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VIKINGFONDEN 

- FÖR FORSKNING OCH

UTVECKLING

Vi tar tacksamt emot bidrag till

forskning och annan verksamhet 

som gagnar utveckling av 

hjärt- och/eller lung-

transplantationer i Sverige.

Ge en gåva till minne eller 

högtidsfirande

Bankgiro-8268

Märk insättningen med namn och ändamål

Utdelning ur fonden sker genom årlig utlysning av 
medel i enlighet med fondens syfte



Vikings mål

Föreningens mål i samband med transplantation är att
• Ge stöd till patienter och anhöriga 
• Sprida information om hur det kan vara att 

genomgå en transplantation
• Förmedla kontakter till andra medlemmar i 

samma situation

Men också att
• Ge information om vikten av organdonation
• Medverka till goda livsvillkor för transplanterade i 

vården, samhället och genom arbete för ökad 
forskning och utveckling kring metoder och 
behandlingar

• Delta i samhällsdebatten genom att svara på 
remisser, medverka  på seminarier och i media 
med mera

Mötesplatser

• Vi arrangerar medlemsträffar både digitalt och 
fysiskt där inbjudna föreläsare talar om aktuella 
ämnen som rör transplanerade och deras anhöriga.

• Vi finns på Facebook med en öppen sida för alla, 
och även med en grupp endast för medlemmar i 
VIKING, där frågor kan ställas, man kan få råd och 
stöd från andra i samma situation.

• Årsmötet ger tillfälle till ökad information och 
kunskap genom föredrag och gemenskap med  
transplanterade och närstående.

Välkommen till  Viking                         

Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade

Vi är en oberoende rikstäckande patient-

och intresseförening för hjärt-

lungtransplanterade.

Du är välkommen som medlem om du

• väntar på ett nytt hjärta och/eller lungor

• är transplanterad

• är anhörig till väntande eller transplanterad

• vill stödja eller ta del av föreningens arbete

Bli medlem: 

Anmälan om medlemskap görs via Riksförbundet Hjärt-

Lung www.hjart-lung.se/viking/

eller maila ditt namn, adress, personnummer, 

mobilnummer och e-post till info@viking.hjart-lung.se

Ange om du själv är hjärt- och/eller lungtransplanterad, 

närstående eller vill bli stödmedlem.

Samarbete med 

andra

VIKING är medlem i paraply-

organisationen Livet som Gåva, där både 

patientorganisationer och vårdprofession 

arbetar tillsammans för ökad 

organdonation och kunskap kring 

transplantationer.

Vi arbetar även med förbyggande och 

hälsofrämjande verksamheter och deltar 

i internationella arrangemang såsom 

EHLTF, (European Heart and Lung

Transplant Federation), där vi är 

medlemmar. 

Vart annat år arrangerar EHLTF 

idrottsspel där föreningen organiserar 

”Team Sweden´s” deltagande. Men vi 

samarbetar även med organisationen 

Transplant Sweden (Idrottsföreningen för 

Transplanterade) organiserar det svenska 

deltagandet i World Transplant Games, 

WTG.

VIKING har ett nordiskt samarbete med 

våra systerorganisationer för hjärt-

lungtransplanterade, där möte i något av 

länderna anordnas vartannat år.

http://www.hjart-lung.se/viking/
mailto:info@viking.hjart-lung.se

