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Rygning - menneskeret eller massemord? 

Fredag d. 14. juni 

Kl. 18.00 - 19.00  

Det fælles sundhedstelt (J45) 

Sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling styrer fredag aften en debat om tobak. Der debatteres, om

det er en menneskeret at ryge, eller om der er behov for strammere forbud og højere afgiter. I panelet sidder

Liselott Blixt (DF, formand for Folketingets Sundhedsudvalg), Jesper Fisker (direktør i Kræftens
Bekæmpelse), Joachim B. Olsen (LA, arbejdsmarkeds- og erhvervsordfører), Tine Marie Andersen (direktør i
Tobaksproducenterne) og Charlotta Pisinger (professor i tobaksforebyggelse). Til dette arrangement kan man

også møde Bibi Kristensen, der er lungepatient og tovholder for Lungeforeningens netværksgruppe

Bornholm Nord.  

 
Ernæring i praksis - kost er mere end et par gode råd hos lægen 

Lørdag d. 15. juni 

Kl. 10:45-11:45 

SundhedsParlamentets telt, Havnegade 43 (lokation F37)  
Lungeforeningen er medarrangører på en debat om KOL og ernæring. Underernæring er en udfordring for

nogle lungepatienter, og med PLO's nye overenskomst, hvor der lægges op til, at patienter går til kontrol hos

egen læge, er det derfor væsentligt at have en debat om kost og KOL i almen praksis. I panelet sidder Line

Ervolder (medlem af sundhedsudvalget i Region Hovedstaden), Lis Tribler (byrådsmedlem og tidl. Borgmester i
Slagelse Kommune), Sofie Wendelboe (klinisk diætist, Kost og Ernæringsforbundet) og Bente Alkærsig Rasmussen

(kredsnæstformand i Region Midtjylland for Dansk Sygeplejeråd) 
 
Kom nu, politikere, lad os redde hver 4. fra lungekræftdød 

Lørdag d. 15. juni 

Kl. 11:30-12:30 

LEAD i Nørregade 

Skal Danmark indføre screening for lungekræft? Dette spørgsmål vil Lungeforeningens bestyrelsesmedlem

Torben Mogensen være med til at besvare sammen med Jesper Fisker (direktør i Kræftens Bekæmpelse) Lisbeth

Søbæk Hansen (Patientforenigen Lungekræft), Jesper Holst Pedersen (Overlæge, lungekirurgi, Rigshospitalet) og

Peter Meldgaard (Overlæge, lungeonkologi, Aarhus Universitetshospital).  

 

Få et lungetjek  

Lørdag d. 15. juni 

Kl. 12:00-13 og 17:00-18:00 

Skomagerstræde Stadeplads N1 
Lungeforeningen står klar til at måle din lungefunktion og tage en snak med dig om luft, lunger og sundhed. Målingen
tager ca. 10 minutter, og du får svar med det samme. En lungefunktionsmåling er en test, der viser, om din
lungefunktion er normal eller nedsat. Målingen afslører, hvordan dine lunger har det. Du vil blive bedt om at puste alt,
hvad du kan ind i mundstykket på et apparatet, der måler hvor hurtigt, og hvor meget luft du puster ud. 
 
 
 

D. 13. juni til den 16. juni

Vi ses på 

Folkemødet 2018!

Sundere lunger livet 

igennem


