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Sundere lunger - livet igennem
Lungeforeningen arbejder for, at flere danskere lever med sundere 
lunger livet igennem. 

Din støtte er afgørende for vores arbejde. Som medlem eller 
bidragsyder støtter du lungesagen og giver os tyngde, når vi taler 
lungepatienternes sag. 

Gå ind på www.lunge.dk/stoet-os eller ring på tlf. 38 74 55 44 og 
meld dig ind eller giv et bidrag. 

Tak for din støtte.

FÅ MERE VIDEN OM DINE LUNGER
Læs mere på www.lunge.dk



Kend dine lunger
Du får højst sandsynligt tjekket dit blodtryk jævnligt hos 
din læge, men som mange andre, har du sikkert aldrig 
fået målt din lungefunktion. Også selvom det kun tager 
et par minutter. Du kan få lavet en lungefunktionstest 
(også kaldet spirometri) hos din egen læge, og du får 
svar på prøven med det samme. Det er vigtigt, at du får 
målt din lungefunktion, for målingen kan afsløre, om du 
har eller er ved at få Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 
(KOL), astma eller andre lungesygdomme. 

1. Er du mere end 35 år og ryger eller er ex-ryger?
2. Bliver du let forpustet, fx når du går op af trapper?
3. Har du dagligt hoste og en gang i mellem slim? 

Det er vigtigt for alle mennesker at få målt 
sin lungefunktion, men det er især vigtigt, hvis 
du kan svare ja til et eller flere af de tre følgende 
spørgsmål fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

VIDSTE DU?

At alle raske mennesker følger en stigende kurve 

for lungefunktionen frem til ca. 20 års alderen, 

hvorefter kurven er langsomt faldende for alle.





ud med, når du puster ud med al kraft. Den 
vigtigste værdi kaldes lungefunktionstallet 
(FEV1 i lægelig terminologi) og angiver, hvor 
mange liter luft du kan puste ud i det første 
sekund af udåndingen. En anden vigtig 
værdi er det totale antal liter luft, som 
du kan puste ud (i lægelig terminologi: 
forceret vitalkapacitet (FVC). 

Hvad er en lungefunktionstest?
Der findes flere typer af test, som kan bruges til at 
undersøge lungerne. Den mest almindelige test er en 
såkaldt lungefunktionstest (spirometri), hvor du får 
vurderet din lungefunktion ved at måle hvor meget 
og hvor hurtigt, du kan puste luft ud af dine lunger. 
Ved undersøgelsen bruges et spirometer, som er 
et måleapparat med et mundstykke. Når du blæser 
gennem mundstykket, registreres hastigheden af 
luftstrømmen og den mængde luft, som strømmer 
igennem apparatet. Undersøgelsen giver en rigtigt god 
bedømmelse af dine lungers tilstand. 

Hvad måler man ved 
en lungefunktionstest?

Ved testen måles både den luftmængde, som du har 
i lungerne og den hastighed, som luften strømmer 



En lungefunktionstest kan fortælle dig, om din lungefunktion er normal 
eller nedsat. Hos alle voksne mennesker falder lungefunktionen i takt 
med, at man bliver ældre, men hvis lungefunktionen falder for meget 
og for hurtigt, kan det være et tegn på, at du har en lungesygdom. 
Nedsat lungefunktion kan være udtryk for Kronisk Obstruktiv 
Lungesygdom (KOL) eller astma, som flere end 500.000 danskere har. 
Desuden ses nedsat lungefunktion ved en række andre 
lungesygdomme som fx asbestose, allergisk lungebetændelse og 
arvelige lungesygdomme men også ved hjertesygdom, stivhed i 
brystkassen, svær overvægt og væskeansamling omkring lungen.    
Læs mere på www.lunge.dk/viden

Lungefunktionafhænger hos 
alle af køn, alder, højde og 
vægt. Derfor sammenlignes 
det målte resultat af din 
lungefunktionstest med det, 
som man ville forvente at finde 
hos en lungerask person med 
samme køn, alder og statur. 
Dette tal kaldes normalværdien 
eller ”den forventede værdi” 
hos en lungerask person.
Læs mere på
www.lunge.dk/
lungefunktionstest

Hvordan tolker man resultatet?

Hvad kan en lungefunktionstest 
fortælle?

LUNGEFUNKTION

Svarer dit lungetal helt til 

den forventede normalværdi, 

betegnes det som 100%. 

Men hvis din lungefunktion 

bliver målt til fx halvdelen af 

den forventede værdi, er din 

lungefunktion nedsat til 50%. 

Lungefunktionen vurderes som 

normal, når de målte værdier af 

FEV1 og FVC ligger over 80% af 

den forventede normalværdi. 





Rygere taber lungefunktion hurtigt, 
da luftveje og lungeblærer ødelægges 
permanent af tobakken. Det ødelagte væv 
kan ikke genopbygges, og tilstanden kan 
resultere i sygdommen KOL. 

Hvis du ryger, er det derfor meget vigtigt at 
holde op i tide. Hvis du stopper med at ryge, 
kan din lungefunktion stige lidt, men det 
vigtigste er, at du efter rygestop kun taber 
lungefunktion i samme normale tempo, som 
folk, der aldrig har røget, gør. Et rygestop vil 
derfor bremse udvikling af lungesygdom.

Det er også vigtigt, at du undgår 
lungeskadelige dampe og gasser, og hvis 
du arbejder i et støvet arbejdsmiljø, fx i 
byggebranchen, bør du undgå at indånde 
støv fra byggematerialer, da det kan 
forårsage alvorlig lungesygdom. 

Hvis du ryger, og du samtidigt arbejder i et 
støvet arbejdsmiljø, har du en stærkt forhøjet 
risiko for at udvikle alvorlig lungesygdom, 
da kombinationen af rygning og støv i 
arbejdsmiljøet er særdeles skadelig for dine 
lunger.

Pas godt på dine lunger



Du kan desværre ikke forbedre 
din lungefunktion ved fysisk 
træning, men du kan ved 
hjælp af træning forbedre din 
kondition og dine musklers 
styrke og udholdenhed, og på 
den måde kan du forbedre din 
vejrtrækning, fordi dine lunger 
vil blive mindre belastede ved 
fysisk anstrengelse. 

Du vil også opleve, at din 
vejrtrækning fungerer bedre, og 
at du bliver mindre forpustet. 
Derfor bør alle mennesker, og 
især lungepatienter, leve så 
fysisk aktivt som muligt.

Læs mere på
www.lunge.dk/motion 

Kan lungefunktion forbedres med 
træning?



•  KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.
•  KOL er en alvorlig lungesygdom, som opstår, fordi

lungevævet langsomt bliver nedbrudt.
•  I 80-90% af tilfældene er aktiv rygning årsag til KOL,

men tobaksforurenet luft, forurening, genetiske
faktorer, og støv på arbejdspladsen kan også være
årsag til sygdommen.

•  Mindst 400.000 danskere har KOL, men kun ca.
halvdelen ved, at de har sygdommen. Symptomerne
bliver nemlig ofte først markante, når halvdelen af
lungefunktionen er tabt.

•  Næsten 4.000 danskere dør hvert år af KOL, og ca.
2.000 dør af sygdomme, som forværres af KOL.

Symptomer ved KOL
•  Åndenød 
•  Hoste
•  Opspyt af slim fra lungerne

KOL kan ikke helbredes, men du kan selv gøre meget for 
at bremse udviklingen. Rygestop er det allervigtigste 
middel, men også medicinsk behandling og fysisk 
træning hjælper. 
En lungefunktionstest hos din egen læge kan afsløre, 
om du har KOL. En fornyet test af lungefunktionen, efter 
inhalation af luftvejsudvidende medicin, kan hjælpe til at 
skelne mellem KOL og astma.

Læs mere på www.lunge.dk/kol

Hvad er KOL?



Hvad er astma?
Astma er en kronisk betændelsestilstand 
i lungerne, hvor de typiske symptomer 
er: Åndenød, hvæsende og pibende 
vejrtrækning, og hoste med eller uden 
slim.

Påvirker astma lungefunktionen?
Ved astma ser man ingen ødelæggelse 
af lungeblærerne, men til gengæld 
en forsnævring af luftvejene, som 
kan give nedsat lungefunktion. 
Da lungevævet ikke bliver ødelagt 
i samme grad som ved KOL, 
er medicinen generelt mere 
effektiv ved astma end ved KOL. 
Medicinsk behandling af astma 
kan i de fleste tilfælde gøre, 
at lungefunktionen bliver helt 
normal. 

En lungefunktionstest hos din 
egen læge kan afsløre, om du 
kan have astma. En fornyet test 
af lungefunktionen, efter inhalation 
af luftvejs udvidende medicin, kan 
hjælpe til at skelne mellem KOL og 
astma. 

Læs mere på
www.lunge.dk/astma 
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Kender du din lungefunktion?
Du får højst sandsynligt tjekket dit blodtryk jævnligt hos din læge, 
men har du nogensinde fået målt din lungefunktion? I denne pjece 
kan du læse om, hvordan du får målt din lungefunktion, hvad en 
lungefunktionstest kan fortælle dig, hvordan du passer på dine 
lunger og meget mere. Det tager kun et par minutter at få lavet en 
lungefunktionstest (også kaldet spirometri) hos din egen læge, 
og du får svaret med det samme. Det er vigtigt, at du kender din 
lungefunktion, for målingen kan afsløre, om du har eller er ved at få 
lungesygdomme som Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), astma 
eller andre lungesygdomme. 

Hvert år den 3. onsdag i november er det International Lungedag, hvor 
du også kan få målt din lungefunktion rundt om i landet. Læs mere på 
www.lunge.dk/lungedag
Få viden om dine lunger
Lungeforeningen arbejder for sundere lunger – livet igennem. Hjælp 
os i vores arbejde og bliv medlem for 300 kr. om året eller et valgfrit 
måndligt beløb. Du får støtte, vejledning og rådgivning. Læs mere på 
www.lunge.dk eller ring på tlf. 38 74 55 44. Tak for din støtte.




