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Inspirationskatalog til Lungedagen 20. november 2019 
 

Omkring 600.000 lever med en kronisk lungesygdom i Danmark, men alt for 

mange ved ikke, at der er syge. Hoste, åndenød og slim i mere end 2 

måneder kan være tegn på en lungesygdom. Desværre ignorerer mange 

symptomerne eller forveksler dem med alderdom eller dårlig form. 

 

Du gør en forskel ved at afholde Lungedag 

Vær med på årets Lungedag 20. november 2019 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. 

Op til Lungedagen vil oplysningskampagnen Pust liv i hverdagen køre i uge 44, 45, 46 og 47. 

Kampagnen, som Sundhedsstyrelsen og Lungeforeningen står bag, kørte også i maj og er en del af 

den nationale lungesatsning. Formålet med kampagnen er at få flere danskere til at kende 

symptomerne på KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) og få lavet en lungefunktionsmåling, hvis 

de oplever symptomer som hoste, åndenød og slim i mere end 2 måneder. Derfor vil I måske 

kunne opleve, at flere finder vej til jeres Lungedags-arrangement i år, da der vil være Facebook-

annoncer, presseomtale osv. I kan læse mere om Pust liv i hverdagen og bestille materiale på 

Pustliv.dk 

 

Kom godt i gang 

Vælg en Lungedagskoordinator, som tager hovedansvaret for, hvordan I griber dagen an hos jer. 

Koordinatorens opgaver er blandt andet at: orientere fagpersonale, bestille gratis 

Lungedagsmateriale på Lungeforeningens hjemmeside, udvælge kampagneaktiviteterne 

(lungefunktionsmåling, rygestopvejledning etc.), kontakte den lokale presse med lokal 

pressemeddelelse (skabelon ligger tilgængelig på Lungeforeningens hjemmeside) og uddelegere 

ansvar og praktiske opgaver på tværs af forskellige aktører i forbindelse med dagen. 

Eksempler på aktiviteter 

 Lungefunktionsmåling – vi opfordrer til, at dette er den primære aktivitet på dagen. 

Målingerne skal udføres af sundhedsfagligt personale fra fx hospital eller sundhedscenter. I 

Lungedagsmaterialet, som kan bestilles gratis på Lungeforeningens hjemmeside, finder I et 

lungefunktionskort, hvor I kan notere værdierne for målingen. Kortet indeholder også 
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vejledende information til besøgende, så de ”tages i hånden” efter målingen.  

 

 Vejledning om mad, træning, rygestop etc. 

 

 Tjek på inhalation (TPI) – alt for mange lungepatienter tager ikke deres inhalationsmedicin 

rigtigt. På Lungedagen kan I med fordel sætte fokus på vejledning i inhalationsteknik. 

 

Mød danskerne hvor de er 

Da formålet med Lungedagen er tidlig opsporing af lungesygdomme, er det vigtigt at komme ud i 

”gadebilledet” og afholde et arrangement dér, hvor danskerne er. For mange vil det ikke være 

naturligt at komme forbi sundhedscenter eller et hospital.    

Gode steder at afholde et Lungedagsarrangement er:  

 Storcentre/indkøbscentre 

 Byggemarkeder 

 Biblioteker 

 Kulturhuse 

 Apoteker 

 Frivilligcentre 

 

Bestil materiale og opret arrangement 
På www.lunge.dk/bestil-lungedagsmateriale kan I bestille gratis materialer til dagen. I kan vælge 

imellem en stor og lille pakke, der indeholder plakater samt lungefunktionskort til at notere 

besøgendes resultater på, som de kan tage med til deres egen læge. Vi anbefaler, at I deler disse 

kort ud til de besøgende, imens de står i køen, så de har kortet klar, til lungefunktionsmålingen. 

Kortet indeholder også vejledende information både til besøgende med nedsat lungefunktion, og 

besøgende med ikke nedsat lungefunktion, så de tages godt i hånden efter målingen.  

Husk at oprette jeres arrangement på Lungeforeningens hjemmeside her: 

https://www.lunge.dk/opret-dit-lungedagsarrangement 

 

Husk at registrere data på dagen og indrapportere 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/til-dig-der-holder-lungedagsarrangement 

http://www.lunge.dk/bestil-lungedagsmateriale
https://www.lunge.dk/opret-dit-lungedagsarrangement
http://www.lunge.dk/til-dig-der-holder-lungedagsarrangement
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Samarbejd om dagen  

Sammen kan vi gøre mere! Vi opfordrer jer til at samarbejde både på tværs af sektorer og 

faggrænser. Vi ser ofte gode eksempler på sundhedspersonale, som samarbejder om dagen. Fx 

sygeplejersker fra hospitaler, som foretager lungefunktionsmålinger på apoteker eller 

fagpersonale fra sundhedscentre, som rykker ud sammen med én af Lungeforeningens 

lokalafdelinger i et lokalt storcenter og foretager lungefunktionsmåling, tilbyder 

rygestopvejledning etc. Se hvor i Iandet, Lungeforeningen har lokalafdelinger og netværk her: 

www.lunge.dk/netvaerk/netvaerk-og-lokalafdelinger 

 

Eksempel på et Lungedagsarrangement: Lungedag 2019 i Bilka i Horsens 

Hvor og hvem 
Horsens Kommune, Horsens Regionshospital og Lungeforeningens lokalafdeling i Bilka i Horsens. 

Beskrivelse af arrangementet 
Ved tre pavilloner kan man få målt sin lungefunktion af personale fra Regions Hospitalet. Derudover kan 
man møde lungesygeplejersker og overlæger samt andet sundhedspersonale inden for lungeområdet i 
Horsens og fx høre om rygestop-og rehabiliteringstilbud. Desuden vil Lungeforeningens lokalafdeling i 
Horsens også være til stede, og der vil blive serveret lungekage og kaffe.  

Kontakt for at høre mere 
Klaus Skjærlund, lokalformand, Lungeforeningens lokalafdeling i Horsens, mail: 
kskjaerlund@hotmail.com, tlf. 22 66 72 55.  

 

Få inspiration fra andre arrangementer og find kontaktoplysninger på Lungedagsarrangører i henholdsvis:  

Region Nordjylland: lunge.dk/lungedag_regionnord 

Region Midtjylland: lunge.dk/lungedag_regionmidt   

Region Syddanmark: lunge.dk/lungedag_regionsyd 

Region Sjælland: lunge.dk/lungedag_regionsjael 

Region Hovedstaden: lunge.dk/lungedag_regionhoved 

 

Kontakt 
Charlotte Larsen     

Projektleder i Lungeforeningen       

Telefon: 38 76 00 34     

Mail: cl@lunge.dk  

Mikkel Vadsager Larsen 

Projektmedarbejder i Lungeforeningen 

Telefon: 50 74 13 41E-mail: mvl@lunge.dk  

 

http://www.lunge.dk/netvaerk/netvaerk-og-lokalafdelinger
mailto:kskjaerlund@hotmail.com
http://www.lunge.dk/lungedag_regionnord
https://www.lunge.dk/lungedag_regionmidt
https://www.lunge.dk/lungedag_regionsyd
https://www.lunge.dk/lungedag_regionsjael
https://www.lunge.dk/lungedag_regionhoved
mailto:cl@lunge.dk
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