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Lungeforeningens
årsberetning 2017

fordi vi sammen gør organdonation og lungetransplantation mulig

Luften vender tilbage

Støtte til forskning kan blive til fremtidens helbredelse
For nylig kunne Børnelungefonden for første gang nogensinde uddele et millionbeløb fra Team Rynkeby Skoleløbet til forskning i børnelungesygdomme, der
stammer fra Team Rynkeby Skoleløbet i 2017.
100.000 børn har astma, og 1.000 børn lever med meget kritiske lungesygdomme, og de skal have bedre hjælp end de får i dag. Børnelungefonden har nu
taget et vigtigt skridt i den retning ved at hjælpe forskningen i gang.
En lungesygdom skal fylde mindst muligt i livet. Et medlemskab af Lungeforeningen kan også være med til at give en følelse af, at luften vender tilbage.

Direktør
Anne Brandt

Bestyrelsesformand
Lone Christiansen

Se årsregnskab for 2017 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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Marie og Niels synger i lungekor med 70-80 andre i Lungeforeningens lokale
netværk. I et par timer afløser livsglæde deres bekymring over den kroniske lungesygdom, de hver især lider af. Marie er født med sin lungesygdom, mens Niels fik
sin konstateret som 67-årig. "Det er, som om luften vender tilbage, når vi synger",
fortæller de.
Lungeforeningens vision er sundere lunger livet igennem. Den blev skrevet i
2011, og siden har vi taget store skridt i den rigtige retning. Derfor støtter Lungeforeningen både forskning i lungesygdomme og det vigtige oplysningsarbejde, som
er med til at gøre en forskel for alle, der har en lungesygdom tæt inde på livet.
Også i 2017 har Lungeforeningen, med støtte fra fonde og samarbejdspartnere, arbejdet for at nå ud med rådgivning, oplysning om symptomer på
lungesygdomme, behandling og hjælp til en god hverdag med sygdommene.
Vi har stadig meget arbejde foran os. Men måned for måned kan Lungeforeningen hjælpe flere og flere patienter og pårørende til at klare en hverdag, hvor
manglen på luft er kronisk. Det kan vi, fordi mange melder sig ind i Lungeforeningen og støtter vores arbejde. Der er 600.000 mennesker med en kronisk lungesygdom i Danmark, og knap 18.000 er medlemmer i Lungeforeningen. Vi skal nå
ud og hjælpe mange flere, og vi er helt afhængige af vores medlemmers støtte.
Til fordel for mennesker som Marie, Niels og andre lungesyge og deres pårørende i Danmark, håber vi, at Lungeforeningens optimistiske og positive tilgang
til livet med en kronisk lungesygdom en dag vil nå ud til alle.

17.833
medlemmer
TAK til alle som støtter
Lungeforeningen med
deres medlemsskab.

700 liv
på 25 år

35

Jubilæum: Siden den
første lungetransplantation
i Danmark for 25 år siden
har over 700 mennesker
fået nye lunger.

162 netværk
og lokalafdelinger
Takket være Lungeforeningens
frivillige tilbyder vi træningsnetværk, lungekor og gode sociale
oplevelser i hele landet. Vi er til
stede i 71 ud af 98 kommuner.

I 2017 fik 35 patienter
nye lunger og 4 patienter
døde, mens de stod på
ventelisten.

Tre i én
I Lungeforeningen arbejder alle
medarbejdere for den brede
lungesag, der omfatter indsatser
for Lungeforeningen, Danmarks
Lungeforenings Fond og
Børnelungefonden.

Lungeforeningen har 9 landsdækkende netværk med fokus
på særlige diagnoser.

Donationer
ARV: 823.783 kr.

50.000

nye besøg om
måneden på lunge.dk

8.000

følgere på Lungeforeningens
Facebookside

32.000

modtog i gennemsnit
vores nyhedsbrev
hver måned

ENKELTDONATION:

3 mio. kr. i gave
til Lungeforeningen
MINDEGAVER:

117.960 kr.
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Sundere lunger livet igennem
”Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret”.
Sådan indleder Lungeforeningen sin vision. Det er sådan,
livet starter, og det er vejrtrækningens ophør, der markerer
livets afslutning.
Dengang visionen om sundere lunger livet igennem blev
skrevet, var lungeområdet bagud i forhold til andre kroniske
sygdomsområder. Vi har taget store skridt i den rigtige retning,
men alt for mange små, unge, voksne og ældre lungepatienter
får stadig ikke den hjælp og behandling i sundhedsvæsenet,
som de fortjener.
Vi fortsætter arbejdet for at hjæpe lungesyge borgere til at
leve det bedste liv, deres lunger kan trække. Derfor er Lungeforeningens rådgivning åben for børn, unge og voksne uanset alder.
Vi hjælper alle lungepatienter og pårørende, og vores rådgivere er fagligt uddannede og professionelle: Socialrådgiver, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, læge, psykolog og diætist.

Lungeforeningen arbejder for at:
• Styrke forskning i lungesygdomme
• Lungesygdomme bliver forebygget, opdaget
og behandlet så tidligt som muligt
• 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, hvor sundhedsvæsenet vil samarbejde
for bedre behandling af lungesyge. Og dels via de indsatser,
som Lungeforeningen hvert år gør.

Fordi livet
kører på luft

Team Rynkeby
Skoleløbet

Lær om lunger
på skolen

Når vi i Lungeforeningen siger, at vores vision
er sundere lunger livet igennem, så starter det
med børnene. Derfor var vores glæde stor,
da Børnelungefonden for første gang modtog
indsamlingen fra Team Rynkeby Skoleløbet
i 2017. Dette var en vigtig milepæl for hele
børnelungeområdet, hvor forskningen virkelig
har manglet midler, og hvor de lungesyge
børn og deres familier længe har følt sig
overset i det danske sundhedsvæsen.

Hjælpen til børn med kritiske lungesygdomme
var i 2017 afhængig af de 115.000 danske
skoleelever, der samlede 10,4 mio. kroner ind
i Team Rynkeby Skoleløbet. I mange år har
der manglet midler til at forske i børnelungesygdomme og til at hjælpe over 100.000
lungesyge børn og deres familier. Motions- og
velgørenhedsdagen for skoleelever gør derfor
en kæmpe forskel for forskning i lungesygdomme hos børn.

Trods kampagner i årevis så ryger et stigende
antal unge dagligt. Derfor er øvelser om luft
og lunger den essens, som Lungeforeningens
tilbud til folkeskoler og ungdomsuddannelser
kan koges ned til. Liv i lungerne, Lunger på
arbejde, Lungekassen, undervisningsmateriale til skoler, der deltager i Team
Rynkeby Skoleløbet og meget andet. Alle
disse er digitale læringspakker, hvor vi giver
vores viden om lungesundhed til børn og
unge gennem læring og leg.

Nogle børn starter livet med
skrammer på lungerne.
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Støtte til forskning kan blive til
fremtidens helbredelse.

Undervisningstilbud om luft,
lunger og sundhed.

Telemedicin til
hele Danmark

Den praktiserende
læges nye rolle

I 2017 blev alle landets kommuner og regioner enige om, at der skal bygges én fælles telemedicinsk infrastruktur til KOL-patienter på
tværs af sundhedssektoren. Det viser, at der
på alle måder arbejdes meget hårdt for nu at
lykkes med at sætte lungepatienter i centrum
ud fra en fælles vision for et sammenhængende sundhedsvæsen. Det vil i første omgang
bidrage til både forøget livskvalitet, større
fleksibilitet og forhåbentligt færre indlæggelser for KOL-patienter i Danmark.

Med en ny aftale mellem Praktiserende
Lægers Organisation (PLO) og Danske
Regioner fik den praktiserende læge ansvaret
for at stå for hovedparten af behandlingen
af KOL- og diabetes type 2-patienter. Lungeforeningen er optimistisk omkring aftalen,
fordi den kan forbedre sammenhæng mellem
hospitalernes og kommunernes tilbud om
forebyggelse, behandling og rehabilitering.
Hvor hurtigt forandringen vil opleves, er
endnu uvist, og Lungeforeningen gør alt
for at præge udviklingen.

Innovation med lungepatienter
i centrum.

Styrket forpligtelse over for
kroniske lungepatienter.

Mental træning
til lungepatienter

Mindfulness lindrer både fysisk og psykisk.
Udover fysiske problematikker såsom
åndenød, hoste og træthed oplever mange
lungepatienter følelser af angst, depression og
forringet livskvalitet. Sådanne problemer kan
potentielt set mindskes gennem supplerende
psykologisk behandling. Såkaldt mindfulnessbaseret behandling har vist sig at forbedre
fysiske og psykiske symptomer i andre kroniske
patientgrupper, og derfor gav Danmarks Lungeforenings Fond støtte til et forskningsprojekt,
der undersøger, om dette også kan påvises hos
lungepatienter med KOL.
Lungeforeningens årsberetning 2017
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Året
der gik

Hver fjerde dansker
er multisyg
Nye beregninger viser, at blandt danskere over 65 år har
ca. hver anden mere end en diagnose. Multisygdom rammer
socialt skævt og også blandt helt unge mennesker. Som
lungepatient er man ofte præget af flere følgesygdomme.
Lungeforeningen arbejder både pressemæssigt og politisk
for mere opmærksomhed på multisyge lungepatienter.

Børnelungefonden
uddelte millionbeløb
til forskning
Flere end 100.000 børn i Danmark lider af en lungesygdom.
I mange år har der ikke været midler nok til at forske i børnelungesygdomme og til at hjælpe lungesyge børn og deres familier.
I 2017 kunne Børnelungefonden for første gang nogensinde
uddele seks millioner kroner til forskning.
Uddelingen stammer fra den donation
på i alt 10,4 millioner kroner, som
115.000 skoleelever løb ind til Børnelungefonden i forbindelse med
Team Rynkeby Skoleløbet i 2017.
Der er stadig et stort behov for
midler, og skoleløbet samler også
ind til Børnelungefonden i de
kommende år.

Succesfuld
FamilieCamp
FamilieCamp er en weekend for familier med lungesyge
børn og unge, som afholdes hvert år af Lungeforeningen.
I 2017 var campens tema venskaber.

Samarbejder
og projekter

Røgfri Fremtid
Sammen med bl.a. Sundhedsstyrelsen, Dansk Sygeplejeråd og COOP gik
Lungeforeningen med i partnerskabet
”Røgfri Fremtid”, fordi vi ønsker at
inspirere alle til at gøre en indsats,
der hvor de kan. Undgå at ryge, når
der er børn til stede. Gør skolerne
røgfri. Sælg ikke tobak til unge under
18 år. Målet er, at ingen børn og unge
ryger i 2030.
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Det gode
testamente
Lungeforeningen skabte i fællesskab
med 31 velgørende organisationer Det
Gode Testamente. Indsatsen hjælper
og støtter mennesker, der overvejer
at testamentere til velgørenhed.

Lungeforeningen arbejder hvert år sammen med forskellige private og offentlige
virksomheder. I 2017 var der især fokus
på sunde lunger på arbejdspladserne.
Udvalgte arbejdspladser blev bedre rustet
til at sætte fokus på medarbejdersundhed
med samarbejdspartnere som
fx 3F, Metal, ARLA og Hjerteforeningen. Projekterne
samlede viden, som stilles
frit til rådighed for virksomheder og institutioner.

Læs mere
om det hele
på lunge.dk

Faktloakale

Samarbejde med Bilka

Over 100 nter på
e
arrangem agen
Lunged

Bilka gik på den årlige Internationale Lungedag i november
sammen med Lungeforeningen ind i en forebyggelsesindsats
målrettet de ca. 160.000 danskere, der går rundt med nedsat
lungefunktion og måske en uopdaget lungesygdom.

Røgfrihed
for alle

Den største gave
For 25 år siden blev den første lungetransplantation
gennemført i Danmark. Det markerede Rigshospitalet og
Lungeforeningen i oktober med en stor konference for 200
sundhedsprofessionelle fra hele landet. Dagen sluttede
med et følelsesladet program for 150 lungetransplanterede,
patienter og pårørende, hvor filmkomponisten Frans Bak
akkompagnerede den intense stemning med smuk musik.

Spin for
lungerne
For tredje år i træk kæmpede en lang række deltagere
sig skiftevis i 12 timer gennem spinningtime efter spinningtime med tunge ben og sved på panden til fordel for
lungesyge børn, unge og voksne. TAK for de over
62.000 kr., som blev samlet ind til Lungeforeningen.

Københavns Kommune og
Lungeforeningen samarbejder om rygestop på væresteder. Resultaterne fra
projektet er bl.a. et nationalt
netværk for fagpersoner, der
arbejder med rygestop hos
målgruppen samt en guide
til inspiration for andre kommuner og institutioner. Målet
er, at langt flere danskere får
hjælp til et rygestop.

Er sang
ligeså godt
som træning?
Det undersøger et igangværende forskningsprojekt, som er det
første af sin art i Danmark. Projektet udspringer af et samarbejde
mellem Lungemedicinsk Forskningsenhed på Region Sjælland og
Danmarks Grundforskningsfonds Center for Music in the Brain
under Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.
Lungeforeningen når op på 32 lungekor i Danmark.
Lungeforeningens årsberetning 2017
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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

