
Patientforeningen 
Lungekræft  
2019 og 2020 



Åbne møder 

Åbne møder rundt i landet: 

Alle er velkomne – patienter og 
pårørende  

Afholdes sammen med faglige 
eksperter – læger, psykologer, 
sygeplejersker, fysioterapeuter, 
diætister m.fl.  

 



Internationale 
møder 

 Foreningen har bl.a. deltaget i møder i regi af: 

 GLCC  

 LUCE 

 IEEPO 

 M.fl 



Nordisk 
samarbejde 



General- 
forsamling 

 

 

 Året generalforsamling blev 
afholdt på Hotel Svendborg 
med deltagelse af 80 patienter 
og pårørende 



Ree 
dyrepark 
 
En uforglemmelig tur 
Tak til Heinrich og Laurine Jessens fonden 
(Chokoladefonden) 



Høring på 
Christiansborg 

 

Screening: 

Et fokus på screening som et 
redskab i kampen for tidlig 
opsporing af lungekræftpatienter 

 

Værter: Jane Heitmann (V) og 
Kirsten Normann Andersen (SF) 



International 
Lungekræftdag 

Dagen sættes fokus på to vigtige 
emner: 

 Ulighed i sundhed inden for 
lungekræftområdet 

 Hvordan sikres en optimering af 
tidlig opsporing blandt 
lungekræftpatienter, så 
patienterne sikres den bedste 
behandling 



Folkemødet 2019 
 

Foreningen deltog i debatter, afholdte møder med 
samarbejdspartnere og fik netværket 



Pjece om palliation 
 
 



Smykker 
 

 Flot halssmykke “flow” 
designet af guldsmed 
Josephine Bergsøe 

 Smykket sælges for 350 kr. 
stykket og fåes i sølv og 
forgyldt  



Tørklæde og slips 

 Designer Charlotte Sparre har 
designet lækre silketørklæder og slips, 
der begge symboliserer 
Patientforeningen Lungekræft 

 

 Både tørklæder og slips sælges for 350 
kr. pr. stk. 

    



En ny børnebog 
for børn i alderen 
9-12 år 
 

 

Bogen er udarbejdet 
sammen med illustrator og 
forfatter Tomas Bjørnsson 

 

 



Drugstars 
 
 

 Foreningen får kr. 0,07 pr. pille, der 
bliver taget, uanset om det er 
recept eller håndkøb, alternativ 
medicin eller lign.  
 

 For det første halvår fik 
foreninegn kr. 4.491,00 . 



Samarbejder/ 
arbejdsgrupper 

Medicinrådet 

Forskningspanelet  

ERFA møder med andre patientforeninger  

DLCG  

Sundheds TV  

Silkeborg Sygehus  

Data redder Liv  

Krop og Kræft  

Kræftforskningsdage  

FSK  

RKKP 



Medlemskaber 
 

Foreningen tilbyder forskellige 
medlemskaber, fra støttemedlemskab til 
virksomhedsmedlemskab – læs mere her: 
https://lungekraeft.com/bliv-medlem/ - og 
meld dig direkte via hjemmesiden 

https://lungekraeft.com/bliv-medlem/
https://lungekraeft.com/bliv-medlem/
https://lungekraeft.com/bliv-medlem/


Tak for i dag! 
 
 
Foreningen kan kontaktes på 
info@lungekraeft.com eller 4016 2335 

mailto:info@lungekraeft.com

