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Indledning 
Mange mennesker lever med en lungesyg-
dom hele deres liv uden nogensinde at skulle 
indlægges. Men nogle gange kan du opleve 
en akut forværring i din lungesygdom, som 
påvirker din almen tilstand så meget, at det er 
nødvendigt, at du bliver indlagt på et hospital. 

Det kan føles utrygt at blive indlagt på et  
hospital, særligt hvis du ikke har prøvet det før.  
Et hospital har sine egne rutiner og arbejds- 
gange, som måske er fremmede for dig. Ofte 
bliver du som patient sendt til prøver og 
undersøgelser. Nogle har du måske prøvet før, 
men andre kender du ikke. Nogle gange går  
alting rigtigt stærkt omkring dig, mens du 
andre gange kan have oplevelsen af ”bare” at 
vente, uden at du ved, hvornår der sker noget 
næste gang. Måske synes du, at det er svært 

at forstå personalets ord og vendinger – og der 
kan let opstå misforståelser imellem jer. Samtidig 
er du i en situation, hvor du måske både er 
utryg og fysisk utilpas samt har svær åndenød.  

I denne pjece kan du derfor læse om, hvad der 
ofte sker, når du oplever en akut forværring og 
bliver så dårlig, at det er nødvendigt at indlægge 
dig. Du vil få viden om, hvilke symptomer du 
skal være opmærksom på, når du begynder at 
mærke en forværring, og hvilke undersøgelser,  
prøver og behandling, der ofte vil blive 
igangsat, når du bliver indlagt. Pjecen vil også 
forsøge at skitsere et typisk hospitalsforløb vel 
vidende, at alle hospitalsindlæggelser er for-
skellige afhængigt af dine aktuelle symptomer, 
dit generelle sygdomsbillede og det enkelte 
hospitals arbejdsgange og rammer. 
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Hvad er en  
forværring?
Når du har en forværring i din lungesygdom, er 
der tale om, at din lungesygdom blusser op.  
En forværring hedder også en ’exacerbation’. 

Når du har en lungesygdom, er det normalt, at 
dine symptomer kan variere lidt fra dag til dag. 
Men oplever du, at dine symptomer bliver 
værre end normalt, fx at du har tiltagende 
åndenød og hoste, eller at du har opspyt, som 
ændrer farve fra hvidligt-gulligt til grønligt, 
kan der være tale om en forværring. Det kan 
også være, at daglige gøremål, du plejer at 
kunne lave, pludselig føles sværere og kræver 
længere tid eller flere pauser.

Forværringer kan både være langesomme og 
milde og mere akutte og svære. Ved langsomme 
og milde forværringer vil du over tid opleve, at 
dine symptomer langsomt tager en smule til. 
Ved en akut forværring vil du opleve anfald af 
svær åndenød, måske endda mens du er i hvile. 
Fælles er, at en forværring altid kræver lægelig 
behandling.  Det er derfor vigtigt, at du reagerer 
på dine symptomer og ikke tænker, at det nok 
går over igen. Jo hurtigere du reagerer på dine 
ændrede symptomer, jo bedre.

Nogle mennesker lever med deres lungesyg-
dom i årevis uden at opleve nogen eller kun 
mindre forværring i deres sygdom. Andre 
mennesker oplever hyppigere og sværere 
forværringer. Om din sygdom udvikler sig og 
hvor hurtigt, er forskelligt fra person til person 
og afhænger af mange faktorer som fx genetik, 
din almene fysiske tilstand, din sygdoms 

sværhedsgrad, behandlingsmuligheder, samt 
hvilke andre sygdomme du også har.
 
Behandling af forværringer
Har du en langsom og mild forværring, kan du 
blive behandlet hjemme via din egen læge. 
Her vil lægen måske vurdere, at du skal øge 
din medicindosis, eller at du vil have gavn af 
en pillekur med binyrebarkhormon  
(prednisolon) og/eller antibiotika.

Har du derimod en svær og akut forværring, er 
det nødvendigt, at du bliver tilset og behandlet 
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på et hospital. En akut forværring i din lunge- 
sygdom er den hyppigste årsag til, at du vil 
blive indlagt. 

Hvorfor opstår forværringer?
En forværring kan være udløst af en infektion, 
men også andre faktorer kan spille ind fx vejret, 
om du bliver udsat for stoffer, der irriterer dine 
luftveje, psykiske belastninger, hvis du ikke får 
taget din medicin korrekt, eller hvis du ikke 
bliver medicineret på den rigtige måde.

•   pludselig oplever åndenød i hvile

•   pludselig oplever åndenød om natten

•   pludselig oplever at der er fysiske  
aktiviteter, som du ikke længere kan

•   oplever tegn på infektion som fx feber, 
øget eller misfarvet opspyt, øget hoste

•   hvis du oplever, at din sædvanlige akut-
medicin ikke længere har samme effekt

Du skal kontakte din læge  
med det samme, hvis du:



Sådan forebygger du en forværring 
Når du har en kronisk lungesygdom, er der en 
række ting, du selv kan gøre for at mindske din 
risiko for at få en forværring og dermed undgå 
indlæggelse. 

Kend dine symptomer og reager
Når du lever med en lungesygdom, ved du, 
at nogle dage er bedre end andre, og at syg-
dommen påvirker dig forskelligt fra dag til dag 
afhængigt af fx vejret, og hvor aktiv du er. Men 
nogle gange kan dine symptomer føles ander-
ledes, og der kan være tale om en forværring. 
En forværring kan være både mild eller svær. 
Det er derfor vigtigt, at du lærer dine lunger 
og symptomer at kende, og kontakter din 
læge, hvis der er noget, der er anderledes end 
normalt (se s. 4). 

Bliv vaccineret
Når du har en kronisk lungesygdom, er du 
mere modtagelig over for infektioner. Sund-
hedsstyrelsen anbefaler derfor, at du hvert 
efterår bliver vaccineret imod influenza. Influ-
enzavaccinen er gratis for alle med en kronisk 
lungesygdom. Har du svær KOL med under 
halvdelen af din lungefunktion tilbage, anbe-
faler Sundhedsstyrelsen også, at du vaccineres 
imod lungebetændelse (pneumokok). Tal med 
din egen læge om at blive vaccineret. 

Læs mere på www.lunge.dk/vaccination

God håndhygiejne og undgå smitte
Dårlig eller manglende håndhygiejne er en 
væsentlig årsag til infektioner og smitte.  
Derfor er det vigtigt, at du, når du har en kronisk  
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lungesygdom, er særligt opmærksom på at 
have en god håndhygiejne. Det vil sige, at 
du skal vaske hænder ofte og grundigt og 
altid før måltider, efter toiletbesøg, når du 
har pudset næse, efter at du har været med 
offentlig transport eller været på indkøbstur. 
Det samme gælder for de mennesker, du har 
omkring dig – børn, børnebørn, ægtefælle, 
venner og bekendte. Du kan også bruge hånd-
sprit, hvis det ikke er muligt at vaske hænder.

Undgå desuden at opholde dig sammen med 
andre mennesker, der er syge. Det gælder også 
at passe dit syge barnebarn. 

Bliver du sløj med hoste og feber, skal du ikke 
vente med at søge læge. Når du har en lunge- 

sygdom, kan en infektion i lungerne hurtigt 
udvikle sig til en svær sygdom, så ring til lægen 
i dag – og ikke om et par dage.

Læs mere på www.lunge.dk/hygiejne 

Tag din medicin rigtigt
Undersøgelser viser, at mange lungepatienter 
tager deres inhalationsmedicin forkert. Sørg 
for at tage din medicin rigtigt, så den kommer 
ned i lungerne og virker, hvor den skal. Det 
er også vigtigt, at du kender virkningen af og 
bivirkninger ved de forskellige typer medicin, 
du får. 

Læs mere om hvordan du tager du 
medicin rigtig på  

www.lunge.dk/inhalationsmedicin 
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Vær fysisk aktiv
Når du har en kronisk lungesygdom, har 
du godt af at være fysisk aktiv og at blive 
forpustet. Udover at gøre dig i godt humør, 
kan træning gøre din kondition bedre og dine 
muskler stærkere. Det vil have en betydning 
for din oplevelse af åndenød i hverdagen, fordi 
dine lunger vil blive mindre belastet, når du 
anstrenger dig fysisk. Når du holder dig fysisk 
aktiv, styrker du også dit immunforsvar og din 
evne til hurtigere at få dine kræfter tilbage 
efter et sygdomsforløb. 

Få tips og råd til din træning og se, hvor 
du kan træne sammen med andre på 

www.lunge.dk/træning 

Undgå rygning og passiv rygning
Der er mange fordele for dig ved at holde dig 
fra rygning og passiv rygning. Fx vil dine lunger 
bliver mindre udsatte for infektioner, og du får 
mindre åndenød og hoste. 

Læs mere om hjælp til rygestop på  
www.lunge.dk/rygestop 

Tænk over den luft du indånder
Når du har en kronisk lungesygdom, er dine 
luftveje ekstra følsomme. Undgå derfor så vidt 
muligt partikler fra fx stearinlys, brændeovne 
og luftforurening. Dine lunger er også ekstra 
følsomme i koldt vejr. 

Når det er koldt vejr frigives stoffet histamin 
i dine lunger. Det får dine forgreninger 
(bronkierne) i dit luftrør til at trække sig sam-
men, og kan give dig åndenød og hvæsende 
vejrtrækning.

Få gode råd til at passe på dine lunger i 
koldt vejr på www.lunge.dk/kulde
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Hvordan forløber en  
hospitalsindlæggelse?
Bliver du indlagt med din lungesygdom, vil dit 
indlæggelsesforløb afhænge af din aktuelle til-
stand og symptomer, hvordan du reagerer på 
behandlingen og ikke mindst det lokale hospi-
tals praksis. Herunder kan du læse en generel 
beskrivelse af, hvad der sker, når du bliver 
indlagt med en lungesygdom velvidende, at 
ikke to indlæggelser er ens. 

Indgange til hospitalet
Du kan blive indlagt på et hospital på forskel-
lige måder. Nogle patienter henvender sig 
først hos egen læge, der vil tage stilling til, om 
de kan klare sig med behandling derhjemme 
eller om de skal vurderes på hospitalet. Andre 
patienter tager kontakt til vagtlægen, som kan 
henvise til hospitalet, enten ved at man selv 
transportere sig derhen, eller der sendes en 

ambulance ud til patientens hjem, som kører 
ind på hospitalet. Nogle gange kan dine symp-
tomer dog være så voldsomme, at du eller 
dine pårørende ringer 112. 

Ved modtagelsen
Når du bliver akut indlagt med din lungesyg-
dom, vil det være hospitalets akutmodtagelse, 
som tager imod dig. Her vil sygeplejersker 
starte med at lave en vurdering af, hvordan du 
har det. Du vil fx få målt puls og blodtryk, infek- 
tionstal, iltmætning, og A-punktur (læs mere 
om hvilke undersøgelse du kan få lavet s. 16).

Derudover vil sygeplejersken afhængig af, 
hvilke tilstand du er i, og de retningslinjer, der 
findes, starte en behandling, som skal hjælpe 
dig med din åndenød. Behandlingen består af 



ilttilskud og luftvejsudvidende medicin, som 
du får forstøvet gennem en maske.

Sygeplejersken vil ofte også sørge for, at du får 
lagt et PVK (Perifer Vene Kateter), som er et 
lille blødt plastikrør, der lægges i en blodåre, 
typisk i din håndryg eller albuebøjning. Dette 
bruges til at give dig fx væske eller medicin.

Ud fra en samlet vurdering af de indledende 
målinger, din aktuelle tilstand og din sygdoms- 
historik vil sygeplejerskerne lave en vurdering 
af, hvor hurtigt du har behov for at blive tilset 
af en læge, og hvor tæt personalet har behov 
for at følge dig. 

Det videre forløb
Når de indledende undersøgelser er blevet 
lavet, og behandling er blevet sat i gang, vil du 
blive tilset af en læge. Lægen vil tage stilling til, 
om du skal have foretaget yderligere under- 
søgelser, og hvordan din videre behandling 
skal se ud. Lægen vurderer også, om du kan 
sendes hjem igen, om du skal forblive på akut-
modtagelsen til yderligere observationer, eller 
om du skal overføres til en sengeafdeling (se  
s. 13 for at læse om hospitalets afdelinger). 

Hvis du skal overføres til en sengeafdeling, vil 
personalet her varetage din videre behandling, til 
du er klar til at komme hjem. I de efterfølgende 
dage vil din tilstand blive vurderet af både syge-
plejersker, der sikrer, at du får den planlagte pleje 
og behandling og af læger, der holder øje med, 
hvordan dit sygdomsforløb udvikler sig.

Døgnets rytme på et hospital
Hverdagen på et hospital kører på en og 
samme tid efter faste skemaer og er samtidigt 

præget af stor uforudsigelighed, idet det er 
svært for personalet at forudsige hvor mange 
patienter, der kommer, og hvor alvorlige deres 
sygdomme er.

I en akutmodtagelse er der aktivitet døgnet 
rundt, da patienter modtages alle døgnets 24 
timer. På en sengeafdeling kan der også være 
aktiviteter hele døgnet, da en patients situation 
pludselig kan forværres, men der er dog alligevel 
én eller anden form for døgnrytme. 

På en sengeafdeling vil dagen ofte starte med, 
at du får målt dine vitale værdier (se s. 16). Det 
kan godt ske, at du vil blive vækket for at få gjort 
dette. Derefter vil der være morgenmad, medicin- 
udlevering og hjælp til personlig hygiejne. 

Henover formiddagen og eftermiddagen vil 
der være stuegang, hvor du har mulighed for 
at tale med en læge, ligesom du vil kunne blive 
sendt til diverse undersøgelser. Du vil måske 
også blive tilset af en fysioterapeut, som vil 
hjælpe med at få dig ud af sengen eller hjælpe 
dig med at lave noget lungefysioterapi i for-
hold til at få løsnet dit slim (se s. 24). 

Der vil ofte være færre aktiviteter på en sen-
geafdeling hen mod aftenen. Her vil personalet 
ofte være optaget af at udskrive patienter. Det 
kan kræve koordinering med både pårørende 
og hjemmeplejen, og der skal måske doseres 
medicin, laves medicinsedler og gives de sidste 
vejledninger. Derudover vil der også løbende 
komme nye patienter op i sengeafdelingen. 
Gennem natten vil personalet holde øje med 
dig og din tilstand, og du kan derfor risikere 
at blive vækket om natten, for at personalet 
kan måle dine værdier. Ligeledes vil personalet 
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kunne hjælpe dig med at komme på toilettet 
eller skifte dig, hvis du er for dårlig til, selv at 
kunne komme ud af sengen.  

Stuegang
Stuegang er en fast aktivitet under en hos-
pitalsindlæggelse, hvor lægen vurderer din 
aktuelle tilstand og behandling. 

Forud for stuegangen vil lægen kigge på din 
journal og sygeplejerskernes notater om, 
hvordan du har haft det siden sidste stuegang. 
Derudover vil lægen også kigge på eventuelle 
prøveresultater, hvis du har fået foretaget 
nogle undersøgelser.  

Selve stuegangen kan foregå ved, at lægen og 
en sygeplejerske vil komme og snakke med 
dig. Andre gange kan stuegangen også foregå 

ved, at lægen følger op på din tilstand og 
behandling uden nødvendigvis at komme og 
snakke med dig. Det er derfor vigtigt, at du og 
den sygeplejerske, der passer på dig, får talt 
sammen om, hvorvidt du har noget, du gerne 
vil snakke med lægen om, eller om den lagte 
plan følges. Det kan derfor være en god ide, at 
du har en lille blok liggende ved dit sengebord, 
hvor du kan skrive de spørgsmål ned, som 
dukker op løbende, så du husker dem, når du 
har mulighed for at tale med lægen. 

Stuegang foregår i løbet af dagstimerne.  
Det kan være nødvendigt for personalet at 
prioritere i stuegangen, så de patienter, der er 
mest syge, får stuegang først.

På mange afdelinger kan man også aftale et 
tidspunkt for en samtale med lægen, så dine 
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pårørende har mulighed for at få en opsum-
mering af dit forløb eller få svar på nogle 
spørgsmål. Nogle gange kan det være noget 
du eller dine pårørende efterspørger, andre 
gange kan det være noget personalet foreslår.

Hvor længe varer en indlæggelse?
Du vil være indlagt så længe, der er en lægelig 
begrundelse for, at du skal være indlagt. Typisk 
vil en indlæggelse med en lungesygdom vare 
fra få dage til ca. én uge. Længden afhænger 
af, hvilken lungesygdom du har, hvordan du 
reagerer på behandlingen, og om der tilstøder 
nye komplikationer undervejs. Du kan læse 
mere om, hvad der sker i forbindelse med en 
udskrivelse på side 28. 

Som patient kan du godt føle dig meget 

afhængig af personalets hjælp. Prøv 

derfor at indrette dig i det omfang, det 

overhovedet er muligt, så du kan klare 

flest mulige ting selv. Personalet vil så vidt 

muligt forsøge at tilgodese de ønsker, du 

måtte have, hvis de kan indpasses i den 

ramme, der er på hospitalet. Det kan fx 

være at få en lang iltslange, rollator med 

iltflaske eller en kolbe/bækkenstol, så du 

selv kan komme på toilettet. Det kan også 

være, du selv er i stand til at administrere 

din medicin.

Indret dig bedst muligt



Hospitalsafdelinger
Når du kommer på hospitalet med din lunge- 
sygdom, kan du komme i kontakt med flere 
forskellige afdelinger. 

Akutmodtagelse 
Når du bliver akut indlagt med din lungesyg-
dom, vil det være hospitalets akutmodtagelse, 
som tager imod dig. En akutmodtagelses 
opgave er at modtage og lave en indledende 
vurdering af alle patienter, som er henvist akut 
til hospitalet. Lægerne i akutmodtagelsen laver 
en vurdering af, om du skal indlægges på en 
afdeling, om det skal vurderes, hvordan du 
har det efter nogle timer på akutmodtagelsen, 

eller om du kan sendes hjem med det samme. 
I akutmodtagelsen vil de indledende prøver og 
vurderinger blive lavet.
 
Akutmodtagelsen har åbnet døgnet rundt.  
Du skal altid henvises til en akutmodtagelse 
via egen læge, vagtlægen/1813 eller 112. 

Du kan godt opleve ventetid på en akutmod-
tagelse, da en akutmodtagelse tilser mange 
patienter, herunder også de, som kommer ind 
efter større ulykker og med livstruende symp-
tomer. Personalet er derfor hele tiden nødsaget 
til at lave en prioritering af deres opgaver 
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Medicinsk afdeling
Hvis du bliver indlagt på et hospital, som 
ikke har en lungemedicinsk afdeling, kan du 
blive indlagt på en medicinsk afdeling. På en 
medicinsk afdeling behandler man patienter med 
forskellige medicinske sygdomme, herunder 
hjerte- og kredsløbssygdomme, lungesyg-
domme, diabetes og sygdomme relateret til 
alderdom. 

Intermediært afsnit
Nogle hospitaler har et intermediært afsnit, 
som er beregnet til de patienter, som på den 
ene side har et større behov for behandling og 
pleje, end personalet kan give på en almindelig 
sengeafdeling, men som ikke er så dårlige, 
at de har behov for at ligge på en intensiv 
afdeling. 

Intensivafdeling
På en intensivafdeling tager man sig af kritisk 
syge og livstruede mennesker, som har brug 
for at blive observeret tæt. På afdelingen er 
der særligt udstyr til at støtte dine organers 
funktion, fx dine lunger eller dit hjerte. Er du 
ikke i stand til at trække vejret selv, kan du få 
respiratorbehandling, som altid foregår på en 
intensivafdeling (se s. 25). 

Personalet på en intensivafdeling består af 
speciallæger med viden inden for intensivbe-
handling og særligt uddannede intensiv- 
sygeplejersker. Når du er indlagt på en inten-
sivafdeling, vil du hele tiden være overvåget af 
mindst en sygeplejerske. 

De fleste afdelinger har ikke faste besøgs-

tider. Det betyder, at din familie og venner 

har mulighed for at komme, når det passer 

ind. Det er dog vigtigt, at dine besøgende 

tager hensyn til, at der er andre syge  

mennesker, som kan have brug for ro.

Besøgstid

afhængig af, hvem der er mest kritisk syge og 
truet på deres liv. Det er ikke ensbetydende 
med, at de ikke anerkender, at du har det skidt 
og har brug for hjælp. 

Lungemedicinsk afdeling
En lungemedicinsk afdeling er en specialafde-
ling, hvor personalet har særlig viden inden 
for behandling og pleje af lungesygdomme. En 
lungemedicinsk afdeling vil typisk være opdelt 
i et ambulatorium og et sengeafsnit. 

Skal du indlægges i forbindelse med en akut 
forværring i din sygdom, vil du typisk blive 
indlagt på den lungemedicinske afdeling. På 
mange lungemedicinske afdelinger er det også 
muligt at behandle med Non Invasiv Ventila-
tion (NIV) (se s. 24).

I ambulatoriet laver man lungemedicinske 
udredninger, undersøgelser, behandling og 
kontroller af de sværest syge med lungesyg-
dom. Dette foregår som regel i dagtimerne og 
uden indlæggelse.  
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Hvis du skal indlægges, kan det være en god ide, at du selv medbringer:

•   Din medicin. Særligt skal du huske din inhalationsmedicin, da ikke alle typer  
inhalationsmedicin kan fås på hospitalet, og du derved kan risikere, at du ikke får den medicin, 
du plejer at få.

•   Medicinliste. En liste over al den medicin du tager, så lægen hurtigt kan få et overblik  
over din medicin.

•   Kosttilskud og naturmedicin. Det er vigtigt for lægen at vide, om du tager kosttilskud  
eller naturmedicin, da det nogle gange kan have en betydning. 

•   Nogle patienter medbringer også et kort resume af deres sygehistorie,  
som skal hjælpe lægen.

•   Hjemmesko. Gerne nogle som sidder ordentlig til på foden, så du ikke risikerer at falde.

•   Tøj. Der er tøj på hospitalet, men det kan være rart at have noget af dit eget  
behagelige tøj på.

•   Toilettaske med indhold (evt. produkter til personlig hygiejne).

•   Mobiltelefon og mobiloplader.

•   En bog, kryds og tværs eller andet læsestof.

Hvad skal jeg medbringe, når jeg indlægges?
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Undersøgelser under en indlæggelse 
Du kan få foretaget mange forskellige  
undersøgelser i forbindelse med en hospitals- 
indlæggelse. Nogle undersøgelser foregår 
ved den indledende vurdering på akutmod-
tagelsen, andre når du bliver indlagt på et 
sengeafsnit. Formålet med de forskellige 
undersøgelser er, at give lægerne et overblik 
over din tilstand for at de kan finde ud af, hvad 
årsagen til din forværring er, samt hvordan din 
forværring kan behandles bedst muligt. I dette 
afsnit kan du læse en beskrivelse af de mest 
almindelige undersøgelser, du vil kunne møde.

Vitale værdier og observation
Når du bliver indlagt, vil personalet som noget 
af det første måle dine vitale værdier for at få 
et overblik over din situation. Du vil få målt 
blodtryk, puls, hvor hurtigt du trækker vejret 
(respirationsfrekvens), hvor godt dit blod ilter 
(saturation) og din temperatur. Samtidig vil 
personalet holde øje med dit bevidstheds- 
niveau og generelle fremtræden. Disse vitale 
værdier kan blive målt mange gange i løbet 
af et døgn. Du kan derfor også opleve at blive 
vækket om natten. Selvom det kan virke gene- 
rende, er det vigtigt for personalet at følge 
med i, om dine vitale værdier ændrer sig.

Blodprøver
Blodprøver bliver taget i en blodåre (vene), 
typisk i albuebøjningen. Der findes mange 
forskellige blodprøver. De mest almindelige 
prøver der tages, giver lægen og sygeplejer-
sken en status over blodprocenten, infek-
tionstal, nyre- og levertal samt væske – og 
saltbalance. 

Arteriepunktur (A-punktur)
Arteriepunktur (A-punktur) tages i modsæt-
ning til de øvrige blodprøver i en arterie, fx 
håndleddet, og viser ilt- og kuldioxidniveau i 
blodet. Når du trækker vejret, trækker du luft 
ind i lungerne og puster i din udånding kul- 
dioxid (CO2) ud.  Ved en akut forværring i din 
lungesygdom kan det ske, at du har svært ved 
at ilte dit blod og at komme af med kuldioxid 
gennem din udånding. I stedet vil kuldioxiden 
ophobe sig i blodet. Dette kan udvikle sig til 
en alvorlig tilstand, som kaldes CO2-narkose. 
Symptomerne er ofte uro og sløvhed. Hvis du 
ikke modtager behandling for CO2-narkose, 
kan det udvikle sig til en alvorlig tilstand, hvor 
du bliver konfus og bevidstløs.
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Du kan godt opleve, at en A-punktur er mere 
ubehagelig at få taget end en almindelig blod-
prøve. Prøven er dog særdeles vigtigt, for at 
lægen kan vurdere, om du er i en akut tilstand. 

Undersøgelse af hjertet
For at udelukke at din åndenød ikke skyldes 
problemer med dit hjerte, vil stort set alle, 
der bliver indlagt med åndenød, få undersøgt 
deres hjerte. Den mest normale undersøgelse 
er elektrokardiogram (EKG), som undersøger 
hjertets elektriske aktivitet. En EKG-optagelse 
foregår ved, at du får sat elektroder hen over 
brystet, arme og ben. Undersøgelsen gør ikke 
ondt, og det tager ganske få minutter. 
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Det kan også være aktuelt at lave en ultra- 
lydsscanning af dit hjerte (EKKO). Scanningen 
fortæller bl.a. noget om, hvordan dit hjerte 
pumper. 

Røntgenbillede af brystkassen
Åndenød, hoste og opspyt kan være symp-
tomer på flere forskellige sygdomme. Et 
røntgenbillede af din brystkasse er derfor en 
vigtig undersøgelse for, at lægen kan finde 
ud af, hvad dine symptomer skyldes. På et 
røntgenbillede kan lægen fx se, om du har 
lungebetændelse, væske i lungerne eller en 
punkteret lunge. 

Ved undersøgelsen tages et billede af din bryst- 
kasse med røntgenstråler, som kan trænge  
igennem kropsvæv. Undersøgelsen foregår ved, 
at du står op af en plade med bar overkrop. 
Herefter vil et røntgenrør blive rettet mod din 

brystkasse. Der bliver typisk taget billeder for-
fra og fra siden. Undersøgelsen gør ikke ondt.

Nogle gange kan det være nødvendigt, som en 
kontrol, at du får taget et nyt røntgenbillede 
6-8 uger efter indlæggelsen.

Når du får taget et røntgenbillede, bruger 

man røntgenstråling. Du udsættes dagligt 

fra røntgenstråling fra fx jorden, bygninger 

og din mad. Den dosis du udsættes for ved 

et røntgenbillede er en lille dosis, og opvejes 

af fordelene ved at få stillet en korrekt 

diagnose og få den rette behandling. 

Er røntgen farligt?
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CT-scanning 
En CT-scanning kan primært vise, om du har 
emfysem (kaldes også for ’for store lunger’ 
som betyder, at lungernes elastiske fibre er 
ødelagte), øget bindevævsmængde i lungerne 
eller udvidelser på bronkiesystemet, hvor 
slimen kan samle sig og give anledning til infek- 
tioner. En CT-scanning kan også bruges til at 
lave en nærmere undersøgelse af observationer, 
som man har set på et røntgenbillede.  

Spytprøve
Nogle lungepatienter er generet af hoste og 
opspyt på daglig basis. Hoste og slim er et 
typisk symptom ved lungesygdomme. Normalt 
vil farven på det slim, du hoster op være hvid-
ligt eller let gulligt. Men hoste og opspyt kan 
også skyldes en lungebetændelse, hvor der 
kan være bakterier i luftvejene. Her vil slimen 
ofte ændre farve til være gulligt eller grønligt. 
Når du bliver indlagt, kan du blive bedt om at 
opsamle slim, som du hoster op, i et bæger. 
Opspyttet sendes til mikrobiologisk afdeling, 
hvor det undersøges, om der er bakterier i 
og hvilken type antibiotika, bakterierne er 
følsomme overfor. 

Spytprøven er derfor vigtig for at lægen kan 
stille en diagnose og sikre, at du får den rigtige 
antibiotiske behandling. 

Er du ikke i stand til at hoste en slimklat op, vil 
personalet muligvis lave et trakealsug. Det vil 
sige, at der via næsen føres en slange ned i dit 
luftrør, hvorfra man vil suge en slimklat op. 

Andre mikrobiologiske prøver
Du kan opleve, at du bliver spurgt om at lave 
en urinprøve, eller få foretaget blodprøver, 
som skal dyrkes. Det skyldes, at man i den ind- 
ledende udredning af din forværring forsøger 
at udelukke, at andre infektioner kan være 
årsagen til, at du har fået det skidt. 

Lungefunktionsundersøgelse 
I forbindelse med en forværring i din lungesyg-
dom vil din lungefunktion ofte være påvirket. 
I nogle situationer vil sygeplejersken eller lægen 
derfor gerne undersøge din lungefunktion 
for at finde ud af, hvor meget forværringen 
påvirker dig nu og her.  

En lungefunktionsmåling bliver også kaldt for 
en ’spirometri’, og du kender højst sandsynligt  
allerede undersøgelsen, fra når du er til 
kontrol hos din egen læge eller i et lunge-
medicinsk ambulatorium. Ved en lungefunk-
tionsmåling bruger lægen eller sygeplejersken 
et spirometer, som er et måleapparat med et 
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Din lungefunktion fortæller noget om, 

hvor hurtigt og hvor meget luft du kan 

puste ud af lungerne. Du udvikler din 

lungefunktion, indtil du når 25-års alderen. 

Herefter falder din lungefunktion i takt 

med, at du bliver ældre.

Du får målt din lungefunktion ved en 

såkaldt spirometri, som du kan få lavet hos 

din læge. 

Målingen viser om din lungefunktion er 

normal. Hvis den ikke er normal, kan det 

skyldes, at du har en lungesygdom. 

Hvis du har KOL, vil du altid have en 

nedsat lungefunktion. Du kan dog godt 

have astma, selvom du har en normal 

lungefunktion. 

Hvad er lungefunktion?mundstykke. Du vil blive bedt om at puste alt, 
hvad du kan ind i mundstykket i 5-7 sekunder. 
På den måde måler apparatet hvor hurtigt, og 
hvor meget luft, du puster ud.

Peakflow
Har du astma, vil du muligvis få målt dit peak-
flow flere gange dagligt under en indlæggelse. 
Dit peakflow måles via et lille håndholdt ap-
parat og måler din maksimale udåndingshas-
tighed. Hvis du har astma er dine slimhinder 
i luftvejene hævede, hvilket forsnævrer dine 
luftveje. Ved et astmaanfald eller astma-
forværring forsnævres dine luftveje yderligere 
på grund af sammentrækninger i de små 
muskler, der omgiver dine luftveje. Det bety-
der, at den hastighed, du kan puste luften ud 
med, bliver nedsat og dermed, at dit peakflow 
aftager. Ved at måle dit peakflow under en 
indlæggelse kan lægerne derfor holde øje med 
om din tilstand ændrer sig. Undersøgelsen 
foregår ved, at du puster kraftigt i et apparat 
tre gange, og den højeste værdi registreres.

Et spirometer er et apparat, 
som bruges til at måle din 

lungefunktion med.
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Behandling under en indlæggelse

Når du er indlagt på et hospital, vil  
personalet på baggrund af de undersøgelser, 
som er beskrevet i det tidligere afsnit, starte 
den behandling, som lægen vurderer er bedst 
for dig i din situation. 

Herunder kan du læse om de mest almindelige 
behandlingsformer, du som lungepatient kan 
blive behandlet med under en indlæggelse.  

Når du bliver indlagt med en akut forværring i din lungesygdom, kan du opleve, at lægerne 

spørger til dine tanker omkring genoplivning og behandlingsniveau. Det kan være et voldsomt 

spørgsmål at få, især hvis du ikke har gjort dig nogen tanker om dette før.

Derfor er det en god ide, at du, imens du er i en rolig fase af din sygdom, snakker med din læge 

og dine nærmeste om, hvilke behandlingsmuligheder der findes, deres fordele og ulemper, og 

hvad dine ønsker for behandling er. Din læge vil notere dine ønsker i din journal, fx hvis du ikke 

ønsker genoplivning. På den måde undgår du og dine nærmeste at skulle finde ud af, hvad du 

ønsker under det akutte forløb. 

Hvis du har frasagt dig genoplivning eller respiratorbehandling er det ikke ensbetydende med, 

at al behandling stopper. Du vil stadig blive behandlet for dine symptomer og en eventuel 

infektion.

Du har altid mulighed for at ændre din beslutning – og det vil i sidste ende altid være den  

behandlingsansvarlige læge, der vil vurdere, om en given behandling skal iværksættes eller ej. 

Tag stilling til dine ønsker for behandling

Ilt
Under en svær forværring eller lungeinfektion 
kan dine lunger have svært ved at sørge for, at 
der kommer tilstrækkeligt med ilt ud i kroppens 
organer. I den situation vil iltindholdet i dit 
blod være for lavt, og det vil være nødvendigt 
at støtte dig med ekstra ilt. Hvis du bliver 
indlagt med akut åndenød, vil du som noget af 
det første blive sat i iltbehandling for at sikre, 
at du får ilt nok. For mennesker med KOL eller 
lungefibrose vil en acceptabel iltmætning ligge 
omkring 90-92%, mens den hos en person 
med astma skal ligge over 96%. 
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Du kan få ilt på flere måde. Den mest almin-
delige behandling foregår via et næsekateter, 
som du får sat i dine næsebor. Et næsekateter 
er en slange, som munder ud i to små rør, som 
kan gå ind i næseborene. Har du brug for et 
højere ilttilskud, kan man give ilt via en maske. 
Du kan godt opleve tørhed i slimhinderne ved 
iltbehandlingen. Det kan hjælpe at smøre med 
lidt fugtighedscreme. Derudover er det vigtigt, 
at du får rigeligt med væske. 

Når du bliver behandlet med ilt, er det vigtigt, 
at du hverken får for meget eller for lidt ilt. Du 
vil derfor løbende få målt indholdet af både ilt 
og kuldioxid i dit blod. Det sker enten ved en 
klemme på fingeren (saturationsmåler) og ved 
en A-punktur (se s. 16). 

Luftvejsudvidende medicin
Når du har en akut forværring med tiltagende 
åndenød og hoste, vil du blive behandlet 
med luftvejsudvidende (bronkiedilaterende) 
medicin. Mange mennesker med en lunge- 
sygdom, får til dagligt denne type medicin i 
en inhalator som enten pulver eller spray. I 
den akutte situation kan du have svært ved 
at inhalere din sædvanlige medicin, og derfor 
får du medicinen i forstøvet form, som du 
inhalerer via en maske i ca. 10 minutter. Nogle 
gange vil du få ordineret den forstøvede 
medicin fast, eksempelvis hver 6. time eller 
ved behov.  
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Binyrebarkhormon
Når du har en forværring i din lungesygdom, 
betyder det, at der er sket en opblussen i den 
kroniske betændelsestilstand (inflammation). 
Et effektivt middel mod inflammation er 
binyrebarkhormon. 

Hvis du indlægges med en akut forværring, vil 
du derfor ofte få binyrebarkhormon, først som 
injektion i en blodåre, efterfulgt af en tablet-
behandling de efterfølgende dage.

Selvom binyrebarkhormon er meget effektivt 
og kan medvirke til, at du hurtigt får det bedre, 
har det også nogle bivirkninger. Derfor gives 
binyrebarkhormon så vidt muligt kun i korte 
kure. De mest almindelige bivirkninger ved 
binyrebarkhormon er uro, rastløshed, hudud-
slæt, hævelse og øget appetit. 

  
Antibiotika
Hvis undersøgelser viser, at du har en infektion 
i kroppen som fx en lungebetændelse, vil du 
blive behandlet med antibiotika. Antibiotika 
gives enten som tabletter eller intravenøst 
gennem en blodåre. Personalet vil løbende 
tage blodprøver af dig for at følge med i, om 
dit infektionstal er faldende, og behandlingen 
virker, som den skal.

Hvis du har moderat eller svær KOL, og 
indlægges med en akut forværring vil du 
også få antibiotika, selvom du ikke har en 
lungebetændelse. Det har nemlig vist sig, at 
KOL-patienter har gavn af antibiotika under en 
forværring, også selvom de ikke har tegn på 
lungebetændelse. 



24 : Lungeforeningen : www.lunge.dk : www.facebook.com/lungeforeningen

Lungefysioterapi
Når du er indlagt, er det vigtigt, at du så vidt 
muligt ikke ligger i sengen hele dagen, fordi 
du hurtigt vil miste muskelmasse. Under en 
forværring kan du også opleve, at du har mere 
slim, og at du kan have svært ved at hoste det 
op. Når du er indlagt, vil du derfor blive under- 
søgt af en fysioterapeut, som har erfaring med 
lungepatienter.

Fysioterapeuten vil fx instruere dig i hoste- og 
vejrtrækningsteknikker, samt gode hvilestil- 
linger, som kan lette din åndenød og hoste, 
når du sover. Derudover vil fysioterapeuten 
også kunne introducere dig for en PEP-fløjte. 
En PEP-fløjte er et lille mundstykke med en 

ventil og en modstand, når du puster i den. 
PEP-fløjten har vist sig at være et godt redskab 
til at få løsnet slim i lungerne. 

Læs mere på www.lunge.dk/pep

Morfin og beroligende medicin
Hvis den øvrige behandling med bl.a. ilt, luft-
vejsudvidende medicin og NIV ikke virker, kan 
lægen give dig morfin i små doser. Morfin har 
en beroligende og smertestillende effekt. 

Det kan være en meget angstfyldt oplevelse 
at få en akut forværring med svær åndenød. 
Derfor kan lægen også vurdere, at du vil have 
gavn af beroligende medicin. 

NIV-behandling (Non Invasiv Ventilation)
NIV-behandling er en måde, hvorpå lægerne 
kan hjælpe dig med at trække vejret. Nogle 
gange bliver NIV-behandling også kaldt 
BiPAP-behandling. Behandlingen foregår ved, 
at du får placeret en maske hen over næse 
og mund. Det er vigtigt, at masken slutter 
tæt og er tilpasset rigtigt til dig. Masken er 
tilsluttet en lille maskine, som støtter din 
egen vejrtrækning ved at blæse luft ind i dine 
lunger, når du trækker vejret ind, og sørger 
for,at dine lunger og bronkier er godt udvidede, 
når du ånder ud. Behandlingen aflaster dine 
vejrtrækningsmuskler, så du kan mærke, at 
det er nemmere at trække vejret. Når du 
bliver behandlet med NIV, er du vågen, og 
du vil selv trække vejret i din egen naturlige 
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rytme, mens NIV-maskinen kun understøtter 
din vejrtrækning. Det kan godt lige kræve lidt 
tilvænning. 

Nogle oplever det en smule klaustrofobisk at 
have NIV-masken på, og for nogle kan det blive 
nødvendigt, at få lidt beroligende medicin, når 
de har masken på. Det kan også være en god 
idé i starten at holde masken op for ansigtet 
uden at spænde den fast, for at du kan vænne 
dig til det tryk, som maskinen giver. De fleste 
oplever, at det at få hjælp til at trække vejret, 
giver dem ro til at samarbejde med masken. 

Selve behandlingen foregår som regel, mens 
du er indlagt på en lungemedicinsk afdeling og 
vil vare i ca. to til fem døgn. Det første døgn 
vil du skulle bruge masken det meste af tiden 
kun afbrudt af pauser, hvor du kan få noget at 
spise og drikke og komme på toilettet. Over de 
næste døgn vil du blive trappet ud af behand- 
lingen og have masken mindre og mindre på, 
indtil du kan klare dig uden. 

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)
CPAP-behandling gives gennem en maske, 
som puster opvarmet atmosfærisk luft ned i 
lungerne. CPAP-behandlingen kan hjælpe med 
at løsne slim, som sidder dybt i lungerne. Det 
sker ved, at CPAP-masken giver modstand, 
når du ånder ud. Det betyder, at du vil trække 
vejret dybere ned i lungerne, og du får lettere 
ved at hoste slim op. Det kan især være rele-
vant, hvis du har en svær lungebetændelse. 

High flow
High flow er en behandling, der kan støtte din 
vejrtrækning, hvis du er ved at være udmattet 
af at trække vejret selv. Ved High flow-behand-
ling får du tilført ilt og atmosfærisk luft gen-
nem et næsekateter med et ekstra højt flow 
(30-60l/min). Det høje flow under både ind- og 
udåndingen øger trykket i luftvejene og er 
med til at holde de yderste lungeblærer åbne. 
Behandlingen gives gennem en varmtvands-
fugter, som er med til at optimere det system, 
som ved hjælp af fimrehår i dine luftveje trans-
porterer slim og partikler, eksempelvis virus og 
bakterier op og væk fra luftvejene. 

Respiratorbehandling 
Nogle gange er en forværring så alvorlig, at 
det kan blive nødvendigt at give dig respirator-
behandling. En respirator er en maskine, der 
trækker vejret for dig, uden at du skal hjælpe 
til, og den giver dig derfor en fuldstændig 
aflastning af din vejrtrækning. Samtidig har 
lægerne bedre mulighed for at give dig et højt 
tilskud af ilt, når du er i respiratorbehandling. 
Hvis du lægges i respirator, sker det ved, at du 
vil blive lagt i bedøvelse. Herefter får du lagt et 
plastikrør gennem munden og ned lungerne, 
og røret vil blive tilsluttet respiratoren, som 
overtager din vejrtrækning. Når røret er lagt 
ned, kan lægerne vække dig igen fra bedøvelsen. 
Når du ligger i respirator, kan du ikke tale, 
hvilket kan være meget frustrerende. Du kan 
dog gøre sig forståelig på andre måder. 
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Når du ligger i respirator, er du desuden helt 
bundet til sengen og maskinen. Det betyder, 
at du får mad og væske gennem en sonde i 
næsen, og du får også lagt et kateter i blæren 
til at tisse.

Det er ikke altid, at du er vågen, når du ligger 
i respirator. I nogle tilfælde vurderer lægen, at 
det vil være bedst, hvis du forbliver sovende 
under behandlingen. I det tilfælde vil du få 
bedøvende sovemedicin. 

Hvis du skal i respirator, vil det altid foregå 
på en intensivafdeling, hvor lægerne har 
mere specialiseret viden og udstyr end på en 
lungemedicinsk afdeling. Samtidig er der mere 
personale tilknyttet, så der er mulighed for at 
observere dig tæt.

Hvis du kommer i respiratorbehandling, er til-
stødende lungebetændelse en meget almindelig 
bivirkning. Derfor holder lægerne godt øje med 
dit infektionstal og starter en behandling med 
antibiotika, hvis det bliver nødvendigt. Det er 
også almindeligt, at du kan være hæs eller øm 

i halsen, efter røret er blevet fjernet, men det 
forsvinder igen efter noget tid. 

Palliativ behandling
Palliation betyder lindring, og er en profes-
sionel indsats for mennesker, der er ramt 
af livstruende sygdom. Palliation er lindring 
i forhold til de symptomer, du oplever, og 
som påvirker din hverdag. Det betyder også, 
at palliation ikke kun er noget, som er sker i 
slutstadiet af din sygdom. 

Formålet med den palliative indsats er at 
give dig mere livskvalitet, og indsatsen 
tager udgangspunkt i dine og dine nærmeste 
pårørendes behov. Det gælder ikke kun i 
forhold til, hvordan du har det rent fysisk, men 
også hvordan du og dine pårørende har det 
psykisk og socialt.

Den palliative indsats er som udgangspunkt 
tværfaglig. Det vil sige, at den laves i et samar-
bejde mellem dig som lungepatient, relevante 
fagpersoner, såsom bl.a.  læger, sygeplejersker, 
psykolog, fysioterapeut, præst samt dine 
nærmeste pårørende.  

Der kan komme et tidspunkt, hvor din lungesygdom er så fremskreden, at du vil være for dårlig 

til at kunne komme i respirator, fordi der ikke er udsigt til, at du kan komme ud af respiratoren 

igen. Før du får tilbudt respiratorbehandling, vil en læge derfor altid vurdere, om du vil have 

gavn af behandlingen ud fra din tilstand og en vurdering af, om den kan blive bedre igen. Hvis 

lægen vurderer, at respiratorbehandling ikke er det bedste for dig, vil du i stedet blive tilbudt 

NIV-behandling, ilt, beroligende medicin og andet medicin, som kan lindre dine gener. 

Respiratorbehandling ved fremskreden lungesygdom



God kommunikation mellem dig 
og personalet
Som patient er det vigtigt for dig, at du har 
forstået, hvad personalet siger og gør, for at 
du kan følge med i dit sygdomsforløb og din 
behandling. Derfor er det vigtigt, at der er en 
god kommunikation mellem dig og sundheds- 
personalet. 

Stil spørgsmål
Mange misforståelser mellem patienter og 
sundhedspersonale opstår på grund af fejl i 
kommunikationen. Det er derfor vigtigt, at du 
spørger igen, hvis der er noget, du ikke forstår 
eller undrer dig over. Herefter er det perso- 
nalets ansvar at gøre sig umage for at sikre, at 
du som patient har forstået, hvad der sker og 
hvorfor. 

Du kan måske også have følelsen af, at der ikke 
sker noget under din indlæggelse. I sådan en 
situation, er det også en god ide at spørge. Det 

kan nemlig handle om, at personalet ønsker 
at observere dig over noget tid, venter på at 
se en effekt af den medicin du har fået, eller 
venter på svar på en undersøgelse, du har fået 
lavet.  

Skriv dine spørgsmål ned
Det er ikke altid, at det er muligt at komme til 
at tale med personalet med det samme. Har 
du spørgsmål til din behandling, læge eller 
sygeplejerske, så skriv dem derfor gerne ned. 
På den måde kan du bedre huske dem, når der 
er personale ved dig, eller når der er stuegang. 

Inddrag dine pårørende 
Dine pårørende kan være en stor støtte for 
dig, når du er indlagt. Udover at dine pårøren-
de kan trøste, støtte og hjælpe dig med det 
praktiske, kan dine pårørende også støtte dig 
i kommunikationen med personalet. Det er 
altid godt at være flere ører til at høre, hvad 
personalet fortæller og til at stille afklarende 
spørgsmål.

Det er en god ide, at du i forbindelse med, at 
du bliver indlagt, udpeger en kontaktperson 
blandt dine nærmeste pårørende. Kontakt-
personen vil være den person, der deltager 
i lægesamtaler, stuegang, undersøgelser 
mv. sammen med dig, og som personalet 
henvender sig til med information omkring dit 
sygdomsforløb. På den måde kan personalet 
sikre, at det er det er den samme person, som 
får al information, og der er mindre risiko for, 
at der opstår misforståelser. 
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Når du bliver udskrevet
Hvornår bliver du udskrevet?
Du vil være indlagt så længe, at lægerne 
vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din 
tilstand og behandling. Det betyder, at du godt 
kan opleve en uoverensstemmelse mellem, 
hvornår du føler, at du er klar til at komme 
hjem, og hvornår det lægeligt vurderes, at 
du er klar til at komme hjem. Det er derfor 
vigtigt, at du har en dialog med personalet 
på afdelingen om, hvad der skal til, for at du 
også føler dig tryg ved at komme hjem. Inden 
du bliver udskrevet, skal du derfor have en 
samtale med en læge og en sygeplejerske for 
at sikre, at du er velinformeret om din sygdom 
og behandling.

Der er mange tiltag på tværs af hospitaler, 
kommuner, og praktiserende læger, der skal 
hjælpe med til at give dig en god og tryg over-
gang mellem indlæggelse og udskrivelse. Har 
du kontakt til hjemmeplejen, eller får du brug 
for det efter en indlæggelse, vil personalet på 
hospitalet fx kunne være behjælpelig med at 
tage kontakt til kommunen. Det er dog vigtigt 
at vide, at det altid er kommunen, der kan 
beslutte, hvilken hjælp og hjælpemidler du får. 
Hospitalets personale kan kun anbefale ud fra 
det kendskab, de har til dig. 

Det kan også være en rigtig god ide at invol-
vere dine pårørende. Ofte vil de gerne hjælpe, 
hvis de bare bliver spurgt eller ved, hvad det 
er, de kan hjælpe med.

Behandlingsplan
Når du har været indlagt, er det vigtigt, at du 
kender planen for din fortsatte behandling, og 
hvordan der skal følges op på din behandling. 
Det er vigtigt, at du ved, hvilken medicin du 
skal bruge, efter du er blevet udskrevet, og 
hvor længe du skal bruge den samt sikre, at du 
har recepter til eventuel ny medicin. Hospi-
talslægen vil også tage stilling til, om du skal til 
opfølgende kontrol eller undersøgelser enten 
hos din egen læge eller på hospitalet. 

Hospitalet vil altid sende et udskrivningsbrev 
(epikrise) til din egen læge med information 
om dit forløb og diagnose. 

På www.sundhed.dk kan du også logge 
ind og læse din journal fra indlæggelsen 

og se dine prøvesvar. 

Det er en god ide, at du under din  

indlæggelse skriver de spørgsmål ned,  

som du gerne vil have svar på, når du 

bliver udskrevet. 

Skriv dine spørgsmål ned



Træning og rehabilitering 
Når du har en lungesygdom, er træning en  
vigtig del af din behandling. Når du træner, 
styrker du dine muskler og øger din udholden- 
hed, så du på den måde forbedrer din vejr-
trækning, fordi dine lunger vil blive mindre 
belastede under anstrengelse. 

Det er vigtigt, at du kommer i gang med at 
være aktiv så hurtig som muligt efter en ind- 
læggelse. Du kan ikke forvente, at du kan det 
samme, som før du blev indlagt, men derfor 
har det stadig stor betydning for dig, at du 
kommer i gang, så du kan genvinde den mus-
kelstyrke, som du har mistet i forbindelse med 
indlæggelsen, hvor du har været mindre aktiv.

Ved nogle lungesygdomme som eksempelvis 
KOL findes der rehabiliteringsforløb, som 

enten foregår i kommunalt eller hospitals 
regi. Rehabilitering består af både træning 
og undervisning. Undervisningen vil give dig 
viden om dine symptomer og din sygdom, 
fx om hvad der er hensigtsmæssigt at spise, 
hvordan du kan tackle din åndenød gennem 
vejrtrækningsteknikker og ideer til, hvordan 
du bedst muligt håndterer din hverdag med en 
lungesygdom. Det vil ofte være fysiotera- 
peuter og sygeplejersker med særlig viden  
om lungesygdomme, som står for holdet.  
Et rehabiliteringsforløb varer typisk mellem 
8-12 uger, og for at komme på et rehabilite- 
ringshold skal du henvises af din egen læge 
eller hospitalslægen. 

Se mere om rehabilitering på  
www.lunge.dk/rehabilitering
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Bliv en del af sammenholdet

Lungeforeningens rådgivning
Når du har en lungesygdom, opstår der ofte en 
række spørgsmål om alt fra fx behandling,  
motion, rejser eller sociale forhold. I Lunge-
foreningen har vi rådgivere, som står klar til at 
hjælpe dig, når du har brug for viden og svar. 

Find alle vores rådgivere og deres  
kontaktoplysninger på  

www.lunge.dk/rådgivning

Lungeforeningens netværk og sammenhold
Når du har en kronisk lungesygdom, kan du 
have brug for støtte og at være sammenmed 
andre, som også har en lungesygdom. 

I Lungeforeningen kan du være med i 
træningsnetværk, lungekor og lokalafdelinger 
rundt om i hele landet. Derudover har vi også 
en række landsdækkende netværk for dig 
som fx har lungefibrose, sarkoidose, Primær 
Cilie Dyskinesi (PCD), eller venter på at blive 
lungetransplanteret. Her har du mulighed for 
at møde Lungeforeningen lokalt, være med 
i sociale fællesskaber, træne sammen med 
andre, deltage i lokale arrangementer, møde 
andre i samme situation og ikke mindst få ny 
viden om dine lunger. 

Du kan læse mere om de mange  
netværk på www.lunge.dk/netværk. 
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Bliv medlem i dag
Et medlemskab i Lungeforeningen giver dig 
adgang til: 
•   Gode sociale oplevelser i Lungeforeningens 

over 100 netværk, lokalafdelinger og lungekor
•   Rådgivning
•    Medlemsbladet Lungenyt 4 gange om året
•   Adgang til lungearrangementer nær dig
•    Du gør vores stemme kraftigere, når vi taler 

din sag. 

I dag står lungeområdet over for mange store 
udfordringer. Et stort antal mennesker, både 
børn og voksne, har en lungelidelse, men 
ingen diagnose. Der mangler sammenhæng 
i behandlingen af de ca. 600.000 mennesker 
med lungesygdomme i Danmark, og der ud-
deles alt for få midler til lungeforskning. Bliver 
du medlem i Lungeforeningen, er du med til 
at gøre en forskel for alle, der lever med en 
lungesygdom.
 

Sådan bliver du medlem

•   SMS BLIVMEDLEM til 1245, så  
kontakter vi dig vedrørende dit 
medlemskab

•   Meld dig ind på www.lunge.dk
•   Eller ring på tlf. 38 74 55 44

Du vælger selv, om du vil betale fx  
50, 75 eller 100 kr. om måneden eller 
300 kr. årligt. Vi glæder os til at byde  
dig velkommen som medlem.

Læs mere på www.lunge.dk

Sundere lunger livet igennem
Det nyfødte barns første selvstændige 
handling er at trække vejret. Og når vi en 
dag holder op, markerer dét livets afslutning. 
Derfor skal vi passe på de lunger, der sætter os 
i stand til at trække vejret. Vi skal forebygge, at 
lungerne bliver syge. Vi skal hjælpe dem, hvis 
lunger alligevel bliver det. Og vi skal forbedre 
mulighederne for, at de kan blive helbredt 
igen. Lungeforeningens vision er et samfund 
med sundere lunger livet igennem. 



Bliv medlem af Lungeforeningen
på www.lunge.dk

Følg os på
facebook.com/lungeforeningen

Strandboulevarden 49, B-8 : DK-2100 København Ø : T +45 38 74 55 44
info@lunge.dk : www.lunge.dk : www.facebook.com/lungeforeningen

Når du bliver indlagt med en lungesygdom  
- guide til patienter og pårørende

Når du har en lungesygdom, kan du risikere på et tidspunkt at skulle indlægges akut. 

Det kan føles utrygt at blive indlagt på et hospital, særligt hvis du ikke har prøvet det før. Derfor 
udgiver Lungeforeningen denne patientvejledning som beskriver, hvordan en typisk indlæggelse 
forløber, og hvilke hospitalsafdelinger, undersøgelser, behandlingsmuligheder du kan møde, samt 
gode råd til mennesker med lungesygdomme og deres pårørende. 

Sundere lunger – livet igennem
Lungeforeningen er for alle, der er påvirket af en lungesygdom. Sammenholdet begynder her. 

Læs mere på www.lunge.dk


