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Inspirationskatalog til Lungedagen 2017 

Hvad kan jeg gøre i samarbejde med andre? 

Sammen kan vi gøre mere! Derfor opfordrer Lungeforeningen dig til at samarbejde både 

på tværs af sektorer og faggrænser. Lad dig inspirere af eksempler på arrangement og 

samarbejder på tidligere Lungedage. God fornøjelse. 

EKSEMPEL 1 – Apotek, kommune, lægehus og storcenter 

Hvor og hvem 
RØDOVRE: Samarbejde mellem Rødovre Apotek, Rødovre Kommune, storcenter og et lægehus i 
kommunen 
 

Indhold (hvad skete der) og praktiske detaljer 
Rødovre Apotek tilbød rådgivning om rygestop og brochuremateriale omkring behandling af KOL. 
Apoteket tilbød også Tjek på Inhalation (TPI) til de besøgende, der allerede var i gang med medicinsk 
behandling.  
Der blev desuden udført spirometri-tests af en sygeplejerske fra et lægehus i kommunen, og det 
fungerede som et rigtigt godt trækplaster på dagen. 
Aktiviteterne blev afholdt i Rødovre Centrum.  

Samarbejdspartnere 

 Rødovre Kommune 

 Rødovre Apotek 

 Et lægehus i kommunen 
 

Særlige opmærksomhedspunker 
Spirometri-testene fungerer som et godt trækplaster på dagen, så man kan med fordel gå sammen med 
en evt. samarbejdspartner og udføre spirometri-test på dagen. 

Kontakt for at høre mere 
Henrikke Jenbo, farmakonom, mail: roedovre@apoteket.dk  

 

EKSEMPEL 2 – Sundhedscenter, hospital, apoteker, bibliotek 

Hvor og hvem 
RANDERS: Samarbejde mellem Rehabiliteringsenheden i Randers Sundhedscenter, Regionshospitalet 
Randers, Jernbaneapoteket og Sønderbro Apotek.  
 

Indhold (hvad skete der) og praktiske detaljer 
Et uforpligtende tilbud om lungefunktionsmåling og information og vejledning i forhold til rygestop, 
hvilket blev anbefalet til alle rygere. Borgerne udfyldte desuden et spørgeskema med navn, fødselsdato, 
kendt lungesygdom, vægt, højde og rygestatus. Alle de borgere der havde tegn på nedsat lungefunktion, 
blev anbefalet at tage kontakt til egen læge. Borgerne, der havde en kendt nedsat lungefunktion, blev 
informeret om muligheder for genoptræning og rygestop.  
Arrangementet blev afviklet på Hovedbiblioteket I Randers.  
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Samarbejdspartnere 

 Rehabiliteringsenheden i Randers Sundhedscenter 

 Regionshospitalet Randers 

 Jernbaneapoteket 

 Sønderbro Apotek  

Ressourcer 
2 sygeplejersker, 2 fysioterapeuter samt to farmaceuter til ca. 300 spirometrier. Derudover et par 
medarbejdere fra biblioteket, der hjalp med det praktiske, såsom mad, el, borde, stole mm. 

Særlige opmærksomhedspunkter 
Hovedbiblioteket er velegnet til afholdelse af Lungedagen, da det giver mulighed for at komme i kontakt 
med en bred gruppe af borgere, også borgere, der ikke umiddelbart er brugere af Sundhedscentret. Det 
er vigtigt at have fokus på, at alle grupper af borgere skal have mulighed for at drage nytte af tilbuddet.  
 

Kontakt for at høre mere 
Mette Morgen Rothmann, KOL-sygeplejerske, mail: mettroth@rm.dk, telefon: 20 46 97 96 

 

EKSEMPEL 3 – fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejersker og en overlæge 

Hvor og hvem  
HORSENS: Samarbejde mellem fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejersker, lungesygeplejersker og en 
overlæge.  
 

Indhold (hvad skete der) og praktiske detaljer 
Lungeteamet i Horsens var til stede på dagen (i alt 8 personer). Der blev udført spirometri, og der blev 
tilbudt rådgivning og vejledning.  

 Fysioterapeut, der fortalte om træning, vejrtrækningsøvelser og udleverede PEP-fløjte.  

 Ergoterapeut, der talte om ADL (undersøgelse af funktions- og aktivitetsniveau), hjælpemidler og 
havde pjecer med energibesparende arbejdsstillinger med.  

 To sygeplejersker, der viste og talte om inhalationsmedicin, device, rygestop og målte saturation 

 Sygeplejerske, der lavede ernæringsrigtige drikke og uddelte smagsprøver, talte kost til 
lungesyge 

 To lungesygeplejersker, der lavede spirometrier 

 Overlæge, der tolkede spirometrier, gav gode råd, talte rygestop, træning og kost  
 
Aktiviteterne blev afholdt på bytorvet i Horsens.  
 

Samarbejdspartnere 

 Fysioterapeut 

 Ergoterapeut 

 Sygeplejersker med forskellige fokusområder 

 Overlæge 
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Ressourcer 
1 fysioterapeut, 1 ergoterapeut, tre sygeplejersker, 2 lungesygeplejersker og en overlæge. Der bliver 
afholdt et møde et par måneder før Lungedagen, hvor der fastlægges, hvem der gør hvad, og hvem der 
er ansvarlige for pjecer, lungefunktionsudstyr, annoncer i dagbladene etc.  

Særlige opmærksomhedspunkter 
Sørg for, at der er tilstrækkeligt med måleudstyr. Hvis folk skal stå i kø i halve timer, så bliver det hurtigt 
for trangt. Det kan også være en idé at udlevere numre til lungefunktionerne, så folk kommer efter tur. 

Kontakt for at høre mere 
Tina Brandt Sørensen, overlæge, mail: tbsoerensen@dadlnet.dk   

 

EKSEMPEL 4 – Lokalafdeling (frivillige) under Lungeforeningen, hospital, sundhedscenter  

Hvor og hvem 
ROSKILDE: Samarbejde mellem Roskilde Lokalafdeling under Lungeforeningen, sundhedscentret og 
Roskilde Sygehus.   
 

Indhold (hvad skete der) og praktiske detaljer 
Der blev på dagen tilbudt lungefunktionsmåling, måling af kultilte og mulighed for en snak omkring 
rygestop. Aktiviteterne blev afholdt på Ros Torv.  
 

Samarbejdspartnere 

 Roskilde Lokalafdeling 

 Roskilde Sundhedscenter 

 Roskilde Sygehus 
 

Ressourcer 
Sundhedspersonale fra sygehuset og sundhedscentret til at udføre lungefunktionsmålinger og tale 
rygestop. Frivillige fra lokalforeningen til at tale med besøgende og uddele materiale om Danmarks 
Lungeforening.    

Særlige opmærksomhedspunkter 

 Vigtigt med rigeligt målingsudstyr (der går altid noget i stykker).  

 Der er brug for plads, og de forskellige fagfolk skal ikke stå for spredt - vigtigt at vi også får 
snakket sammen som fagfolk. 

 Vigtigt med flere frivillige fra netværksgrupper til at afløse hinanden. 
 

Kontakt for at høre mere 
Ole Wayland Hansen, lokalformand i Roskilde Lokalforening, mail:  olewayland@live.dk, telefon: 20 95 95 
26. 

 

Kontakt 

Anne-Marie Juhlin     

Projektmedarbejder i Lungeforeningen       
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Telefon: 35 27 19 12     

Mail: amj@lunge.dk    

mailto:amj

