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Riksförbundet HjärtLung är en 
patientorganisation som arbetar 
för att ge alla med hjärt-, kärl-
och lungsjukdom ett bra liv.

hjart-lung.se
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Vi är nästan 35 000 medlemmar som tillsammans 
jobbar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom 
ska må så bra som möjligt.
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Som medlem får du:

En stark röst för alla som lever med hjärt-, kärl-
och lungsjukdom

Kunskap, motivation och aktiviteter för bättre egenvård 
och livsstil

Gemenskap och glädje

Tidningen Status med medicinska nyheter och reportage

Patientvald forskning för en bättre vardag
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=  fem starka argument till att gå med i HjärtLung!
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Vi gör oss hörda i 
politiken och vården

Vi jobbar för:

• Tidig diagnos och behandling

• Bästa möjliga vård och 
rehabilitering

• Jämlik vård över hela landet

• Ökad kunskap och delaktighet 
för patienter
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För medlemmar

• Motionsgrupper

• Studiecirklar/tematräffar

• Samtalsgrupper

• Informationsmaterial

• Föreläsningar och filmer 
om diagnos och livsstil

För alla

• Hälsans Stig

• Diagnosbroschyrer

För vården

• Kompletta och kostnads-
fria patientutbildningar 

Vi ger dig kunskap, motivation och aktiviteter 
för en god livsstil och egenvård
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Vi ger dig möjlighet att umgås och må bra 
tillsammans med andra

• Träffa andra i samma situation

• Dela erfarenheter

• Lära tillsammans

• Röra på sig i grupp

• Ha roligt!
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vattengympa
bokcirkel resor

promenadgrupp
boule studiecirklar

körsång fikastunder
föreläsningar utflykter

sittgympa medicinsk yoga
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Vi håller dig uppdaterad om medicinsk 
utveckling, ny behandling & livsstilsfrågor

Tidningen Status, 6 gånger/år:

• Nyheter om diagnos, läkemedel, 
behandling och forskning

• Kunskap och motivation för 
en god livsstil

• Reportage om människor och 
händelser 

• Senaste nytt inom 
Riksförbundet HjärtLung
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Sociala medier:
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Vi satsar på forskning 
som gör direkt nytta 

• Patientvald forskning för ett 
längre liv och en bättre vardag 
efter diagnosen.

• Finansieras genom gåvor och 
testamenten

• Delar ut drygt 2 miljoner per år

• Fler än 150 studier senaste 
10 åren
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Välkommen till oss!

Riksförbundet HjärtLung:

• Bildades 1939

• Består av cirka 170 föreningar 
runt om i landet

• Har närmare 35 000 medlemmar

• Är en av Sveriges största 
patientorganisationer

• Bli medlem på hjart-lung.se

I Sverige lever över 
två miljoner människor 
med hjärt-, kärl- eller 
lungsjukdom.

Vi blir starkare 
tillsammans.
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Riksförbundet HjärtLung är en 
patientorganisation som arbetar 
för att ge alla med hjärt-, kärl-
och lungsjukdom ett bra liv.

hjart-lung.se


