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egon har en plan
Lige fra det ufødte barns kamp for en god 
start på livet til den ældre lungepatients mu-
ligheder for et godt liv, er der brug for en 
bred indsats. På denne liste er ren luft, tidlig 
opsporing, behandling i verdensklasse, re-
habilitering og palliation af alvorligt lunge-
sygdomme. Vores plan er uændret: sundere 
lunger til alle - livet igennem.

På årsmødet i år var det dejligt at mærke 
opbakningen til Danmarks Lungeforening fra 
de mange fremmødte og den gode energi, der 
er i foreningen. I år kom deltagerne for bl.a. at 
høre tre fremragende indlæg. Dem kan du 
kan læse om længere inde i bladet.

Årsmødet slog desuden fast, at tiden er 
inde til, at vi samarbejder med andre inden 

for lungesagen i endnu højere grad, end vi 
har gjort før. Ja, endog gerne slutter os sam-
men, så lungesagen kan få den vægt politisk 
og økonomisk, som er en forudsætning for, 
at vi kan lykkes med vores vision.

I det arbejde står vi, som det også frem-
går af artikler i dette nummer, langt fra på 
bar bund. Der gøres en fremragende indsats 
flere steder på forskellige planer i behand-
lingssystemet, forskningsmæssigt og i både 
patient- og netværksgrupper. I dette blad 
gør vi noget ved alle tre niveauer.

Du kan derfor glæde dig til at læse om et 
af fyrtårnene i Horsens, som har gjort et 
fantastisk stykke arbejde med ledelse og or-
ganisering af den lungemedicinske afdeling.  

Vi bringer også en artikel om patientdel-
tagelse i forskningsprojekter og sætter i en 
anden artikel om knogleskørhed fokus på, at 
vi skal passe på bivirkninger hos lungepa-
tienter i behandling.

Under nyheder fra både sekretariat og 
lokalforeninger viser vi, at Danmarks Lun-
geforening er en lille, men fantastisk dedike-
ret forening, der er klar. Klar til nye initiati-
ver med masser af gå-på-mod.

Som Egon Olsen formulerede det, har vi 
en plan, og det er dén, der vil bringe os til 
opnåelse af visionen om: 

Sundere lungere - livet igennem

Johannes flensted-Jensen
formand for Danmarks lunge-
forening
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sunDHeDsViDenskAbeLige forsØg

At være forsøgsperson i et videnskabeligt forskningsprojekt er 
noget mange lungepatienter på et eller andet tidspunkt i deres 
sygdomsforløb bliver spurgt om. ofte føler man sig dog som 
patient usikker på, hvad man går ind til, hvis man siger ja. Derfor 
har LungenYt redaktionen sat sig for at formidle mere viden 
på dette meget vigtige område inden for forskning i Danmark.

Af Birgitte Skøtt Lenstrup

Patienten i første række
For at få ny viden om sygdomme og blive 
bedre til at behandle dem, er det vigtigt at 
forske på mennesker. Kun gennem forskning 
kan man blive bedre til at forebygge, diagno-
sticere og ikke mindst at behandle sygdom-
me. Nogle ønsker at deltage i et forsøg i for-
ventning om at opnå en bedring af deres 
sygdom, andre ønsker at deltage for at hjælpe 
forskningen og dermed fremtidige patienter 
og således gøre en forskel i samfundet. 

Alle sundhedsvidenskabelige forsøg skal 
godkendes af regionale videnskabsetiske ko-
mitéer, der varetager forsøgspersonernes in-
teresser. De regionale komitéer vurderer om 
et forsøg er forsvarligt og sikkert for patien-
ten, samt om der vil komme brugbare forsk-
ningsresultater ud af projektet. De Viden-
skabsetiske Komitéer behandler hvert år ca. 
1.100 ansøgninger om forskningsprojekter. 

Over de regionale komiteer er Den Cen-
trale Videnskabsetiske Komite (CVK), som 
behandler klager og uenighedssager samt 
mere principielle etiske forskningsrelaterede 
spørgsmål.

Klinisk lektor, dr.med. og overlæge på 
Rigshospitalet, Jann Mortensen, sidder i en 
af de videnskabsetiske komitéer, og han er 
ikke i tvivl om vigtigheden af komiteernes 
arbejde. 

- Vi vil gerne være med til at lave vigtig og 
god forskning, men patienten må naturligvis 

ønskes: forsøgspersoner
haVes: sundhedsvidenskabelige forsøg

ikke lide last. Hensynet til patienten kom-
mer altid først og de, som er forsøgsperso-
ner i et forskningsprojekt skal være så velin-
formerede som muligt. Det er komitéerne 
med til at sikre. Samtidig skal vi også sikre, 
at der kommer god forskning ud af det, som 
kan bruges til noget, så der ikke spildes vig-
tige ressourcer på noget, som ikke er bære-
dygtigt. Vores samfund skal kun betale for 
behandlinger, der virker, og der er således 
også et meget fornuftigt samfundsøkono-
misk aspekt i at støtte de sundhedsvidenska-
belige forsøg.

Jann Mortensen repræsenterer det ene af 
to ben i de videnskabsetiske komitéer, nem-
lig fagfolk (de sundhedsvidenskabeligt ud-
dannede), mens næstformand i den Cen-
trale Videnskabsetiske komite (CVK) på 
landsplan og næstformand i en af de etiske 
komiteer i Region Hovedstaden, Nina Ber-
rig, repræsenterer det andet ben, nemlig 
lægfolk. Lægfolkene er ikke- sundhedsvi-
denskabeligt uddannede - og dem er der et 
flertal af i komitéerne. 

- Vi gør os meget stor umage for at be-
skytte patienterne. Vi vil naturligvis gerne 
støtte forskerne og hjælpe dem med at skaf-
fe forsøgspersoner til deres forskning, men 
patienten kommer i første række, og det ta-
ger vi meget alvorligt. Vi har en høj standard 
i Danmark og alle forskningsprojekter, na-
tionale som internationale, bliver vurderet 

meget kritisk med danske videnskabsetiske 
øjne, siger hun. 

Som lægmand lægger man stor vægt på 
at informationen til deltagerne er forståelig 
og dækkende for, hvad forsøget går ud på.

Forskellige typer af forsøg
Et videnskabeligt forsøg kan dreje sig om 
mange ting - afprøvning af et lægemiddel, 
medicinsk udstyr, genforskning, psykologi-
ske faktorer af en sygdom eller måske en ny 
behandlingsmetode i hjemmet. Når man 
afprøver et lægemiddel på mennesker, er det 
ofte for at undersøge lægemidlets effekt og 
sikkerhed og for at opdage eventuelle bivirk-
ninger.

Forsøg med medicinsk udstyr drejer sig 
ofte om udstyrets sikkerhed og ydeevne. 
Medicinsk udstyr er udstyr, der bruges til at 
undersøge, behandle eller lindre sygdom 
(f.eks. operationsudstyr, plastre, pacemake-
re eller lungefunktionsmåleudstyr). Afprøv-
ning af lægemidler og medicinsk udstyr 
kræver en godkendelse fra både Lægemid-
delstyrelsen og en videnskabsetisk komité. 
Forsøg, der ikke involverer lægemidler, skal 
udelukkende godkendes af det videnskabse-
tiske komitésystem.

Det er frivilligt at deltage
Det er fuldstændig frivilligt at deltage i et 
sundhedsvidenskabeligt forsøg. Lægen kan 
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sunDHeDsViDenskAbeLige forsØg

derfor ikke fortælle nogen, om de skal del-
tage eller ej - det er patientens helt egen be-
slutning. Inden man evt. indvilliger i at del-
tage i et forsøg, har man krav på både skrift-
lig og mundtlig information om forsøget.

Nina Berrig, der, udover at være aktiv i de 
etiske komitéer, også er bestyrelsesmedlem i 
Danmarks Lungeforening, mener, at det er 
en klar fordel for patienten at deltage. Hun 
opfordrer patientforeningerne til at tage en 
aktiv rolle i forhold til at støtte forskningen.

- Plusværdien for patienten er, at man får 
et større fokus på sin sygdom. Man skal selv-
følgelig møde op til flere kontroller end el-
lers, men man bliver også fulgt nøjere og får 
glæde af et nært forhold til forskningslæger 
og sygeplejersker. Jeg mener, at der i de fleste 
tilfælde er tale om en klar win-win situation.

Trygt at være forsøgsperson
Preben Selck er 67 år og uddannet tømrer, 
bygningskonstruktør og arkitekt. Han er 
KOL-patient og har været med i flere for-
skellige forsøg siden han første gang deltog i 
2006. Han synes, at han ved at deltage har 
fået meget mere viden om sin sygdom - og 

det har samtidig givet ham mere tryghed og 
bedre erkendelse af sin situation.

- Jeg er kronisk syg, men jeg er med til at 
hjælpe andre. Min deltagelse har givet mig 
og min familie mere viden om sygdommen 
både i form af facts og de psykologiske føl-
ger af sygdommen. Min kone fik nogle ting 
at vide om sygdommen af andre end mig. 
Både som pårørende og patient i et forsk-
ningsprojekt er du meget tættere på det 
miljø, hvor der er fokus på din sygdom.  Det 
har givet os tryghed.

For Preben Selck giver det mening at 
gøre tilværelsen bedre for fremtidige patien-
ter og hjælpe dem til bedre livskvalitet og 
levevilkår.

- Jeg kan kun se fordele ved at være for-
søgsperson. Der er selvfølgelig mange kon-
trolbesøg, og man skal helst ikke stresse som 
kronisk lungepatient. Men at være med i 
videnskabelige forsøg gør dig fri af usikker-
hed og angst. Jeg har nærmest min egen 
hotline til forskningssygeplejersken, som jeg 
kan ringe til og spørge, hvis jeg er i tvivl om 
noget - og hun vender altid tilbage med et 
hurtigt svar. 

tidligere arkitekt, kol-
patient og forsøgsper-
son, preben selck

De videnskabsetiske komitéer 
godkender alle sundhedsvidenska-
belige forsøg i Danmark, og oplyser 
om hvad det vil sige at være for-
søgsperson i sundhedsvidenskabe-
lige forsøg samt om rettighederne 
som forsøgsperson.
På www.cvk.dk kan du downloade 
vejledningen ”Før du beslutter 
dig”, som oplyser dig om forskel-
lige typer af forskning, og om den 
information, du har krav på at få, 
inden du tager stilling.

Danmarks Lungeforening bakker 
op om sundhedsvidenskabelige for-
søg for lungepatienter i Danmark. 
På side 18 i dette blad kan du læse 
om et spændende forskningspro-
jekt, hvor du kan melde dig til som 
forsøgsperson. LungEnYT bringer 
altid gerne opslag om nye forsk-
ningsprojekter - kontakt redaktør 
Birgitte Skøtt Lenstrup på  e-mail 
bsl@lunge.dk eller tlf. 38 76 00 37.

hVis Du oVerVeJer at 
Deltage i et forsøg

klinisk lektor, dr.med. og 
overlæge på rigshospita-
let, Jann mortensen

næstformand for CVk og 
næstformand i en af de 
etiske komiteer i region 
hovedstaden, nina Berrig

se Den Centrale 
Videnskabsetiske komités 
liste over forsøgspersoners 

rettigheder på www.lunge.dk 
under goDe rÅD og stØtte

●
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nY orgAnisering og LeDeLse i Horsens

Viljen og evnen til at se oplagte muligheder 
og handle på dem har gjort behandlingen af 
mennesker med lungedomme på Hospitals-
enheden Horsens til vel nok landets føre-
nde. I spidsen for afdelingen står lungeme-
diciner og overlæge Tina Brandt Sørensen.

nY orgAnisering og LeDeLse, Der Virker

Vi har ikke råd til at lade være
trods løbende krav om nedskæringer har Hospitalsenheden Horsens skabt en mar-
kant kvalitetsfremgang i behandlingen af lungepatienter. organisering, tilgængelig-
hed og autentisk ledelse ligger bl.a. bag succesen. Læs her, hvordan enhedens koL-
patienter nyder godt af den nye organisering. På www.lunge.dk kan du læse endnu 
mere om, hvordan patienterne har glæde af de store forandringer i Horsens.

Af isa Lindbæk  foto Sara Lindbæk

 – Da jeg startede som leder på regions-
hospitalet, var jeg i gang med en proces 
sammen med nogle kolleger i det daværen-
de Vejle Amt, hvor vi beskrev, hvordan det 
optimale forløb for en KOL-patient burde 
være. For mig at se var løftestangen til bedre 
behandling i første omgang en bedre orga-
nisering, og den tanke og det program tog 
jeg med mig og arbejdede videre på.

KOL-programmet, som blev resultatet, 
definerede de enkelte faggruppers roller, så 
ingen var i tvivl om det faglige ansvar. Des-
uden var der nogle tjeklister.

– Når rutinen sniger sig ind, kan man 
godt komme til at glemme noget. Det er helt 
menneskeligt. Ved at bruge noget så enkelt 
som en tjekliste, minimerede vi fejl. Alle re-
levante faggrupper var involveret i samar-
bejdet, og der var også et tværsektorielt 
samarbejde, så alle fik ejerskab til program-
met. Programmet var meget detaljeret, så 
eksempelvis den praktiserende læge vidste 
præcis, hvad der skulle ske, hvis patientens 
hoste lød på en bestemt måde. Det var en 
pixiebogs-version af den optimale procedu-
re, så behandlingsnettet omkring patienten 
blev mere finmasket.

Synger ikke med
Da lungeområdet var langt mindre organi-
seret end andre områder, var der her en stor 
gevinst at hente. Tina Brandt Sørensen: 

– I dag har vi styr på organiseringen. 
Lungepatienten er blevet gjort til alles an-
svar, og alle har været ivrige efter at bidrage. 
Vi har et godt samarbejde på tværs. Da 

kommunerne overtog rehabiliteringen uden 
at have en erfaring at trække på, støttede vi 
processen med et idékatalog. Efterfølgende 
blev der oprettet et tværfagligt sundheds-
team, som tager sig af rehabilitering og også 
her findes der i dag et standardiseret pro-
gram.

Noget af det, man ofte hører i samfunds-
debatten om sundhedsvæsenet, er, at tinge-
ne ikke kan lade sig gøre, fordi der ikke er de 
nødvendige ressourcer. Det omkvæd synger 
Tina Brandt Sørensen ikke med på. 

– Jeg vil faktisk vende den tankegang på 
hovedet og sige: Vi har ikke råd til at lade 
være. Når vi er proaktive og organiserede, så 
sparer vi rigtigt mange ting. Eksempelvis 
har vi landets laveste gennemsnitlige ind-
læggelsestid for KOL-patienter. Jeg er ikke i 
tvivl om, at det er fordi, vi ved præcis, hvad 
vi skal gøre hvornår. Vores processer og rol-
ler er meget strømlinede.

Tilgængelighed er ikke farlig
Tina Brandt Sørensen har også valgt at gøre 
noget andet, som går mod strømmen. 

– I 2006 besluttede jeg mig for at blive 
langt mere tilgængelig, fordi det sparer tid 
og arbejdsgange. Det nytter ikke noget, at 
alle områdets praktiserende læger eller syge-
plejersken på ambulatoriet først kan få svar 
længe efter, patienten er gået hjem. Hvis det 
er et aktuelt problem, skal de kunne ringe til 
mig, så de kan gøre patienten færdig. Det 
betyder en hurtigere vej gennem systemet. 
Høj tilgængelighed både fra min og mine 
dygtige medarbejderes side gør nemlig, at 

tina Brandt sørensen

tinas team
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man ikke bliver omstillet et utal af gange, før 
man til sidst når frem til en telefonsvarer. 
Dermed sparer vi kostbar tid og er med til at 
højne kvaliteten af patientbehandlingen.

Det var dog ikke helt uden bekymring, at 
Tina Brandt Sørensen valgte at åbne op for 
telefonen. 

– Jeg tænkte, om der nu ville ske et 
stormløb på min telefon, men det har ikke 
vist sig at være tilfældet. Der bliver ringet, 
når der er et behov, og jeg har erfaret, at til-
gængelighed ikke er så farlig. Fordelene 
overstiger langt de få gener, der er.

Ikke videre til det ukendte
Telefonen ringer et par gange under vores 
interview for nærmest at understrege Tina 
Brandt Sørensens pointe. Hun ER tilgæn-
gelig med et hurtigt og præcist svar. Tilgæn-
geligheden er også med til at skabe tryghed 
hos en patientgruppe, som Tina Brandt Sø-
rensen fremhæver, har et særligt stort behov 
for netop tryghed. 

 – Vi kan ikke helbrede sygdommene, 
men vi kan gøre sådan, at det er til at have 
med at gøre. I den proces inddrager vi også 
patienterne. Hver enkelt har en patientplan, 
og der er også udbredt selvbehandling. Vi 
taler sammen med patienten, for det er et 
samarbejde. Patienterne mærker også, at 
fagpersonerne omkring dem både her på ho-
spitalet og ude omkring kender hinanden, og 

det er også med til at skabe tryghed. Jeg sen-
der en patient videre til en navngiven person 
og et sted, jeg kender, ikke til noget ukendt. 

Effektfuld ledelsesstil
Faglighed er et element i Tina Brandt Sø-
rensens ledelsesstil, som bliver vægtet højt. 

– Vi videreuddanner os hele tiden, så vi 
følger med i udviklingen. Det gør vi ved at 
sende medarbejdere på eksterne forløb men 
også ved at holde interne temadage jævnligt. 
Jeg sender helt bevidst et signal ud om, at 
medarbejdernes faglighed er vigtig og bety-
der noget for kvaliteten af den behandling, 
vi leverer.  Man kan faktisk gå så vidt som at 
sige, at jeg forventer, at de deler deres faglig-
hed med os andre. Alle indspark er vigtige.

Når man spørger til Tina Brandt Søren-
sens lederstil, får man et skævt smil. 

– Jeg har gjort det, som jeg fandt logisk 
og oplagt, og så har jeg brugt mine egne er-
faringer og intuition. Der har ikke ligget en 
stor forkromet plan bag. Jeg har sat fokus på 
små ting, der er store i hverdagen, som at 
det skal være hyggeligt at gå på arbejde – 
også i travle tider. I forhold til den forbed-
ring i behandlingen, vi har oplevet de senere 
år, har jeg nok igangsat udviklingen, men 
alle har været ivrige efter at tage stafetten og 
løbe videre selv. Min klare oplevelse er, at vi 
er fælles om det her. 

"Jeg har nok igangsat 
udviklingen, men alle har 

været ivrige efter at 
tage stafetten og løbe 

videre selv."

•  Landets laveste gennemsnitlige 
indlæggelsestid for koL-patien-
ter

•  Har øget antallet af patienter, 
der tilses på ambulatoriet, fra 
ca. 70 til 800 pr. kvartal

•  knapt 400 indlæggelser med 
koL årligt

•  Alle indlagte koL-patienter er i 
sengeafsnit, hvor der er lunge-
medicinere, og hvor personalet 
har de rette kompetencer

•  Hospitalet opfylder samtlige 
standarder inden for niP-om-
rådet (Det nationale indikator 
Projekt) for koL

fakta om hospitals-
enheDen horsens

"Jeg har erfaret, at tilgængelighed ikke er så farlig. 
fordelene overstiger langt de få gener, der er."

horsens lungeteam

●

Vil Du ViDe mere om De 
goDe resultater i horsens, 
kan Du læse Den siDste 
Del af artiklen på www.
lunge.Dk unDer lungenYt.
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rePortAge: ÅrsmØDe 2011

- Sunde lunger grundlægges i barndommen. 
Sunde lunger grundlægges i barndommen. 
Sunde lunger grundlægges i barndommen. 

Sådan trak dagens første taler med et 
lumsk smil om munden parallel til det ef-
fektive, ejendomsmæglerske motto om vig-
tigheden af beliggenhed, beliggenhed og 
beliggenhed. Den gik rent ind.

Unikke studier i astma
Efter at have overbevist salen om, hvornår 
sunde lunger grundlægges, fortsatte profes-
sor, overlæge, dr.med. Hans Bisgaard fra 
Dansk BørneAstmaCenter i København sit 
oplæg med titlen Syv Pund Skidt, der refe-
rerer til opdagelsen af, at en øget ubalance 
af bakterier i kroppen giver mindre risiko for 
at få astma. Han fortalte videre om, hvordan 
forskere på Dansk BørneAstmaCenter ar-

Vi kæmper også for luft
tilslutningen til vores årsmøde var igen i år overvældende. over 100 mennesker mødte op i 
søauditorierne ved Århus universitet på den skønneste forårsdag 26. maj 2011. Den store 
motivation til at deltage lå ikke mindst i dagens faglige program, hvor tre førende forskere 
inden for børneastma- og allergi, adfærdsforskning og luftforurening gav hver deres 
spændende bud på, hvorfor og hvordan de kæmper for sundere lunger - livet igennem. 

Af Birgitte Lenstrup  foto Charlotte Larsen

bejder på højtryk for at finde årsagen til, at 
astma er i kraftig stigning. Centret bliver be-
tragtet som Europas førende center for bør-
neastma, og de 25 ansatte har efter 10 års 
intenst arbejde fundet et væld af faktorer, 
som påvirker astma.

Fra vaner til valg
Den næste taler, Stig Pramming, har arbej-
det som læge herhjemme og i udlandet og 
som professor i diabetes ved Oxford Uni-
versitet. I mange år var Stig leder i Novo 
Nordisk A/S, hvor han var ansvarlig for fir-
maets relationer med internationale organi-
sationer for sundhed. Stig Prammings ind-
læg gav nogle opsigtvækkende indsigter i, 
hvordan hjernen styres af vanetænkning, og 
hvordan man kan hjælpe sig selv og hjernen 
til at bryde ud af dårlige vaner som fx ryg-

ning, usund levevis og manglende motion. 
Til at illustrere dette brugte han til stor un-
derholdning i salen nogle øvelser, hvor bil-
leder var med til at ”snyde” hjernen.

Lunger, miljø og gener
Dagens sidste taler var professor, ph.d. i ar-
bejdsmedicin ved Institut for Miljø- og Ar-
bejdsmedicin ved Aarhus Universitet, Tor-
ben Sigsgaard.  Hans oplæg satte fokus på de 
lungesygdomme, som mennesker udvikler 
pga. mikropartikler i støv,  røg og gasser på 
jobbet fx hos metalarbejdere i landbruget og 
i byggeindustrien. Problemer med svejsning 
i metalindustrien og støvende arbejde i land-
bruget og stenhuggerier har været kendt 
længe, men er blevet glemt igen.  I bygge-
branchen, hvor man bruger hurtigtskærende 
værktøj som vinkelslibere og fræsere, har 
udenlandske studier vist, at disse forårsager 
hidtil ukendt høje mænger af meget små, 
farlige partikler, som arbejdere indånder 
med fare for deres lungers helbred. 

Sundhedsekspert og moderator på års-
mødet, Regitze Siggaard, sørgede for at del-
tagerne reflekterede grundigt undervejs og 
satte et velrettet punktum for dagen ved at 
sørge for, at alle fik mulighed for at sætte ord 
på, de vigtigste indsatsområder for lungerne 
fremover. Direktør Anne Brandt gav sit ord 
på, at alle input er noterede. Input som i øv-
rigt harmonerer fint med Danmarks Lunge-
forenings strategi.

”Jeg mener, at de vigtigste indsatsområ-
der for lungerne er…”
•	 	Forskning	 i	børns	 lungesygdomme,	op-

lysning og forebyggelse
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i år havde vi taget TV-journalist  
Mathilde Forstholm med til års-
mødet for at filme interviews med 
patienter og andre deltagere. 

Formålet er at producere en række 
kortfilm om Danmarks Lungefor-
enings stærke netværk af patienter 
og frivillige til visning på www.lunge.
dk og vores YouTube kanal. Som en 
vigtig del af vores strategi ønsker vi 
hele tiden, via mange forskellige me-
dier, at nå ud med vores fortællinger 
om lungesagen. Filmene vil udover 
klip fra årsmødet bl.a. indeholde 
patientberetninger om tiden op til en 
diagnose, diagnosen, hvordan man 
påvirkes, hvordan familien påvirkes, 
sygdommens udvikling, hvordan 
man accepterer sygdommen og får 
en hverdag til at fungere.

Filmene kommer på 
www.lunge.dk

film fra årsmøDe 2011

•	 Partikelforurening	fra	bilerne
•	 	Fokus	 på	 de	 unges	 sundhed	 og	 undgå	

rygedebut
•	 	Forebyggelseslege	helt	fra	børnehavesta-

diet
•	 	Den	sociale	ulighed	på	økonomi	og	ud-

dannelse
•	 	Arbejde	på	ordentlig	pleje	og	behandling	

af dem, der er blevet syge
•	 	Fornyet	 fokus	på	erhversbetingede	 lun-

gesygdomme
•	 	Indsats	om	sundhed	hos	erhvervsvejledere
•	 	Almen	praksis	skal	gøre	mere	ud	af	lun-

gefunktionstests
•	 	Flere	slogans	mod	rygning	og	hæv	prisen	

på tobak
•	 	Færre	tilsætningsstoffer	i	fødevarer	efter	

de forlader landbruget

•	 	Danmarks	Lungeforening	 i	erhvervs	al-
liance med landbruget for at mindske 
forurening

Slip hestene løs
Efter en kort pause indledte bestyrelsesfor-
mand Johannes Flensted-Jensen den mere 
formelle del af årsmødet med sin formands-
beretning. I sin beretning lagde han vægt på 
at fortælle om nogle af årets vigtigste projek-
ter og højdepunkter, herunder indstiftelse af 
et professorat i KOL og lungekræft.

- Processen har været lang, men vi nær-
mer os nu en kulmination af den fælles ind-
sats fra Danmarks Lungeforening og Kræf-
tens Bekæmpelse om at afsætte midler til et 
professorat. Nemlig indsættelsen i efteråret 
2011 af en lungeprofessor, der vil sætte alt 
ind for, at forskning i lungerne i dag vil kun-
ne gøre en forskel for mennesker med lun-
gesygdomme i fremtiden.  

Han benyttede også lejligheden til at sige 
tak til et travlt og effektivt sekretariat og til 
alle de frivillige kræfter, som hver dag gør en 
stor og vigtig indsats for lungesagen. Johan-
nes Flensted-Jensen sluttede af med at be-
skrive Danmarks Lungeforening som en 
væddeløbshest, der står i boksen, klar til at 
komme ud og vinde kapløbet. Kapløbet om 
opmærksomhed, politisk interessevaretagel-
se, status, image, fundraising og medlem-
mer.

Herefter blev ordet givet til dagens diri-
gent, bestyrelsesformand Lars Engberg fra 
Danske Patienter, der ledte forsamlingen 
igennem resten af årsmødet herunder valg 
af nye medlemsvalgte bestyrelsesmedlem-
mer (se side 10-11). Efter mødet blev der 
budt på en buffet med lækker mad, mens 
deltagerne fik lejlighed til at møde nye og 
kendte ansigter. ●
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Vi har altid plads til flere frivillige, som 
har lyst til at engagere sig og give lidt 
af deres tid til en god sag. Hvis du vil 
starte en netværksgruppe, hjælper 
Danmarks Lungeforening dig gerne i 
gang. Du skal blot kontakte Matilde 
rømer på e-mail mak@lunge.dk eller 
tlf. 38 76 00 31.

har Du lYst til at 
starte et netVærk?

De LokALe kræfter i DAnmArks Lungeforening

Kontakt dit netværk
Danmarks Lungeforenings netværksgrupper 
venter på dit opkald. Netværksgrupperne er 
opstået for, at patienter, pårørende og andre 
kan mødes landsdækkende eller lokalt med 
ligesindede. Netværksgrupperne mødes for 
at dele viden om lungesygdomme, træne 
sammen eller for at være sammen socialt.

Formålet med netværkene er at skabe 
kontakt mellem mennesker, som kan støtte 
og hjælpe hinanden. Tag kontakt med vores 
netværk, hvis du har brug for nogen at snak-
ke med.

Vi har i Danmarks Lungeforening der-
udover 9 lokalforeninger, som også bygger 
på frivilligt arbejde. I lokalforeningerne ska-
ber vi synlighed for lungesagen og yder en 
vigtig lokal, proaktiv indsats i samfundet ved 
at dele ud af vores viden om livet med en 
lungesygdom til andre.  Læs mere om vores 
lokalforeninger og netværk på www.lunge.
dk under OM OS.

LANDSDÆKKENDE NETVÆRK

Alfa-1 Danmark (selvstændig forening 
med sekretariat i Danmarks Lungefor-
ening)
Formand: Dorte Djurhuus
Tlf.: 40 44 81 31, info@alfa-1.dk 

NYE LUNGER 
Talsperson: Maj-Britt Larsen
Tlf. 28 83 24 33,  (før kl. 17 eller mellem 
kl. 20-21.30), maj-and@hotmail.com

Sarkoidosenetværket
Formand: Merete Mortensen
Tlf.: 45 89 41 25 (efter kl. 16.00) 
hmmr@mail.tele.dk, www.sarkoidosenet.dk

Lungefibrosenetværket
Kontaktpersoner: 
Maj-Britt Larsen
Tlf.: 28 83 24 33 (før kl. 17 eller mellem 
kl. 20-21.30), maj-and@hotmail.com
Bill Sørensen 
Tlf.: 75 64 41 19 (kl. 16-18) 
billlisso@gmail.com
Anne Merete Nilausen
Tlf.: 22 33 37 65, am-nilausen@mail.dk

Netværk for sjældne lungesygdomme 
(fysisk mødested i Hvidovre)
Kontaktperson: Anette Stokholm
Tlf.: 26 67 76 70 (efter kl. 18) 
anettestokholm@hvidovrenettet.dk

Netværk for familier med alvorligt 
lungesyge børn (nyt i 2011)
Kontaktperson: Hanne Markussen
Tlf.: 28 55 56 18 
markussen@mail.tele.dk

Netværk for personer med LAM 
(lymphangioleiomyomatosis) (nyt i 
2010)
Kontaktpersoner: 
Marianne Hoppe Hansen
Tlf.: 24 91 39 80
40manne@gmail.com 
Maryla (Marianna) Røgild
Tlf.: 35 81 10 96, mobil: 28 11 40 34
marylar@aabafd33.telelet.dk

LOKALE NETVÆRK

Region Nordjylland
Netværksgruppe Aalborg 
Kontaktperson: Kresten Jespersen 
Tlf.: 98 18 95 57 eller 22 86 80 41

Netværksgruppe Hjørring (ny i 2011)
Kontaktperson: Poul Anton Krogsgaard
Tlf.: 21 47 69 96
poulanton@hotmail.com 

Netværksgruppe Mariagerfjord 
(ny i 2010)
Kontaktperson: Gunner Christensen
Tlf.: 22 52 14 11 
gcfuglene@gmail.com

mØD AnDre i sAmme 
situAtion som Dig
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De LokALe kræfter i DAnmArks Lungeforening

meDlemsValgte 
BestYrelsesmeDlemmer

Lokal sarkoidosenetværksgruppe 
i Frederikshavn
Kontaktperson: Susanne Sønderlev
Tlf.: 98 48 47 97, mobil: 23 30 61 35 
susanne@nygaardsmoelle.dk

Region Midtjylland
Netværksgruppe KOL-café i Århus
Kontaktperson: Margrethe Bogner
Tlf.: 20 20 20 71
margrethe@bogner.dk

Lokal lungefibrosenetværksgruppe 
Vestkysten (dækker også Syddanmark)
Kontaktperson: Anne Merete Nilausen
Tlf.: 22 33 37 65 
am-nilausen@mail.dk

Region Syddanmark
Netværksgruppe i Vejle
Kontaktperson: Mette Thyssen
Tlf.: 75 82 12 66, mmt@noerre.dk

Netværksgruppe Syd (Sønderborg) 
Kontaktpersoner: 
Margit Thede Rasmussen 
Tlf.: 75 65 71 17
Steen Ahrendtsen 
Telefon: 74 42 21 84 

Netværksgruppe Rødekro (ny i 2011) 
Kontaktperson: Klaus Jensen
Tlf.: 74 69 43 52 eller 20 31 90 53 (bedst 
før kl. 11.00 eller efter kl. 17.00)

Netværksgruppe Tønder (ny i 2011)
Kontaktperson: Edith Pedersen
Tlf.: 74 62 79 60 
edith@hjertelunge.dk

Netværksgruppe Faaborg (ny i 2010)
Kontaktperson: Lise Pedersen
Tlf.: 62 69 17 48

Region Hovedstaden
Netværksgruppe Allerød (ny i 2010)
Kontaktpersoner: Ingelise Biering
Tlf.: 21 68 07 41, Astma-Allergiforeningen 
Nordsjælland
Aase Seidler
Tlf.: 48 17 15 27
Danmarks Lungeforening
Jette Sanderhoff
Tlf.: 48 17 27 79 
Danmarks Lungeforening
lungeteam.alleroed@yahoo.dk 

Hillerød Lunge-klub (ny i 2011)
Kontaktperson: Michael Bryder
Tlf.: 61 78 21 44, os@bryder.eu

Netværksgruppe Hillerød – Åndehullet 
(ny i 2011)
Kontaktperson: Marianne Henriksen
Tlf.: 48 26 60 46, ma.he@privat.dk

Netværksgruppe Østerbro
Kontaktperson: Winnie Bethnas
Tlf.: 35 30 30 50, winnie@bethnas.dk

Netværksgruppe Nørrebro (ny i 2011)
Kontaktperson: Lisbeth Jul Olsen
Tlf.: 38 16 00 70, ti42@suf.kk.dk

Netværksgruppe Hvidovre 
Kontaktperson: Nina Berrig
Tlf.: 43 64 37 60 
nina.berrig@regionh.dk

Lokal sarkoidosenetværksgruppe 
i Vedbæk
Kontaktperson: Merete Mortensen
Tlf.: 45 89 41 25 (efter kl. 16.00) 
hmmr@mail.tele.dk 
www.sarkoidosenet.dk

Lokal sarkoidosenetværksgruppe 
i Vejby (ny 2011)
Kontaktperson: Neel Voss
Tlf.: 29 91 81 24

nye i bestyrelsen
Birgitte Blixen-Finecke, 
medlem af lokalbestyrel-
sen for Fyn

Anette garsdal, 
lokalformand Lyngby-Taar-
bæk, gentofte, gladsaxe, 
rudersdal og Hørsholm 

genvalgt bestyrelsesmedlem
Mette Thyssen, 
lokalformand for Trekants-
området og medlem af 
Danmarks Lungeforenings 
bestyrelse siden 2009

farvel til
ole Wayland Hansen, 
Alfa-1 patient og medlem 
af Danmarks Lungefor-
enings bestyrelse siden 
2005

Ved årsmødet 2011 var de 
medlemsudpegede bestyrelses-
medlemmer på valg.

Region Sjælland
Netværksgruppe Tølløse 
Kontaktperson: Rudy Johansen
Tlf.: 30 29 85 14, rujo@privat.dk
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Hvad er binyrebarkhormon?
Binyrebarkhormon er en livsnødvendig me-
dicinsk behandling af en lang række sygdom-
me fx gigt-, lunge-, mave-tarm-, bindevævs- 
og hudsygdomme. Ofte er det den eneste 
behandling, især ved akutte forværringer, der 
kan redde patienters liv. Medicinen har en 
dokumenteret, gavnlig virkning på lungesyg-
domme, men tegner sig altså desværre også 
for den kedelige tendens, at langvarig be-
handling kan forårsage knogleskørhed. Der-
for er det vigtigt, at du som lungepatient er 
opmærksom på bivirkningerne.

Hvad er knogleskørhed?
Knogleskørhed (osteoporose) er en syg-
dom, hvor din knoglemasse nedsættes, og 
hvor styrken af knoglevævet bliver så forrin-
get, at du let brækker noget. Det er typisk 
lårbenet, underarmen eller sammenfald i 
ryggen. Sammenfald i ryggen giver rigtig 

knogLeskØrHeD

Vigtig ViDen for LungePAtienter

 fakta om knogleskørhed

Af nicolai kirkegaard   

medicinen prednisolon eller andre binyrebarkhormoner er livsvigtig 
til behandling af lungesygdomme, men øger risikoen for knogleskør-
hed. Det er derfor meget vigtigt at være opmærksom på tidlige tegn 
på sygdommen som fx skrøbelige knogler og manglende muskel-
styrke. Du kan i denne artikel læse om de vigtigste fakta på området, 
og om hvad du skal være særligt opmærksom på som lungepatient.  

mange smerter og kan især vanskeliggøre 
vejrtrækningen hos ældre patienter, der li-
der af en lungesygdom. Et brækket lårben 
hos et ældre menneske gør, at man typisk 
indlægges og skal gennemgå et længere gen-
optræningsforløb. Bagefter kan det være 
svært at genvinde tidligere funktioner. Må-
ske medfører det, at man ikke kan klare sig 
selv længere. 

Du mærker ikke selv, at du har knogle-
skørhed, men en særlig scanning, kaldet 
DXA-scanning, kan vise om dine knoglerne 
er skrøbelige. Hvis det bliver opdaget i tide, 
kan knogleskørhed både forbygges og be-
handles.

tværsnit af knogle med og uden knogleskørhed

er Du ikke BleVet 
BehanDlet rigtigt?

Har du mistanke om, at du har fået 
knogleskørhed som følge af fejl 
begået af autoriseret sundheds-
personale, kan du anmelde skaden 
til Patientklagenævnet. De afgør, 
om der er basis for tilkendelse af 
erstatning. i Danmark omfatter 
sundhedssystemet følgende klage-
muligheder:

patientklagenævnet afgør, om 
der skal gives kritik af involverede 
sundhedspersoner
patientforsikringen vurderer, om 
der er sket en skade som følge af 
behandling eller undersøgelse og 
tager stilling til muligheden for 
erstatning
patientskadeankenævnet  
behandler klager over afgørelser 
fra Patientforsikringen

Yderligere vejledning:
www.knogletab.dk 
Her kan du få en gratis vurdering af 
din sag, hvis du mener, du er beret-
tiget til erstatning for fejlbehand-
ling af knogleskørhed.
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knogLeskØrHeD

Hvordan behandles knogleskørhed?
Den medicinske forebyggelse og behand-
ling af knogleskørhed indebærer først og 
fremmest tilskud af kalk og D-vitamin. 
Denne behandling vil for nogle kombine-
res med medicin, der forebygger knoglevæ-
vets evne til at modstå brud. Lægen vurde-
rer behandlingen ud fra, hvor fremskreden 
knogleskørheden er, og hvordan den frem-
tidige behandling ser ud. Den medicinske 
behandling stopper den aldersbetingede 
nedbrydning af knoglerne og nedsætter 
derfor risikoen for knoglebrud. Allerede ef-
ter et år halverer denne behandling risiko-
en for nye knoglebrud. 

Du kan også selv gøre noget. Med motion 
kan du forbedre din muskelstyrke, balance 
og koordination. Denne motion er også med 
til at mindske risikoen for fald og knogle-
brud. Motion har en positiv og forebyggede 
effekt både for mennesker, der har knogle-
skørhed, men også for dem, der er på vej til 
at udvikle det, dvs. dem med for lav knogle-
tæthed. Dog bør du tage kalk- og D-vitamin, 
uanset om du har knogleskørhed eller nedsat 
knogletæthed.

Hvorfor får man knogleskørhed?
Knogleskørhed er en arvelig sygdom, men 
kan også skyldes livsstilsfaktorer som ryg-
ning, alkohol og lavt aktivitetsniveau. Des-
uden har faktorer som høj alder, lav krops-

vægt og medicinsk behandling også betyd-
ning. Det er hovedsageligt kvinder, der 
rammes af knogleskørhed, men både mænd 
og kvinder skal være opmærksomme på 
knogleskørhed.

Er knogleskørhed afhængig  
af medicindosis?
Den skadelige virkning på knoglerne er i høj 
grad dosisafhængig. Jo mere binyrebarkhor-
mon man får, desto højere er risikoen for at 
udvikle knogleskørhed. Behandling med bi-
nyrebarkhormon kan redde liv for lungepa-
tienter, men mange får desværre ikke at vide, 
at binyrebarkhormon også har bivirkninger 
på knoglerne. Lægen, der ordinerer binyre-
barkhormon, har pligt til at henvise dig til en 
DXA-scanning, hvis du får mere end fem 
mg binyrebarkhormon per dag over en pe-
riode på tre måneder (eller over 450 mg pr. 
år). Risikoen for knoglebrud øges dog alle-
rede efter behandling med binyrebarkhor-
mon svarende til 2,5 mg prednisolon dag-
ligt.

En DXA-scanning bør altså udføres rela-
tivt tidligt, da store knogletab kan komme al-
lerede efter kort tids behandling med  binyre-
barkhormon.

hVaD er en DXa-sCanning?

DXA-skanning er en metode til at 
måle knoglevævets mineraltæthed 
(BMD). undersøgelsen fortages på 
hospitalet efter henvisning fra egen 
læge eller lungespecialist og er en 
ambulant undersøgelse. resultatet 
får man fra egen læge eller på 
lungeambulatoriet, hvis man er til-
knyttet her. Svaret er som regel klar 
inden for nogle dage og med til at 
bestemme den videre behandling.

er Du i tViVl, om Du har knogleskørheD?

kontakt din læge og bed om en DXA scanning, hvis du er i binyrebarkhormon-behandling. 
Hvis du stadig er i tvivl, når du har talt med din læge, er du velkommen til at kontakte 
forfatter til artiklen, senior projektleder og sygeplejerske nicolai kirkegaard, i Danmarks 
Lungeforening. Han kan rådgive dig om dit videre forløb. 

Du kan kontakte nicolai kirkegaard på mail nk@lunge.dk eller tlf. 38 76 00 39. Du kan også 
læse mere om knogleskørhed på www.osteoporosedoktor.dk

”Du mærker ikke selv, at 
du har knogleskørhed, men 
en særlig scanning, kaldet 
DXA-scanning, kan vise om 
dine knogler er skrøbelige.”

”motion er med til at mindske risikoen 
for fald og knoglebrud.”

●
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kort nYt

kun hver anden 
dansker bevæger 
sig nok 
Ti procent af danskerne er så inak-
tive, at de går under 5000 skridt om 
dagen. En fjerdedel af både voksne 
og børn bevæger sig så lidt til daglig, 
at det går ud over deres helbredstil-
stand. Det fremgår af en forunder-
søgelse, som DTU Fødevareinsti-
tuttet har udført. Den planlagte, 
store nationale undersøgelse af dan-
skernes kost og fysiske aktivitet skal 
finde sted over de næste to år. 3700 
danskere skal deltage. Det er første 
gang, der undersøges kost og fysisk 
aktivitet hos så stort et udsnit af be-
folkningen. 
(Metroexpress 10-03-2011) 

Forskningssymposium om koL
ved afd. for sygeplejevidenskab, Aarhus universitet

En gruppe aktive sygeplejeforskere og andre med interesse i pleje, behandling, reha-
bilitering og palliation af patienter med diagnosen KOL mødtes til forskningssympo-
sium arrangeret af afd. for sygeplejevidenskab og Danmarks Lungeforening 8. juni 
2011. Her blev der givet inspiration til nye projekter, kendskab til igangværende forsk-
ning og kontakt med potentielle samarbejdspartnere om forskning i KOL. Der var 
stor tilslutning, og de mange deltagere gik hjem med ny inspiration, nyttige kontakter 
og mere viden. Mere viden bl.a. om de udfordringer, der ligger i diagnostik og be-
handling af KOL i den primære sundhedssektor v. professor Jens Søndergaard fra Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU, og om rehabilitering som vejen til et selv-
stændigt og meningsfuldt liv med KOL v. ledende regionsoverlæge, lektor Claus 
Vinther Nielsen og ph.d.-studerende sygeplejerske Bodil Bjørnshave.

sæt kryds i kalenderen
Gå ikke glip af Danmarks Lungeforenings årlige, internationale KOL-dag, som finder sted 
onsdag 16. november 2011. I år er temaet Kend Dine Lunger. Danmarks Lungeforening 
står for en dynamisk og aktiv dag, hvor hele Danmark har fokus på samarbejde om lungesa-
gen, og hvor alle kan være med til at gøre dagen til en succes. Du finder mere info på www.
lunge.dk under AKTIVITETER, hvor du også kan læse om sidste års KOL-dag.

Læs nyt om alle diagnoser på www.lunge.dk
På vores hjemmeside finder du altid opdateret information og gode råd om alle lungesyg-
domme - også de mere sjældne. En del diagnoser har deres egen netværksgruppe og på side 10 
i dette blad får du kontaktinformation til alle vores netværksgrupper.
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kort nYt

ollerup sætter turbo på åndedrættet
På Ollerup Gymnastikhøjskole kommer både 
unge og ældre for at bruge deres krop og deres 
lunger. 

Teis Bavnhøj Hansen er højskolelærer, og et af 
de elementer, som er gennemgående i hans un-
dervisning er en snak om åndedrættet. 

- Åndedrættet er et middel til at kunne udtryk-
ke os og bevæge os, og på en gymnastikhøjskole er det naturligt at tale om, hvad ån-
dedrættet betyder. Vi møder mange unge elever, som ikke er bevidste omkring deres 
åndedræt. De tager det for givet, og de trækker vejret højt oppe i brystkassen. De 
bruger slet ikke maven. Når vi så begynder at tale om at trække vejret dybt og roligt 
langt ned i maven, så vil de gerne, men der går alligevel et stykke tid, før de mestrer 
det. Det at være bevidst omkring sit åndedræt er én af de kropslige erfaringer, vi 
forsøger at give dem her på Ollerup. Jeg synes faktisk, at man kan se det på deres 
holdning, når de får styr på åndedrættet.

Teis Bavnhøj Hansen mener godt, at man kan få unge mennesker til at interessere sig 
mere for deres lunger og åndedræt, men det er en forudsætning, at det sker på de 
unges præmisser. 

- En kampagne kunne gå via de unges medier som eksempelvis Facebook. Det kan 
være en lille oplysende film om at trække vejret ordentligt, som de unge sikkert vil 
bruge, hvis den er sjov og giver velvære. Man kunne også nå de unge gennem under-
visningssituationen, hvor man måske kan få læreren til at bruge 1 minut af timen til 
at få eleverne til at sidde stille og trække vejret roligt. Det ville læreren nok også synes 
godt om, for så bliver der pludseligt stille i 5.b.

En norsk undersøgelse viser, at KOL-pa-
tienter kan føle sig ”landflygtige i en verden 
af raske”.  Undersøgelsen viser, hvordan for-
nemmelsen af at være stemplet som selvfor-
skyldt syg kan få KOL-patienter til at skam-
me sig og føle trang til at skjule sig. Og det 
kan betyde, at de ikke opsøger den behand-
ling og pleje de har behov for. Scandinavian 

Journal of caring Science.

Vil du vide mere om denne undersøgelse, så 
kontakt Forskningsgruppen COPD Nur-
sing Care v. lektor Kirsten Lomborg, Afd. 
for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet 
på kl@sygeplejevid.au.dk

Dansk ph.d. studerende får 
international lungepris
Zaigham Saghir læser ph.d. på lungemedicinsk 
afd. på Gentofte Hospital. Hans forskning i lun-
gecancer er finansieret af Danmarks Lungefor-
enings og Kræftens Bekæmpelse. I maj 2011 
modtog han på en konference i  Denver, USA 
den prestigefyldte "Research Excellence Award" 
givet af American Thoracic Society Section on 
Thoracic Oncology. Zaigham Saghir præsente-
rede resultaterne af et lungecancerscreenings-
projekt, hvor over 4.000 rygere og ex-rygere er 
blevet screenet for lungecancer med årlige CT-
scanninger med lavdosis røntgenstråling.
Læs mere om projektet på 
www.lungescreening.dk

Mandepris gik 
til lungeekspert
Den danske Men’s Health pris gik i år til 
Martin Døssing, overlæge på Frederikssund 
Sygehus, for hans engagement i tidlig op-
sporing, rygestop og behandling af lunge-
sygdomme. Martins interessefelt er at fore-
bygge, at mennesker  får alvorlige lungesyg-
domme som fx KOL og lungekræft. Han 
har bl.a. i en årrække været med til at sætte 
fokus på de arbejdsrelaterede lungesygdom-
me, der i kombination med rygning er en 
livsfarlig cocktail. 
Læs mere på www.lunge.dk under NYHE-
DER.

undgå at prikke til den syges skyldfølelse



16 LUNGENYT nr. 4 2011

Skriv til Fysiorejser og fortæl, hvorfor 
det netop er dig, der skal gratis af sted, 
og deltag i lodtrækningen. Den heldi-
ge vinder skal til gengæld skrive en 
rejsebeskrivelse, som offentliggøres i 
LUNGENYT.
E-mail din begrundelse til 
fysiorejser@gmail.com

Vind din rejse 
til Mallorca

nYt frA sekretAriAtet

Fysiorejser har i samarbejde med Danmarks Lungeforening lavet et spændende rej-
setilbud, til en fordelagtig pris, specifikt tilpasset til mennesker med KOL. Første tur 
bliver i oktober 2011/uge 41 og går til den dejlige bugt Alcudia på Mallorca.

Formålet med rejsen er at kombinere afslapning og gode ferieoplevelser med dag-
lig træning, tilbud om rygestop og foredrag om KOL, og hvordan man lever godt 
med denne sygdom. 

Afslapning og træning i varmen
Det er oplagt at tage din partner med på rejsen, både så I kan få dejlige fællesople-
velser, men også fordi livet med KOL berører begge parter. På hele rejsen deltager 
en fysioterapeut og en sygeplejerske, der begge har erfaringer med behandling og 
træning af KOL-ramte.

Hotellet er et Sunwing Resort, som Fysiorejser har booket i samarbejde med 
Spies. Hotellet er ideelt til formålet, da det er tilpasset gangbesværede og byder på 
både foredragssal og træningsfaciliteter.

Der er max 16 deltagere pr. hold, du skal være selvhjulpen, men du er derudover 
velkommen til at medbringe partner, børn eller hjælpere på rejsen. Der vil være god 
tid til den enkelte deltagers behov, hvad enten det drejer sig om planlægning af et 
træningsforløb, påbegyndelse af rygestop eller andre livsstilsændringer

Der bliver selvfølgelig også rig mulighed for afslapning ved poolen, hyggesnak 
med de andre deltagere eller tid til sightseeing. 

Læs mere om praktisk information, hotellet og selve rejsens indhold på 
www.fysiorejser.dk 

Økonomisk trængte personer kan 
søge et mindre tilskud til betaling 
af fysiorejsen via Danmarks Lun-
geforenings legater. Læs mere på 
www.lunge.dk under OM OS.

ny frivillig hjælper
Vi har fået en ny frivillig hjælper i sekretaria-
tet. Inge Elscurt er til daglig afdelingsledel-
sessekretær på Gentofte Hospital og vil på 
frivillig basis et par gange om måneden hjæl-
pe til med administrative opgaver. Inges mor 
har KOL, og derfor vil hun nu arbejde som 
frivillig for lungesagen.

tag på fysiorejse til mallorca

fÅ inDbLik i DAnmArks Lungeforenings AktiViteter. Læs om, HVAD Der oPtAger os 
Lige nu, HVem Vi sAmArbeJDer meD, HVAD Vi HAr i stØbeskeen og meget mere ….

Redaktionen af LUNGENYT modtager både læserbreve og kommentarer fra med-
lemmer af Danmarks Lungeforening. Et læserbrev er medlemmernes talerør for 
holdninger, meninger, ytringer eller opfordringer til debat. 

Du er velkommen til at sende os dit synspunkt om relevante emner – om alt lige 
fra vigtige samfundsproblemer til personlige irritationer. Vi modtager gerne input, 
der får os til se en anden positiv eller kritisk vinkel på tingene eller noget, som får os 
til at vågne op og tænke anderledes.

Læserbreve lægges ud på www.lunge.dk un-
der GODE RÅD OG STØTTE.

Læs fx formand for Sar-
koidosenetværket Merete 
Mortensens læserbrev "Det er 
svært at være Sarkoidosepa-
tient" på www.lunge.dk 

Medlemmerne skriver…
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Vind din rejse 
til Mallorca

nYt frA sekretAriAtet breVkAssen

spørg os skriv til spørg os
Send spørgsmål til socialrådgiver Susanne kitaj, lungesygeplejerske 
Marie Lavesen, fysioterapeut Anne-Marie Thomsen eller speciallæge 
i lungesygdomme Thomas ringbæk på info@lunge.dk.

Anne-Marie 
Thomsen er Dan-
marks Lungefor-
enings nyeste rådgi-
ver. Hun er fysiote-
rapeut og har en 
helt særlig erfaring 

med lungepatienter. Som udkørende 
fysioterapeut har hun stor erfaring i at 
instruere i brugen af pepfløjter og i at 
hjælpe patienter til at mestre deres 
hverdag samt tackle åndenød og mo-
tion i hverdagen.

 Skriv til SPØRG OS att. Anne-
Marie, hvis du har spørgsmål til træ-
ningsprogrammer, pepfløjter, motion, 
rehabilitering etc. 

hJælp til min fars rYgestop?
Jeg er 19 år, og min mor og far har begge 
røget siden de var ca. 14 år. De har tit snak-
ket om at stoppe med at ryge, men det er 
aldrig blevet til noget. Sideløbende med 
antirygekampagner har de begge udviklet 
en form for protest. Deres slogan er “Døden 
skal jo have en årsag”. De bliver vrede, hvis 

man bare nævner rygestop eller 
viser en form for irritation af 
røgen.

Jeg skriver, fordi min far 
hoster. Han fik for ca. 4 år 

siden konstateret ast-
ma og fik derfor også 
medicin. Rygestop 
blev aldrig til noget, og 

medicinen tager han ikke 
mere. Men jeg har obser-
veret hans forværring. Han 
hoster hver dag - store ho-

steanfald. 
Da han fik konstateret 

astma fik han at vide, at hans 
lungekapacitet er på samme 
niveau som en 60-årig. Han er 
kun 43 år. Mine søskende og 

 – nu også om træning og motion

jeg er meget bekymrede for hans tilstand. 
Og da jeg så læste om sygdommen, KOL, 
blev jeg mere bekymret. Min far bliver let-
tere forpustet end før. 

Selvfølgelig vil et rygestop være det bed-
ste, men hvad skal man gøre, når de ikke vil? 
Har I nogle gode råd? 

Vh Signe
 

Kære Signe 
Jeg kan godt forstå, at du er bekymret for 
dine forældre og specielt din far. De symp-
tomer du beskriver, kunne godt lyde som 
om, han kunne have KOL. Astma er karak-
teriseret ved, at symptomer ofte forsvinder, 
og lungefunktion normaliseres ved korrekt 
behandling, mens mennesker med KOL har 
en permanent nedsat lungefunktion. 

 Der er ingen tvivl om, at det bedste vil 
være, at dine forældre stopper med at ryge. 
Men det er rigtigt svært at motivere nogle, 
som ikke er klar til det. I kan prøve at snakke 
med dem og give udtryk for jeres bekymring 
mere end, at I kommenterer deres vaner. I 
kan også spørge ind til, hvad rygning bety-
der for dem, og hvad der er det positive, og 
hvad rygning gør. 

Jeg tror, alle rygere godt ved, det er 
usundt at ryge, og din far er sikkert også be-
kymret, for han kan godt mærke, at han ikke 
kan det samme, men han kan måske ikke 
overskue, hvordan det skal lykkedes ham at 
stoppe. Der findes nogle tabletter, som er på 
recept, som har hjulpet nogle, som tidligere 
ikke er lykkedes med at stoppe, eller din far 
kan ringe uforpligtende til Stoplinien. Du/
din far kan også prøve at gå ind på Dan-
marks Lungeforenings chatforum www.sna-
komkol.dk enten for at læse, hvordan andre 
har haft det med at stoppe eller måske selv 
skrive et indlæg og få andre brugeres kom-
mentarer. Der plejer at være rigtigt meget 
støtte at hente.

Det kan være en god idé at støtte din far 
til at gå jævnlig til kontrol hos egen læge for 
at følge udviklingen af lungefunktionen og 

derigennem forhåbentlig på et eller andet 
tidspunkt blive motiveret. 

 Venlig hilsen Marie 

meDiCin for astma? 
Læs Marie Lavesens svar til 28-årige Jens, 
som er i tvivl om den binyrebark hormonbe-
handling, som hans læge har ordineret. Læs 
brevkasse besvarelsen på www.lunge.dk un-
der LUNGENYT.

hVem spørger os? 

•	 70	%	kvinder	og	30	%	mænd

•	 	Den	gennemsnitlige	 rådgivnings-
tid er 23 min

•	 	Der	tales	flest	gange	og	længst	tid	
med sygeplejersken

•	 	Den	 gennemsnitlige	 alder	 for	
henvendelser er 48 år

•	 	Samlet	 set	 er	 34	 %	 medlem	 af	
Danmarks Lungeforening

•	 	Hver	4.	spørger	til	behandling	og	
de næstmest efterspurgte emner 
er hverdagen med en lungesyg-
dom samt information om syg-
dom og medicin

Kilde: Danmarks Lungeforening

VIDStE DU, at du kan ringe til Lunge-
linjen og få telefonisk rådgivning. Lunge-
sygeplejerske Marie Lavesen kan træffes 
på tlf. 30 13 79 46 og socialrådgiver 
Susanne kitaj på tlf. 30 13 79 48. 
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Forsøget sker i samarbejde med medicinalfirmaet GlaxoSmithKline og er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité, Lægemiddelstyrelsen og Datatilsynet.

CIBRES - RESEARCH  FOR LIFE

Har du hoste  
og åndenød?
KOL eller Bronkitis?

For at kunne indgå i forsøget 
kræves at:

• du er mindst 40 år
• du er tidligere eller nuværende ryger
• du har KOL
• du ikke indenfor 12 uger har været indlagt 

med din KOL sygdom 
• din lungefunktion er mellem 35 % og 70 % af 

det normale niveau
• du ikke lider af andre sygdomme, som ikke 

er under kontrol. Det er sygdomme som 
hjerte-kar-sygdomme, psykiske lidelser og 
nyresygdomme

Forsøget strækker sig over et halvt år, hvor 
du vil blive fulgt tæt af lungespecialister. Det 
indbefatter i alt 10 besøg på sygehuset, hvor 

der bl.a. foretages almindelig helbredsundersø-
gelse, måles lungefunktion og tages blodprø-
ver samt EKG (hjertekardiogram). Forsøgs-
medicinen er gratis og udgifter til transport i 
forbindelse med forsøget vil blive dækket.

Forsøget foregår på:

Hvidovre Hospital 

Odense Universitetshospital

Næstved Sygehus 

Roskilde Sygehus

Ålborg Sygehus 

Regionshospitalet Horsens 

Hvis du er interesseret i  
at høre mere om forsøget  

se mere på  
www.cibres.com 

eller kontakt venligst:

Telefon
30 24 73 73

CIB0043 - Cibres - Annonce - Har du hoste og åndenød A4 V3.indd   1 6/22/11   10:19 AM
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to foreninger - ét mål
Danmarks Lungeforening bygger netværk med andre, der arbejder for 
lungesagen. Vi samarbejder derfor med foreningen LungePatient.dk for 
at hjælpe mennesker med lungesygdomme. Det betyder helt konkret, at 
alle medlemmer kan deltage i arrangementer, kurser og andre aktivite-
ter i begge foreninger. se også www.lungepatient.dk for arrangemen-
ter.

REgIon HoVEDStADEn

orienteringsmøde om KoL og opstart af 
lokalforening
steD:  Vallensbæk rådhus
tiD:  tirsdag 6. september, kl. 17.00-18.30

Danmarks Lungeforening inviterer koL-patienter, pårørende og andre 
interesserede til et inspirerende møde, hvor vi sætter fokus på ”medicin 
til koL-patienter" v. overlæge, dr. med. Peter Lange, Hvidovre Hospital. 
Derudover vil lokalformand nina berrig orientere om "nyt fra Dan-
marks Lungeforening" og samtidig invitere til at etablere en lokalfor-
ening i Vallensbæk. Der er allerede 4-5 personer, som har meldt sig til 
at gå ind i lokalbestyrelsen, men der er plads til flere. gratis adgang - 
alle interesserede er meget velkomne.

Venlig hilsen nina berrig, Lokalformand
telefon: 43 64 37 60, mail: nina.berrig@regionh.dk    

Kosttilskud og alternativ behandling
steD:   forebyggelsescenter nørrebro, tranevej 27 a-b, 
 2400 københavn nV
tiD:  onsdag 7. september 2011, kl. 14.00-17.00

kig forbi forebyggelsescenter nørrebro og bliv klogere på kosttilskud, 
alternativ behandling m.m. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte:  
Lisbeth Jul olsen, telefon: 38 16 00 70, mail: ti42@suf.kk.dk

Kom og vær’ med!
steD:   forebyggelsescenter Østerbro, Vordingborggade 22, 
 3. sal (gennem gården til elevator til 3 sal)
tiD:  sidste tirsdag i måneden, kl. 13.00-15.00

netværksgruppen i forebyggelsescenter Østerbro er et mødested for 
mennesker, som har koL. Vi mødes sidste tirsdag i måneden fra kl. 
13.00 til 15.00. Der er ingen tilmelding, og alle er velkommende. obs! 
Der er ikke møde i juli og december. 

Venlig hilsen Winnie bethnas
telefon 35 30 30 50, mail: winnie@bethnas.dk

netværksgruppe Hvidovre
steD:  Hvidovre sundhedscenter, Hvidovrevej 278 e. 2650
tiD:  onsdag 21. september 2011, kl. 11.00-13.00

netværksgruppen i Hvidovre inviterer til netværksmøde.  Har du lyst til 
at deltage, er du meget velkommen. Du er også velkommen til tage en 
pårørende med. Du skal blot huske at tilmelde dig gruppen hos sund-
hedscentret på tlf. 36 39 37 37. 

netværksgruppe i Allerød
sted:  skovensvej 6, lok.13, 3450 Allerød
tid:  3. tirsdag i måneden, kl. 15.00-17.00

Lungeteamet i Allerød har nu afsluttet sin første sæson med cafemøder 
og foredrag. Vi mødes igen tirsdag d. 20. september samme tid og sted. 
Programmet for den kommende sæsons cafemøder er endnu ikke fær-
digplanlagt, men vil blive annonceret på www.lunge.dk og i Lunge-
nYt. Vi ønsker alle en god sommer.

Venlig hilsen Astma-Allergiforeningen nordsjælland, 
v. ingelise biering, telefon 21 68 07 41

Danmarks Lungeforening, Åse seidler, telefon 48 17 15 27
fysioterapeut Jette sanderhoff, telefon 48 17 27 79

Hillerød lungeklub
steD:  renderlæggerbakken, 3400 Hillerød 
 (vejen ned til frederiksborg slot)
tiD:  Hver mandag kl. 13.30

i Hillerød har vi startet en lille netværks-
gruppe under Danmarks Lungeforening 
for lungepatienter fra Hillerød Hospital, 
der er blevet bidt af træning. Vi mødes og 
går en times tid med pauser efter behov i 
parken. Alle lungepatienter er velkom-
mende til at komme og træne med os. 
Vores mål er udetræning to gange om 
ugen, mandage og torsdage. kom og del-
tag, "motion og fælleskabsklub for lungepatienter." obs! Husk altid 
vand og behovs-medicin.

Venlig hilsen michael bryder, alfa-1 patient
os@bryder.eu
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LoKALfoREnIng SønDERjyLLAnD

KoL netværksgruppe Rødekro
steD:  rødekro sundhedscenter, Østergade 61 - 63, 6230 rødekro
tiD:  onsdage mellem kl. 11.30 og 13.30

siden januar 2011 er vi en lille flok lungepatienter, der ugentligt mødes 
to timer i det lokale sundhedscenter. Vi har generelt alle deltaget i et 
offentligt rehabiliteringsforløb og har valgt at fortsætte med at mødes. 
ikke for at "dyrke" vores lungesygdom, men mere for at træne sammen 
med ligesindede, give hinanden moralsk opbakning og så hygge sam-
men med kaffe og en god snak. er du selv lungepatient, eller kender du 
én, der er det? - så er her måske en mulighed for at møde ligesindede. 
Vi holder ”ferielukket” i juli måned, men fortsætter igen onsdag 3. 
august 2011, kl. 11.30

Venlig hilsen klaus Jensen, tovholder
telefon 74 69 43 52, mobil 20 31 90 53

Sundere lunger – livet igennem
sted:  sønderborg sundhedscenter, grundtvigs Allé 150, 
 6400 sønderborg
tid:  onsdag 21. september 2011, kl. 15.30 – ca. 18.00

Hvad påvirker vores lunger lige fra fødslen, og hvordan bærer vi os ad 
med at bevare de gode lunger? Hvad gør vi, hvis de er blevet dårlige? 
kom og vær med til at sætte fokus på lungerne.
overlæge michael Hansen, may-britt farag, marianne Jørgensen og 
kirsten Larsen alle 3 sygeplejersker med speciale i lunger vil komme 
med indlæg og prøve på bedste vis at besvare spørgsmål. 
klaus Jensen, steen Ahrendtsen og edith Pedersen alle 3 lungesyge vil 
fortælle om værdien af netværksgrupper.

Venlig hilsen edith Pedersen, Lokalformand 

Lungefibrose
Jeg vil meget gerne i kontakt med andre, der har fået konstateret lun-
gefibrose. Har du lyst til at være med i et netværk i sønderjylland, hører 
jeg gerne fra dig.

mogens Lorenzen, tlf. 42 33 03 10 eller mogensl@bbsyd.dk

frivilligdag i Haderslev
Den 27. maj 2011 blev frivilligdagen markeret på bispen i Haderslev, 
hvor Lokalforeningen for sønderjylland var repræsenteret sammen med 
mange andre foreninger. 
fokus var at vise fornøjelsen ved at være frivillig og glæde et andet 
menneske eller at være en del af en sammenhæng og på den måde 
gøre en forskel for folk.
Alle stande fra de forskellige foreninger var linet festligt op med ballo-
ner og mundgodt foruden diverse pjecer om, hvordan man kan få 
hjælp, og hvordan man kan blive frivillig hjælper. så alt i alt var der 
rigtig fin tilslutning fra forskellige foreninger. 

mange hilsner  kirsten Larsen, 
Lokalforening sønderjylland

netværksgruppe i tønder
steD: tønder medborgerhus
tiD: mandag 15. august 2011, kl. 9.30- ca. 11.30

gruppen er kommet rigtig flot fra start. Vi har nu været sammen 3 
gange, og det er en fornøjelse at træne og snakke sammen. 
efter ferien bliver der træning hver mandag fra 9.30 – ca. 11.30. Planen 
er, at der hver gang skal trænes og være tid til at snakke sammen. Den 
første mandag i måneden vil vi forsøge at få forskellige fagpersoner 
såsom diætist, fysioterapeut, ergoterapeut, koL-sygeplejerske, læge, 
iltleverandør, en sjov historiefortæller m.fl. til at komme med oplæg. 
Der er plads til flere, så ring eller kom, hvis du vil være med. 

edith Pedersen, telefon 74 62 79 60 eller edith@hjertelunge.dk 
eller

selvhjælp sydvest, ribevej 4 | 6780 skærbæk
mail@selvhjaelpsydvest.dk, tlf.: 74 75 10 35

LoKALfoREnIng VIboRg-SKIVE

generalforsamling
steD: Café stationen i Viborg
tiD: torsdag 8. september 2011, kl. 19.00

Lokalforeningen for Viborg-skive inviterer til generalforsamling på Café 
stationen i Viborg. Aftens emne er osteoporose (knogleskørhed). 
Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen
Lokalformand Anne-marie thomsen 28 55 37 49, perito@fibermail.dk 

eller
næstformand Viggo sørensen 97 51 17 05, viggoresenvej@gmail.com 

Efterlysning: netværksgruppe 
for lungefibrosesyge
Lokalforeningen for Viborg-skive vil gerne lave en netværksgruppe for 
lungefibrosesyge. Vil du være med? så er du meget velkommen til at 
kontakte Anne-marie thomsen på 28 55 37 49 eller perito@fibermail.dk.

Succesfuldt møde om KoL
70 mennesker var tirsdag 3.maj 2011 mødt op på møllegården for at 
høre om det at have koL og at være pårørende til en koL-syg. inge 
sørensen fortalte om, hvordan hun har tacklet livet med koL, og ni-
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nette nielsen fortalte om, hvordan det er at være pårørende til en koL-
syg. koL-sygeplejerske Lisbeth Hougaard kædede det hele sammen og 
delte ud af sin store viden om koL. tak til alle for et rigtigt vellykket 
møde. Læs mere om mødet på www.lunge.dk under LokALforenin-
gen for Viborg/skiVe. 

Venlig hilsen Lokalformand Anne-marie thomsen 
28 55 37 49, perito@fibermail.dk

 

LoKALfoREnIng
tREKAntSomRåDEt

trekantsområdet synger
9. maj 2011 havde vi sangaften i Vejle. Vi gentog succesen fra sidste år, 
og der kom endnu flere i år. sanger og sanglærer Anne Louise krogh fik 
os op at stå og lave åndedrætsøvelser helt ned i maven. Humøret var højt, 
og der blev også tid til megen latter. efter halvanden times sang fik vi 
velfortjent kaffe og snakken fortsatte. flere deltagere spurgte til, om vi 

kunne gentage det næste år.
Aftenen var arrangeret i samar-
bejde med LungePatient.dk (tidli-
gere boserup minde), og det var 
også en stor succes. 

Venlig hilsen 
mette thyssen Lokalformand

LoKALfoREnIng åRHUS

nyt tilbud fra Lokalforeningen for århus 
steD: klostergade Centret, klostergade 37, 8000 Århus C
tiD: 7. september 2011, 5. oktober 2011, 2. november 2011 og 7. 
december 2011, kl. 11.00-14.00 
som et nyt tilbud har vi lavet en aftale med klostergade Centret, klo-
stergade 37, 8000 Århus C om at huse en koL-café. koL- cafeen vil 
være åben den første onsdag i hver måned - mellem kl. 11.00 og 
14.00, og vi håber, at rigtigt mange medlemmer har mulighed for at 
kigge indenfor. Der kan købes kaffe og en let frokost. Der er elevator i 
klostergade Centrets gård.
Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen margrethe bogner, Lokalformand
telefon: 20 20 20 71, e-mail: margrethe@bogner.dk 

LoKALfoREnIng VEStKyStEn

netværksmøde for personer med lungefibrose
steD:  Langhedevej 6, tinghøj, 6800 Varde
tiD:  torsdag 1. september 2011, kl. 9.30 

Det kan være svært at stå alene om en sjælden/alvorlig sygdom, og vi 
vil gerne dele erfaringer med andre med lungefibrose og deres pårø-
rende. Derfor har vi nu taget initiativ til at danne en netværksgruppe 

under Danmarks Lungeforening – Lokalforening Vestkysten.
Vi forestiller os, at vi kan mødes 3-4 gange årligt. Vi kunne tænke os at 
få forskellige fagpersoner til at deltage i netværket, såsom fysiotera-
peut, psykolog og præst, ligesom der også skal være plads til socialt 
samvær.
tilmelding: Anne merete nilausen, tlf. 22 33 37 65, am-nilausen@mail.
dk, grethe Haglund, tlf. 40 96 30 34 eller grethehaglund@gmail.com

LoKALfoREnIng Lyngby 
– tAARbæK – gEntoftE – gLADSAxE 
– RUDERSDAL – HøRSHoLm

Den levende brevkasse
steD:  Hillerød Hospital, cafeen i hospitalets forhal (indgang 01).
tiD:  torsdag d. 18. august 2011, kl. 16.30-18.30

Vi har inviteret to spændende foredragsholdere marie Lavesen, som er 
koL sygeplejerske og susanne kitaj som er socialrådgiver i den kom-
munale sektor. begge er tilknyttet Danmarks Lungeforenings rådgiv-
ningspanel spørg os og Lungelinjen. Lokalformand Anette garsdal vil 
fortælle om Danmarks Lungeforenings nye træningsfolder. Der er mu-
lighed for at deltage i nogle af stoleøvelserne. Anette vil også vejlede i, 
hvordan man bedst kan klare, trappegang, støvsugning samt vejrtræk-
ningen.  
tilmelding er nødvendigt på 20 63 86 49, ved tlf. svarer opgiv navn, tlf. 
nr. samt Hillerød sygehus. Der serveres frugt og vand ved mødet. Pris 
for deltagelse 25 kr.

Venlig hilsen 
Anette garsdal, Lokalformand  

nyE LUngER

Ltx-Danmark har skiftet navn til nye lunger og 
er nu et landsdækkende netværk
siden 1995 har der eksisteret to netværk for ventelistepatienter, trans-
planterede og deres pårørende: LtX-Vest (for medlemmer tilknyttet År-
hus Hospital) samt LtX-Øst (for mellemmer tilknyttet rigshospitalet). i 
foråret 2011 udarbejdede vi et sæt nye vedlægter, som blev vedtaget af 
såvel LtX-Vest, LtX-Øst, samt af bestyrelsen for Danmarks Lungefor-
ening.
De nye vedtægter indebærer, at der nu eksisterer et landsdækkende 
netværk, som hedder „nye Lunger“. De regionale styregrupper LtX-
Vest og LtX-Øst fortsætter - dog under de nye navne ”nye Lunger-
Vest” og ”nye Lunger-Øst”, da de står for det praktiske i at lave ar-
rangementer regionalt. medlemmer kan nu selv vælge, om de vil være 
tilknyttet Øst eller Vest, og der er åbnet op for, at man kan blive medlem 
af netværket, selv om man ikke selv er hverken transplanteret, venteli-
stepatient eller pårørende, men bare har interesse i sagen.  
Vedtægterne findes på netværkets nye hjemmeside www.nyelunger.dk.
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nyE LUngER-VESt

årsmøde i nye Lunger-Vest
14. maj 2011var der årsmøde i nye Lunger-Vest på Århus Hospital. ef-
ter en kort velkomst startede vi traditionen tro med en let anretning og 
hyggelig snak ved bordene.
Derefter gik vi over til selve årsmødet. Her skal blot nævnes:
Valg til styregruppen - bo b. Pedersen, bent kirkegaard Jacobsen og 
Palle svendsen ønskede at fortsætte og blev genvalgt. nye er mona 
nissen, maj-britt Larsen og Anja toftekær Andersen. Dermed er grup-
pen fint repræsenteret af yngre, ældre, ventelistepatient, transplante-
rede og pårørende. endeligt blev forslaget til nye vedtægter for ”nye 
lunger” gennemgået og vedtaget.
Det fulde referat findes på www.nyelunger.dk. 

nEtVæRK foR SjæLDnE 
LUngESygDommE

Kære lungevenner, sjældne lungesygdomme
steD: sundhedscentret ved Hvidovre rådhus Hvidovrevej 278
tiD: fredag 2. september 2011, kl. 10.00

næste møder omhandler: Lær at leve med en kronisk lungesygdom, 
oplæg med sygeplejerske mette gølnitz. Jeg glæder mig til at se jer.  
Hilsner og rigtig god sommer til jer alle.

Anette stokholm
anettestokholm@hvidovrenettet.dk, 

tlf.: 26 67 76 70 (efter kl. 18) 
 

SARKoIDoSEnEtVæRKEt

Lokalt sarkoidose-møde
steD:  frydenlunds Allé 7, 2950 Vedbæk
tiD:  Lørdag 10. september 2011, kl. 14.00

i september er en del af frydenlunds plantages æbler og pærer modne, 
så ud over kaffe/te og kage byder jeg på smagsprøver af frugten. se evt. 
www.frydenlund-frugtplantage.dk 

og så skal der selvfølgelig også være tid til et få en god snak med 
hinanden. Alle er meget velkomne, også personer, der ikke tidligere har 
deltaget.
tilmelding: hmmr@mail.tele.dk eller 45 89 41 25 
(efter kl. 16 på hverdage)

med venlig hilsen merete rubow mortensen
formand for sarkoidose-netværket

Lokalt sarkoidosemøde afholdt i Vedbæk
i maj mødtes vi hos undertegnede, i alt 10 personer, hvoraf et par stykker 
var pårørende. Vi nåede at gå en tur i den blomstrende frugtplantage. bag-
efter gik snakken livligt over kaffebordet. gruppen er ikke konstant, - nye 
kommer til og ikke alle har mulighed for at deltage hver gang. formålet 
med møderne er at kunne mødes med andre i mere eller mindre samme 
situation, få en god snak, og at støtte og rådføre sig med hinanden. 
i øjeblikket er der også en gruppe omkring frederikshavn. i Herning-
området er der initiativer for at få en gruppe i gang.
Hvis der er nogle personer, der har lyst til at tage initiativ og lægge hus 
til et møde, så kontakt undertegnede eller Danmarks Lungeforening, så 
vil vi være behjælpelige med at finde personer/medlemmer af sarkoido-
se-netværket i dit lokalområde og sende invitationer ud.
Læs mere om sarkoidose og netværket på www.sarkoidosenet.dk 

med venlig hilsen merete rubow mortensen
formand for sarkoidosenetværket

nEtVæRKSgRUppE mARIAgERfjoRD

netværksmøder i Hobro
steD:  Hobro medborgerhus, skibsgade 28, 9500 Hobro
tiD:  Den sidste torsdag i hver måned, kl. 14.30 (på nær i juli) 

På sidste møde i netværksgruppen havde vi besøg af en repræsentant 
for Lo faglige seniorer, som fortalte om de muligheder, de kunne til-
byde. Det næste møde finder sted torsdag 30. juni 2011, kl. 14.30, hvor 
ruth maarup kommer og fortæller om koL. ruth vil også fortælle om 
H.k.H. Dronning margrethes besøg i Hadsund 25. maj 2011.

Venlig hilsen, gunnar kristensen
gcfuglene@gmail.com 

frivillige i Ringsted og omegn søges!
Har du lyst til at være med til at starte en lokalforening eller netværks-
gruppe i ringsted? 
Jeg har selv lungesygdomme tæt inde på livet, og jeg synes, det kunne 
være givende med nogle lokale aktiviteter for lungepatienter i ring-
sted. Jeg søger derfor andre, der har lyst til at gøre det sammen med 
mig – det gør det både sjovere og nemmere at få aktiviteterne sat i 
gang. Har du overvejet, om det kunne være dig eller en af dine pårø-
rende, eller dig som fagperson? 
Afhængig af, hvor mange der melder sig, laver vi en netværksgruppe 
eller en lokalforening – eller begge dele! Hvis du ønsker at høre mere 
om initiativet, kan du kontakte: Alice trauelsen på yvonnet@mail.tele.
dk eller tlf.: 29 62 13 49.
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BliV meDlem
Danmarks Lungeforenings vision er et samfund, hvor flere mennesker har sundere lunger - livet igennem. Vær med til at 
støtte lungesagen aktivt. Bliv medlem for 150 kr. om året eller giv et bidrag. Se hvordan på www.lunge.dk eller ring på 
tlf. 38 74 55 44.   

lungenYt nummer 4 - 2011
oplag: 12.500
Ansv. redaktør: Anne Brandt
redaktion: Birgitte Lenstrup og Charlotte Larsen. idéer og 
forslag kan sendes til redaktionen på mail  info@lunge.dk

protektor 
Hendes majestæt Dronning margrethe ii

Danmarks Lungeforenings bestyrelse 
pr. 26.05.2011

udpeget af Danske regioner:
fhv. næstformand i regionsrådet
Johannes flensted-Jensen (formand for bestyrelsen)
regionsrådsmedlem nina berrig
regionsrådsmedlem maja Højgaard nielsen

udpeget af kl (kommunernes landsforening):
kommunalbestyrelsesmedlem Herdis Hanghøi 
kommunalbestyrelsesmedlem rikke macholm

udpeget af Dansk lungemedicinsk selskab:
overlæge dr.med. niels seersholm (lægelig viceformand)
overlæge ejvind frausing Hansen
overlæge, ph.d. ingrid titlestad
overlæge, dr.med. ole Hilberg

udpeget af fagligt selskab for lunge- og
allergisygeplejersker:
uddannelsesleder birthe Hellquist Dahl

Valgt af Danmarks lungeforenings medlemmer:
birgitte blixen-finecke (viceformand)
Anette garsdal
mette thyssen

Direktør:
Anne brandt 

forskningsudvalget:
overlæge, dr.med. niels seersholm (formand)
overlæge ejvind frausing Hansen
overlæge, ph.d. ingrid titlestad
overlæge, dr.med. ole Hilberg
Almenmediciner torben sørensen 

Danmarks lungeforening er sekretariat for:

Dansk Lungemedicinsk selskab (DLs)
formand: Adm. overlæge, dr. med. ronald Dahl
www.lungemedicin.dk

fagligt selskab for
Lunge- og Allergisygeplejersker (fsLA)
formand: uddannelsesleder birthe Hellquist Dahl
www.dsr.dk -> klik på "faglige selskaber" i øverste menulinje.
  
Alfa-1 Danmark
formand: Dorte Djurhuus 
www.alfa-1.dk - tlf. 40 44 81 31

Danmarks Lungeforening og LungePatient.dk samarbejder 
for at hjælpe mennesker med lungesygdomme.

kontaktpersoner for 
alfa-1 Danmark

Vi vil gerne gøre opmærksom 
på, at Alfa-1 Danmark har en 
række kontaktpersoner rundt 
om i landet – og de vil gerne bru-
ges! Du er velkommen til at ringe, 
hvis du har spørgsmål og søger 
råd, eller hvis du har brug for at 
tale med nogen, der forstår dig.

region hovedstaden:
Åse Seidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 17 15 27
Susanne Lundberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 66 80 26

region sjælland:
ole Wayland Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . 46 78 95 26

region syddanmark:
Jørgen Bjørnstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 95 00 97

region midtjylland:
Afventer ny kontaktperson

forældre til børn under 14 år:
region hovedstaden:
Anne Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 07 08

region syddanmark:
Pia kristoffersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 33 99 18

nYt frA LokALforeningerne og netVærk

InfoRmAtIonSmøDE 2011
tirsdag 6. april på gentofte Hospital afholdt for-
eningen informationsmøde for ny-diagnosticere-
de, pårørende, og alle med interesse for sygdom-
men alfa-1-antitrypsinmangel. tilslutningen var 
stor, 35 tilmeldte sig mødet.
Professor Asger Dirksen, lægeligt bestyrelsesmed-
lem i foreningen, holdt oplæg om alfa-1 mangel. 
får vi nu den rigtige symptombehandling? et 
altid vedkommende emne, der blev diskuteret 
indgående. Herefter en kort pause, hvor der 
blev budt på et let traktement.
efter pausen var der besøg af 2 deltagere fra 
workshopgruppen medicin nu, gunhil nørhave 
og kurt nielsen. kurt fortalte om forløbet af selve 
workshoppen. gunhil fortalte, at gruppen arbej-
der hårdt for at sikre os substitutionsbehandling, 
og bestyrelsen og gruppen har også været i kon-
takt med så at sige hele det danske sundheds-
system. for at få professionel hjælp til at tale 
vores sag har gruppen rettet henvendelse til et 
stort kommunikationsfirma, der gerne tager vo-
res sag. Aftenen sluttede med, på gunhils opfor-
dring, at de fleste deltagere tog en stak af for-
eningens nye folder ”stakåndet” med hjem til 
uddeling i deres nærområde.

gEnERALfoRSAmLIng 26. mAj 2011
På generalforsamlingen bød bestyrelsesmedlem 
Leif munk-Andersen velkommen. Derefter kon-
staterede dirigent susanne Holmgaard Hansen 
fra Danmarks Lungeforening, at generalforsam-

lingen var lovlig indkaldt. 
årsberetning
Leif munk-Andersen berettede om ”Årets 
gang i bestyrelsen”. Hanne Landgreen-Peter-
sen berettede om foreningens informations-
møder, samt foreningens weekend-tur til Le-
goland. bestyrelsens beretning blev godkendt.

workshop-gruppen
gunhil nørhave fremlagde en orientering fra 
”medicin nu” gruppens arbejde.   
birgit nielsen fremlagde en foreløbig oriente-
ring fra Workshop-gruppens arbejde vedrøren-
de ”medicin i udlandet”. Der skal arbejdes vi-
dere på hvorledes regler og rettigheder er, hvis 
man som alfa-1 patient flytter til et andet land.  

regnskab
kim Hovmann fremlagde det reviderede års-
regnskab, som herefter blev godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Leo Jensen og kim Hovmann blev genvalgt. As-
ger Dirksen, lægeligt bestyrelsesmedlem, blev 
genvalgt. bestyrelsens nye kandidat gunhil 
nørhave træder ind i bestyrelsen. irli Plambech 
og Jannie schymann træder ud af bestyrelsen 
uden valg. Hanne Landgreen-Petersen ønsker 
ikke genvalg og træder ud af bestyrelsen.

Valg af suppleanter           
suppleant birgit nielsen blev valgt ind i bestyrel-

sen. Heinrich Andreasen blev valgt som suppleant.
susanne Holmgaard Hansen kunne herefter 
konstatere, at dagsordenen var fuldført og 
takkede for god ro og orden og erklærede ge-
neralforsamlingen for afsluttet.
formandsberetningen og orientering fra medi-
cin nu gruppen ligger på www.alfa-1.dk. 
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Danmarks Lungeforenings vision er 
et samfund, hvor flere mennesker 
har sundere lunger - livet igennem. 

Vi har brug for dig - og din støtte. 
bliv medlem af Danmarks Lun-
geforening eller giv et bidrag til 
lungesagen. På www.lunge.dk 
under stØt os kan du indbetale 
via bankoverførsel (konto 3001-75 
72 700), og tilmelde dig Pbs, eller 
du kan betale via vores girokonto 
01-640 0035. 

Du er også altid velkommen til at 
skrive til os på info@lunge.dk eller 
ringe på tlf. 38 74 55 44. når du 
støtter Danmarks Lungeforening, er 
du med til at gøre en forskel for alle, 
der lever med en lungesygdom. 
tak for din støtte.

støt lungesagen
Du kan gøre en forskel
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Sendes ufrankeret
Modtageren 
betaler portoen

Danmarks Lungeforening

+ + + 11761 + + + 

0893 Sjælland USF B 

send ind nu og bliv medlem. Portoen er betalt:

  Jeg vil gerne være medlem af Danmarks 
Lungeforening for 150 kr. pr. kalenderår.

		Jeg vil gerne have et familiemedlemskab til mig og 
min familie for 200 kr. pr. kalenderår.

  Jeg vil gerne donere et fast beløb til Danmarks 
Lungeforening (skriv beløb pr. måned eller pr. år):

_______ kr. pr måned, eller

_______ kr. pr. år

Navn:  _______________________________________

Adresse:  _____________________________________

Postnummer / By:  ______________________________

Tlf.:  ________________________________________

Evt. email:  ___________________________________
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 Medlemsskab 150 kr. pr. år

 Familiemedlemskab 200 kr. pr. år

 Jeg vil gerne give et bidrag

  500 kr.  250 kr.  100 kr.  50 kr. 

  Andet: __________  

send ind nu og støt lungesagen


