Lungeforeningens
årsberetning 2016

Lungesagen puster sig op
Lungesygdomme rammer i alle aldre. Derfor arbejder Lungeforeningen hver eneste
dag for at forebygge lungesygdomme i fremtiden. Lungeforeningen er til for alle de
600.000 mennesker i Danmark, der lever med vejrtrækningsproblemer og
åndenød i hverdagen - og for deres pårørende.
I 2016 kom mange flere til Lungeforeningen og blev en del af vores sammenhold. Vores medlemsskare voksede til 17.000 medlemmer og over en tredjedel
støtter os med faste, månedlige bidrag.
Hvert år hjælper Lungeforeningen tusindvis af mennesker med rådgivning om
forebyggelse, træning, mad, sociale problemstillinger, sex og parforhold, undersøgelse og behandling. De ringer og skriver til vores rådgivning. De søger vigtig viden
og finder svar på vores hjemmeside, og de er aktive brugere af Lungeforeningens
facebookside.
I 2016 blev der endelig og for alvor sat fart på regeringens, Danske Regioner og
Kommunernes Landsforenings (KL) lungesatsning, som man vedtog i 2015. Konkret
betyder det, at Sundhedsstyrelsen i december lancerede nye anbefalinger i behandlingen af KOL-patienter, og at de nye spændende telemedicinske behandlingstilbud nu er i støbeskeen. Et undersøgelsesprogram for børneastma kom der
også, så børn med astma nu kan tilbydes ens behandling i hele landet. Med
kampagnen Pust liv i din hverdag blev der også taget et vigtigt skridt i indsatsen for
tidlig opsporing af lungesygdomme. Alt i alt et vigtigt startskud til en Lungesatsning, som vi fortsat forventer os meget af!
Året bragte også et stort fokus på stærke partnerskabsprojekter om bl.a. forebyggelse, organdonation, røgfrihed og meget andet. På børnelungeområdet vil
samarbejdet med Team Rynkeby Fonden også komme til at præge fremtiden.
Et stort bidrag kommer fra Lungeforeningens frivillige, der gør en fantastisk social
indsats lokalt – og fra et stadig voksende samarbejde med fagpersoner, der bidrager
i vores rådgivning, i vores lungekorps og meget mere.
Vigtigst af alt er, at flere og flere fortsat vil støtte Lungeforeningen med
medlemsskab og bidrag. Vi er dybt taknemmelige for opbakningen. Det er takket
være jer, at lungesagen kunne nå nye højder i 2016.
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17.000
medlemmer

Lungeforeningens
rådgivning er gratis
og åben for alle

Donationer
6.000
mennesker

støttede Lungeforeningen med
et fast månedligt bidrag ved
udgangen af 2016

745.000 kr.

i støtte fra TrygFonden til uddannelse af patientinstruktører

Lungeforeningen

Lungeforeningen

Se årsregnskab for 2016 og læs om aktiviteter, projekter og samarbejder på
www.lunge.dk nederst under Lungeforeningen. Her kan du også læse hele Anne
Brandts ledelsesberetning.
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17.000

35.700

5800
2014

6.000

følger Lungeforeningen
på Facebook
modtog ved årets udgang
Lungeforeningens nyhedsbrev

2016

fr

Hvem henvender sig?
70% er kvinder og 30% er mænd

De spørger om
13 %

til forskning i lungefibrose
(privat donation)

Bestyrelsesformand
Lone Christiansen

nye besøg om måneden
på lunge.dk

På baggrund af en særlig indsats er Lungeforeningens
medlemsskare siden starten af 2014 vokset fra ca.
5.800 medlemmer til 17.000 medlemmer i 2016.
TAK til alle de medlemmer, som støtter Lungeforeningen årligt eller med et fast beløb hver måned.

300.000 kr.

Direktør
Anne Brandt

45.000

Indtægter fra arv
er afgørende for, at
Lungeforeningen
fortsat kan støtte
livsvigtig forskning
i lungesygdomme.

46 %

32%
2%
7%

KOL: 46%
Astma: 7%
Børns lungesygdomme: 2%
Andre lungesygdomme: 32%
Generelle spørgsmål om lunger: 13%

300 frivillige
Lungeforeningen har lokalafdelinger, netværk og
lungekor i 76 kommuner ud af 98.
Her hjælper Lungeforeningens frivillige andre til
en bedre hverdag med deres lungesygdom.

Over 100
arrangementer
på Lungedagen
Lungefunktionsmålinger er
den vigtigste aktivitet, når
Lungforeningen markerer den
Internationale Lungedag over
hele Danmark hvert år den tredje
onsdag i november.

29

patienter fik nye lunger
og 5 patienter døde,
mens de stod på
venteliste til nye lunger.

Hvem arbejder for lungesagen?
Lungeforeningen, en patientforening, der har fokus på
oplysning om lungesygdomme, og som arbejder for bedre
forebyggelse og bedre behandling af lungesygdomme
Børnelungefonden, en fond, der støtter forskning,
oplysning og aktiviteter for børn med kritiske
lungesygdomme og astma
Danmarks Lungeforenings Fond, en forskningsfond,
der støtter forskning på hele lungeområdet
Lungeforeningens årsberetning 2016
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Lungerne hele livet
Det kan gøre livet lettere at søge hjælp og viden om at leve et
godt liv med en lungesygdom.
Lungeforeningen arbejder for mere forebyggelse af lungesygdomme og for, at alle babyer får de sundeste lunger i vuggegave. Vi er til stede med støtte og rådgivning fra det første skrig
til det sidste suk. Og til alt det midt i mellem.
Lungeforeningens rådgivning er for børn, unge og voksne
uanset alder.
Vi hjælper alle lungepatienter og pårørende, og vores rådgivere
er alle fagligt uddannede og professionelle: Socialrådgiver, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, læge, psykolog, sexolog,
diætist og jurist.
Lungeforeningens vision er sundere lunger livet igennem.

Vi arbejder for at:
•	Lungesygdomme bliver forebygget, opdaget og behandlet
så tidligt som muligt – også via ny forskning
•	Alle, der er ramt af en lungesygdom og deres pårørende får
støtte, viden og tilbud om et socialt netværk
•	Udbrede kendskabet til lungesygdomme - både politisk og i
befolkningen
Lungeforeningens mission er færre lungesyge i befolkningen og
et bedre liv for mennesker med en lungesygdom tæt inde på livet.
Det, tror vi på, kan lykkes - dels med en national, forpligtende
lungeplan og dels via de indsatser, som Lungeforeningen hvert
år gør.

Børnelungefonden

Børn og astma

Unge lunger

I 2014 tog Lungeforeningen initiativ til at
stifte Børnelungefonden, der arbejder for,
at flere lungesyge børn og unge kan få et
bedre liv med deres sygdom. Alvorlige
kritiske lungesygdomme og astma rammer
tusindvis af børn. Diagnoserne er forskelligartede, og nogle er svære at behandle.
Børnelungefonden støtter forskning i tidlig
opsporing, diagnostik og effektiv behandling samt aktiviteter og information til
lungesyge børn og deres familier.

Lungeforeningen arbejder for, at børneastma skal opdages tidligere, end det sker
i dag. Astma er den mest almindelige årsag
til indlæggelser og fast medicinsk behandling. 20% af alle børn i førskolealderen og
10% af børn i skolealderen har astma. Børn
med astma har højere skolefravær end børn
uden astma og har ofte indlæringsvanskeligheder. I regeringens nationale lungesatsning er der bl.a. fokus på at finde børn med
astma så tidligt som muligt og give dem den
mest optimale behandling.

I et partnerskabsprojekt med gadeidrætsorganisationen GAME bidrager Lungeforeningen til at mindske den sociale ulighed i
sundhed for de mere end 150.000 børn og
unge, som bor i almene boligområder.
Lungeforeningen uddanner unge playmakere
(vejledere) til at være lungeambassadører
og positive rollemodeller for røgfrie miljøer,
der skaber gode liv for børnene. Lungeforeningens indsats er baseret på erfaringer
med forebyggelse i udviklingen af undervisningsmaterialer som Liv i Lungerne og
Lunger på arbejde.

Desværre er raske lunger ikke en
selvfølge for alle børn.
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Astma er den hyppigste sygdom
hos børn.

Sundere børn og unge i sociale
boligområder.

Lungesygdomme
rammer bredt

Lungediagnoser kan
stilles tidligere

Det sidste suk
skal være trygt

Lungernes udvikling i barndommen kan
være afgørende for, om du bliver ramt af
en lungesygdom. Desværre forebygges og
behandles lungesygdomme ikke effektivt og
har ofte været mange år undervejs. Lungefunktionsmålinger er et af de tiltag, som
Lungeforeningen arbejder for at få udbredt,
og som regeringen har på sin dagsorden med
den nationale lungesatsning frem mod 2019.
Rehabilitering og effektiv træning var også
én af Lungeforeningens mærkesager i 2016.

Ca. halvdelen ved ikke, de er syge. Derfor
arbejder Lungeforeningen for at få sundhedsvæsenet til at forpligte sig til at gøre de
enkle retningslinjer for tidlig opsporing og
god behandling, som allerede eksisterer,
forpligtende i en lungeplan. Vi tror også på,
at vi med telemedicin kan hjælpe lungesyge mennesker til at føle sig set og godt
behandlet. I første omgang følger vi spændt
visionerne for regeringens udrulning af
telemedicin til landets KOL-patienter.

Alvorlig sygdom ændrer den ellers kendte
tilværelse og gør den uforudsigelig. I den
situation har mennesker brug for lindring,
støtte og hjælp til at leve livet bedst muligt.
Desværre kommer langt fra alle mennesker
med livstruende lungesygdomme og deres
pårørende i kontakt med en lindrende
(palliativ) indsats. Men uanset om man er
uhelbredeligt syg eller får en sidste mulighed
for at komme i betragtning til en lungetransplantation, har man behov for støtte i det liv,
der venter frem til døden.

Adfærd, arbejdsmiljø og arvelighed
har betydning for lungerne.

600.000 har en lungesygdom, og de
skal behandles korrekt.

Det er muligt at få et godt liv frem til døden.
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Året
der gik

Støtte til
forskning

Viden må aldrig blive en mangelvare, og det kræver fordybelse.
Lungeforeningen har et tæt samarbejde med forskerne inden
for lungeområdet, og vi arbejder intenst for, at der kommer flere
midler til lungeforskning. Danmarks Lungeforenings Fond og
Børnelungefonden yder støtte til forskningsprojekter, som kan
forbedre forebyggelse og behandling af lungesygdomme.

Banebrydende
forskningsresultat
om astma
For professor Hans Bisgaard fra
Dansk BørneAstma Center nåede
mange års forskning i årsagerne til
børneastma sit højdepunkt. I et
dansk studie slog han sammen
med andre forskere fast, at fiskeolie til gravide forebygger astma
hos deres børn. Barnets risiko for
at få astma dykker markant, hvis
moren har indtaget fiskeolie i den
sidste tredjedel af graviditeten.
Studiet kan få vidtrækkende
perspektiver for forebyggelsen af
astma i fremtiden.

250 deltog på
lungekonference

Pust liv i
din hverdag

Lungekor giver
mere luft

Træn din vejrtrækning. I Lungeforeningens netværk rundt om
i landet mødes mange mennesker med lungesygdomme for at
synge i kor. Over 20 lungekor sang i 2016 af deres lungers fulde
kraft.

1 donor kan redde
op til 7 liv

I 2016 deltog Danmark for første gang i den Internationale Organdonationsdag.
Sammen med andre var Lungeforeningen naturligvis med til at skabe dialog og
debat om organdonation. I 2016 rundede donorregistret en million mennesker,
som har taget stilling til, hvad der skal ske med deres organer efter døden. Det
svarer til ca. 20 % af befolkningen.

Det gode liv kan starte
på arbejdspladsen

40

Triste tal: Hver eneste dag
begynder 40 unge under 18
år at ryge. Det fremgik af en
analyse fra Statens Institut for
Folkesundhed, SDU.
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Ny bestyrelsesformand
Efter 14 år på posten stoppede Johannes
Flensted-Jensen som bestyrelsesformand.
Lungeforeningens nye bestyrelsesformand
er fhv. sundhedspolitisk direktør i Danske
Regioner, Lone Christiansen.

Udvalgte Matas butikker i hele landet
var fulde af luft, da de i samarbejde
med Lungeforeningen i oktober
inviterede danskere med lungesymptomer til at få målt deres lungefunktion. Det fine samarbejde med Matas
er led i Lungeforeningens indsats for
tidlig opsporing af lungesygdomme.

Læs mere om
alle omtaler fra
året der gik på
www.lunge.dk

Faktarre

fæ
Nu ryger end
mænd
kvinder

Lungeforeningens Nationale Lungekonference satte fokus på
en syg forskel under temaet ”Mere lighed i lungesundhed.”
Her fik deltagerne ny viden om, hvordan regeringens nationale
lungesatsning fra 2016-2019 understøtter mere lungesundhed
og lighed for lungepatienter i sundhedssystemet.

Tjek på lungerne
i Matas

I september satte Sundhedsstyrelsen i
samarbejde med Lungeforeningen gang i
den landsdækkende informationskampagne
Pust liv i din hverdag. I Danmark har
320.000 KOL, men halvdelen ved ikke, de
er syge. Kampagnen handlede om at finde
KOL i tide ved at reagere på lungesymptomer og få en lungefunktionsmåling hos
lægen. Kampagnens budskab var, at med
den rette hjælp så tidligt som muligt kan
man kan leve et godt og aktivt liv med KOL.

Arbejdspladsen er et godt sted at nå mange mennesker.
Særligt de som normalt ikke lige tager budskaber om at
forebygge sygdom til sig. Ved at engagere sig i projekter
på arbejdspladsen håber Lungeforeningen
at hjælpe og motivere den enkelte
til at opnå både mere sundhed
og livskvalitet. Vi har bl.a.
samarbejdet med Hjerteforeningen, 3F og Metal.

Fra ensomhed
til livsmod

Lungeforeningen har opbygget en unik viden om den ensomhed, der kan opstå ved lungesygdomme, når åndenøden
bremser alt. Derfor har vi som patientforening skabt rum, hvor lungesyge
kan finde fællesskab og opbygge
nyt mod på livet. Med VELUX
FONDENs støtte har vi fået
mulighed for at uddybe vores
indsigt i lungesyges behov. I tæt
samarbejde med lungesyge har
Lungeforeningen udviklet værktøjer
og løsninger, der præcist og aktivt
hjælper til at indgå i sociale
fællesskaber.
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Hvem er vi til for?
Lungeforeningen er for alle, der er ramt af en lungesygdom og for deres pårørende.
Vores rådgivere hjælper både patienter, pårørende og andre, der søger viden om
lunger og lungesygdomme. Vi er også til for sundhedspersonale, som arbejder inden
for lungeområdet. Vi støtter forskningen og kæmper for de lungesyges sag.

Rådgivning – Spørg om diagnose,
behandling, rettigheder og meget andet

Lungenyt – medlemsblad fire gange
om året
Nyhedsmail – 12 gange om året
	www.lunge.dk – nyheder, viden, hjælp
og rådgivning om lungesygdomme

Det tilbyder vi
Hos Lungeforeningen tilbyder vi viden, personlig rådgivning og hjælp til en bedre
hverdag med lungesygdomme og vejrtrækningsproblemer. Vores rådgivning består af
erfarne fagpersoner og er gratis og individuel. I Lungeforeningens lokalafdelinger og
netværk over hele Danmark kan du frit deltage i fælles træning og sociale aktiviteter.
Her møder du vores frivillige patientstøtter og et stærkt sammenhold.

Følg os på facebook
www.facebook.com/lungeforeningen
	YouTube kanal – over 100 videoer med
viden og personlige lungehistorier
Hjælp til din hverdag
www.lunge.dk/hjælp
Snak om lunger – online mødested på
www.lunge.dk/snakomlunger
Lokalafdelinger og netværk – arrangementer og lærerige aktiviteter for dig

Læs mere på
www.lunge.dk

Leje af feriehuse
Danmarks Lungeforenings Fond støtter
forskning i lungesygdomme
Børnelungefonden støtter forskning,
oplysning og aktiviteter

Lungeforeningens vision er
sundere lunger livet igennem
Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en
dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger, der
sætter os i stand til at trække vejret. Vi skal forebygge, at lungerne bliver syge. Vi
skal hjælpe alle dem, hvis lunger alligevel er blevet det. Og vi skal forbedre mulighederne for, at de kan blive helbredt igen.

Lungeforeningen
Strandboulevarden 49, B-8
DK-2100 København Ø
Tlf. 38 74 55 44
info@lunge.dk www.lunge.dk
www.facebook.com/lungeforeningen

