætte fokus på lungedagen.  

Eksempel på et Lungedagsarrangement: Lungedag 2021 i Bilka i Horsens: 

 

 

http://www.lunge.dk/faa-dit-lungedags-arrangement-paa-lungeforeningens-hjemmeside
http://www.lunge.dk/lungedag22
http://www.lunge.dk/lungedag22


   
 

   
 

Kontakt: 

Trine Spühler Nielsen, frivilligkonsulent i Lungeforeningen Telefon: 27 60 29 22 Mail: tsn@lunge.dk 

Tusind tak fordi, at du vil være med til at sætte fokus på lungerne. Skriv endelig, hvis du har spørgsmål til 

dagen! 
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