
    

Uttalande från Riksförbundet HjärtLungs kongress 2019-05-29 

Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv!  

I 80 år har Riksförbundet HjärtLung och dess medlemmar varit en stark röst för människor 
med kroniska och långvariga sjukdomar. Vi har arbetat för människors rätt att efter behov få 
den bästa möjliga hälso- och sjukvård, rehabilitering och socialt stöd - oavsett var man bor.  

Solidaritet och omtanke om patienter har präglat förbundet från bildandet 1939. Från att ha 
varit ett riksförbund för lungsjuka, utvecklades verksamheten till att även inkludera personer 
med hjärtsjukdom efter ett beslut vid kongressen 1961.  

2019 markerar början på ett nytt kapitel. Årets kongress har beslutat att utöka förbundets 
diagnosområden till att även inkludera personer med kärlsjukdom. Hjärta och kärl hänger 
samman, det ser vi inte minst vid hjärtinfarkt som oftast beror på att en blodpropp har bildats 
som helt eller delvis täppt igen hjärtats kranskärl.  

Kongressen har också beslutat om en ny vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom 
ska ha ett bra liv! Det innebär att vi vill att människor med dessa sjukdomar ska få bästa 
möjliga vård, behandling, rehabilitering och förutsättningar för en bra egenvård.  

Vår vision är en naturlig ledstjärna i allt vi gör, eftersom all verksamhet i förbundet är en del i 
ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att alla personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom 
ska ha ett bra liv. Ett bra liv där den enskilde behandlas utifrån sina egna behov som individ 
och inte utesluts på grund av till exempel ekonomiska faktorer. Ett konkret exempel är vårt 
arbete för att tandvården ska ingå i det allmänna högkostnadsskyddet eftersom tänderna 
tillhör kroppen. Hjärthälsa och tandhälsa hör ihop, liksom hjärta-, kärl- och lungor gör det. 

I 80 år har Riksförbundet HjärtLung varit en stark röst som har stöttat människor i livets alla 
skeden. Vi har påverkat sjukvården, vi har påverkat lagstiftarna. Hos oss finns engagemanget 
för att göra livet bättre för människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Här finns kunskap, 
gemenskap och handlingskraft! 

Vid medlemsmöten, vid motions- och hälsoinsatser, vid arbete med utbildning och forskning 
och vid opinionsbildande arbete kan frågan: ”Varför gör jag det här?” besvaras med: ”För att 
personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv”. 
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