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

Patientvald forskning – för att vi vet  
hur det är
Vi är en patientorganisation med närmare 80 års 
kunskap och erfarenhet. Vi vet hur vardagen ser ut 
för de många människor som lever med sjukdom 
i hjärta, kärl eller lungor. Därför kan vi välja 
forskning som förlänger livet och gör vardagen 
lättare efter diagnosen. Tillsammans kan vi hjälpa 
över två miljoner människor med hjärt-, kärl- 
och lungsjukdom till bättre hälsa och flera goda 
levnadsår. 

En lång tradition
Vi har en lång tradition av att finansiera forskning 
som gör nytta för den som lever med hjärt-, kärl- 
eller lungsjukdom. Årligen delar vi ut ca 2,3 MSEK 
och sedan 2010 har vi bidragit till finansieringen av  
drygt 150 forskningsprojekt. 

Insamling av medel sker genom gåvor, testamente 
och bidrag från våra föreningar. Alla forsknings-
ansökningar granskas av ett professionellt 
forskningsråd. Vi har 90-konto och är godkänd av 
Giva Sverige samt Givarguiden.

Vi väljer forskning som gör nytta för den  
som redan fått en diagnos
Som patientorganisation är vårt fokus att arbeta för 
att människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom 
ska kunna leva ett bra liv så länge som möjligt efter 
diagnosen. Vi väljer forskning som gör skillnad för 
livet och vardagen när sjukdomen är ett faktum. 

Våra prioriterade forskningsområden är:
• Rehabilitering
• Förebygga återfall och försämring
• Egenvård
• Livsstil
• Mental hälsa
• Mötet med vården

Vem känner du som behöver oss?
Över två miljoner svenskar lever med hjärt-,  
kärl- och lungsjukdom. Ungefär var femte svensk  
är drabbad och sannolikt någon du känner.  
Du kan bidra med en gåva till HjärtLung Forskning 
och en bättre framtid för alla som med hjärt-,  
kärl- och lungsjukdom. 

Följ oss gärna på
Facebook och Twitter

Telefon: 08-55 606 200.E-post: info@hjart-lung.se.  
Gåvobankgiro: 901- 0109.  hjart-lung.se


