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Brug os
Ring til Lungelinjen og tal med vores lunge-
sygeplejerske på tlf. 30 13 79 46 eller med 
vores socialrådgiver på tlf. 30 13 79 48. De 
sidder klar til at hjælpe alle, pårørende som 
patienter, gennem de problemer, som føl-
ger med en lungesygdom. Vi hjælper også 
gerne økonomisk gennem vores fond, hvor 
man har mulighed for at søge legater til rej-
ser, ophold, julehjælp og meget mere. Som 
fagperson kan du søge viden, midler og di-
rekte dialog med patienter. Uanset hvem 
du er, er vi altid klar til at lytte til dig.

Vi giver dig svar
På www.lunge.dk finder du opdaterede ny-
heder, viden og gode råd om at leve med en 
lungesygdom. Derudover udgiver vi med-
lemsbladet LUNgENyt og en lang række 
pjecer om lungesygdomme, herunder KOL, 
kost og træning til lungepatienter samt me-
get mere. 

Vores pjecer kan bestilles eller downloades 
på www.lunge.dk - de er gratis. Vi har også 
et gratis dialogforum på www.snakomkol.dk

Danmarks Lungeforenings vision er et  
samfund, hvor flere men nesker har sun-
dere lunger – livet igennem. Vi bygger 
netværk med andre, der arbejder for lun-
gesagen, og derfor samarbejder Danmarks 
Lungeforening og LungePatient.dk for at 
hjælpe mennesker med lungesygdomme. 
Det betyder helt konkret, at alle medlem-
mer kan deltage i arrangementer, kurser og 
andre aktiviteter i begge foreninger.

Vær med til at støtte lungesagen aktivt. Bliv 
medlem af Danmarks Lungeforening eller 
giv et bidrag.  Støt os på www.lunge.dk un-
der StØt OS, ring på tlf. 38 74 55 44 eller 
brug vores bankkonto 3001-75 72 700.

Støt Lungesagen 
– du kan gøre en forskel
Lungesygdomme er i kraftig vækst, og det at være ramt af en lungesygdom er ødelæggende 
for livskvaliteten. I Danmark skal der mere fokus på forskning, forebyggelse og behandling 
af lungesygdomme. Når du støtter Danmarks Lungeforening som medlem eller med et bi-
drag, er du med til at gøre en forskel for alle, der lever med en lungesygdom.
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Hvad er årsagen til tuberkulose?
tuberkulose skyldes infektion med en bak-
terie, der hedder Mykobakterium tuber-
kulosis. Bakterien slår sig fortrinsvis ned i 
lungerne, men kan sætte sig i alle organer 
og i knogler og lymfeknuder. Det er kun tu-
berkulose i lungerne, som er smittefarlig. 
Bakterien vokser langsomt, og tuberkulose 
kan være flere år om at udvikle sig.
 
Hvor sjælden er tuberkulose? 
tuberkulose er sjælden. I Danmark findes 
der ca. 350 tilfælde af tuberkulose om året. 
to tredjedele forekommer hos indvandrere. 
Det er kun sjældent, at smitte spreder sig fra 
indvandrere til indfødte danskere.
 
tuberkulose kan ramme alle grupper i be-
folkningen - børn og voksne, unge og gamle, 
rige og fattige. 

Ofte rammer tuberkulose personer, som af 
en eller anden årsag er svækkede. Det er 
folk med nedsat immunforsvar fx diabetes-

patienter, patienter med nyre- eller lever-
sygdom, alkoholikere eller patienter, som 
får medicin, der nedsætter immunforsvaret. 

Hvordan opstår tuberkulose?
Når en person indånder tuberkulosebak-
terier, sætter bakterierne sig i lungerne, og 
der kan ske følgende to ting:
1.   Immunforsvaret bekæmper bakterierne 

og indkapsler dem
2.   Eller: Bakterierne formerer sig og giver 

aktiv lungetuberkulose. Kun 5-10 % af 
de personer, der bliver smittet, udvik-
ler aktiv tuberkulose. Risikoen er størst 
hos spæd- og småbørn og personer med 
svækket immunforsvar.

Hvis man er blevet smittet og ikke er ble-
vet syg, kan bakterierne hvile i kroppen. De 
indkapslede, hvilende bakterier kan senere 
vågne og give aktiv tuberkulose, hvis im-
munforsvaret bliver svækket. Her er der er 
to muligheder: 
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1.   Personen får lungetuberkulose. 
2.   Eller: Bakterierne vandrer til andre dele 

af kroppen og giver tuberkulosesygdom 
der. Det kan være i lymfeknuderne eller 
nyrerne. Det kan være rygsøjlen eller an-
dre knogler. Alle organer kan blive ramt. 

Efter endt behandling af tuberkulose, vil 
bakterien være bekæmpet, og man bærer 
ikke længere tuberkulose-bakterien i krop-
pen. 
 
Hvordan smitter tuberkulose?
tuberkulosebakterierne spreder sig fra per-
son til person, fx når en person med aktiv 
lungetuberkulose hoster eller nyser. 

tuberkulose er ikke særlig smitsom, så de 
mest udsatte er dem, der er meget sammen 
med den syge i mange timer om dagen. Det 
kan være personer, som bor sammen, eller 
arbejdskolleger, som sidder i et lille rum 
sammen mange timer dagligt. 

Ikke alle med tuberkulose smitter. Det er 
kun svær lungetuberkulose, som smitter. 
Efter 14 dages behandling, er der ikke læn-
gere smitterisiko. Patienter med tuberku-
lose uden for lungerne smitter aldrig. Børn 
smitter næsten aldrig. Personer med hvilen-
de (indkapslede) bakterier i kroppen er ikke 
syge og kan derfor ikke smitte andre. 

Symptomer
De almindeligste tegn på tuberkulose i lun-
gerne er hoste med opspyt, som kan være 
blodigt, åndenød (svært at trække vejret), 
vægttab, træthed, nattesved. 

Sidder tuberkulosen andre steder i krop-
pen, vil symptomer kunne ses derfra. Det 
kan være hævede lymfeknuder, bylder, hæ-
vede led, knoglesmerter eller andre smerter 
fra det sted tuberkulosen sidder. I de tidlige 
stadier er der ingen symptomer.
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Hvordan undersøger lægen for 
tuberkulose?
Der findes flere slags undersøgelser: 
•   Røntgenbillede af lungerne. Her kan man 

se, om der er forandringer typiske for tu-
berkulose 

•   Røntgenundersøgelse eller scanning af 
andre organer, hvis tuberkulosen sidder 
uden for lungerne 

•   Undersøgelse af opspyt. Er der mange 
bakterier, kan de ses i et mikroskop. Er 
der få, kan laboratoriet få dem til at for-
mere sig, så de kan findes. De vokser lang-
somt, så det kan tage op til 2 måneder, før 
der er svar på prøven 

•   Sidder tuberkulosen i andre organer, kan 
lægen tage en prøve derfra og undersøge 
for tuberkulosebakterier

Det bedste er at finde tuberkulosebakteri-
erne, men det er ikke altid muligt. Man kan 
dog godt have tuberkulose alligevel. Hvis 
der er mistanke om tuberkulose, starter 
man behandling med det samme. 

Behandling
Med den rette behandling kan tuberku-
lose helbredes. Behandlingen foregår i to 
dele: Først får man fire slags antibiotika i 
to måneder. Så får man to slags antibiotika 
i yderligere fire måneder. I alt seks måne-
ders behandling. De første to måneder 
får man medicinen Isoniazid, Rifampicin, 
Etambutol og Pyrazinamid. De næste fire 
måneder får man medicinen Isoniazid og 
Rifampicin.

Medicinen er i pilleform og er gratis. Be-
handlingen er den samme, uanset om tu-
berkulosen sidder i lunger, knogler eller 
andre steder. Ved meget svær tuberkulose, 
eller hvis der er problemer, kan behand-
lingen fortsætte længere. Hvis tuberkulose 
ikke behandles, vil 50 % af patienterne dø 
inden for to år. I Danmark modtager tuber-
kulosepatienter den rigtige behandling og 
bliver derfor helbredt. 
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Tuberkulosemedicin og bivirkninger
Patienterne har normalt ikke problemer 
med tuberkulosemedicin, men nogle ople-
ver bivirkninger. 

tuberkulosemedicinen kan give kløe og ud-
slæt på huden, men det forsvinder, når man 
stopper med medicinen.

Isoniazid kan give træthed, humørsving-
ninger, nedsættelse af hukommelse og kon-
centrationsevne. Som sjældne bivirkninger 
kan nævnes leverbetændelse og nervebe-
tændelse, der især lokaliseres til benene og 
opleves som muskelsvaghed og brændende 
fornemmelser i ben og fødder. Alle bivirk-
ninger forsvinder i almindelighed, når be-
handlingen ophører, og nervebetændelsen 
kan modvirkes ved samtidig behandling 
med B-vitaminet Pyridoxin. 

Rifampicin farver urin og afføring orange-
rød og kan varigt misfarve kontaktlinser. 
Rifampicin kan give influenzasymptomer 

i form af feber, træthed og ledsmerter. I 
sjældne tilfælde ses leverbetændelse. Rif-
ampicin nedsætter effekten af P-piller, og 
man skal derfor bruge anden form for præ-
vention. 

Etambutol kan en sjælden gang give syns-
nedsættelse og ændret farvesans, der som 
regel holder op igen af sig selv. Man kan for 
eksempel opdage det, når man læser avis el-
ler ser tv. Alle patienter, som får Etambutol, 
skal straks kontakte lægen, hvis der opstår 
synsproblemer. 

Pyrazinamid kan give ledsmerter og for 
meget syre i maven. Som ved Isoniazid og 
Rifampicin kan ses leverbetændelse.

Hvis der er mistanke om bivirkninger, kan 
der tages blodprøver.  
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Anden medicin
tuberkulosemedicinen kan have indflydelse 
på, hvordan anden medicin virker. Vær op-
mærksom på at: 

•   P-piller, P-stav, P-ring og hormonspiraler 
ikke virker, og man skal derfor bruge an-
den form for prævention. 

•   Metadon nedbrydes hurtigere, og det kan 
være nødvendigt at give noget mere. 

•   Doseringen af blodfortyndende medicin 
skal ofte ændres. 

•   Visse typer epilepsimedicin kan enten få 
nedsat effekt eller blive længere i krop-
pen, så man får bivirkninger. 

•    Nogle psykofarmaka kan få nedsat effekt. 
Det er derfor vigtigt at fortælle lægen om 
al anden medicin. 

 
Alkohol
Det er en god idé at holde lidt igen med øl, 
vin og spiritus under behandlingen, men det 
er ikke nødvendigt at lade helt være med at 
drikke. 

Hvad skal man spise?
Mange tuberkulosepatienter taber sig, in- 
den sygdommen bliver opdaget. Det er der-
for vigtigt at få god, rigelig og sund mad 
regelmæssigt. Man må spise alle slags føde-
varer. 

Kontrol af behandlingen
Patienterne skal komme til regelmæssig 
kontrol på hospitalet. Ved kontrollerne er 
der samtale med en læge eller en sygeplejer-
ske om, hvordan det går med behandlingen 
og om, der er bivirkninger eller andre pro-
blemer. Personalet udleverer medicin, og 
med jævne mellemrum foretager de rønt-
genundersøgelse af lungerne. De opsamler 
også spytprøver til undersøgelse for tuber-
kulosebakterier. 

Når behandling med medicin er gennem-
ført, kommer tuberkulosen sjældent igen. 
Hvis det sker, er det ofte i de første år ef-
ter afsluttet behandling. For at opnå fuld 
helbredelse er det vigtigt, at man tager sin 
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medicin dagligt, og at behandlingen ikke 
stoppes eller afbrydes undervejs.

Forholdsregler med hensyn til smitte
Ikke alle med tuberkulose smitter. Det er 
kun svær lungetuberkulose, som smitter. 
Efter 14 dages behandling er der ikke læn-
gere smitterisiko. Patienter med tuberku-
lose uden for lungerne smitter aldrig. 

Patienter i behandling for lungetuberkulose 
kan være sammen med familien, som de 
plejer. Den største risiko for smitte var før 
behandlingen begyndte. 

Alle patienter skal være sygemeldt de før-
ste 14 dage af behandlingen. Det er dels på 
grund af smittefaren for de, som har svær 
lungetuberkulose, men også for at vænne 
sig til medicinen. Under særlige omstæn-
digheder kan sygemeldingen vare længere 
tid. Det gælder personale i børnehaver og 
skoler og andre med tæt kontakt til flere 
mennesker. 

Forebyggelse
Den vigtigste forebyggelse er at begrænse 
spredning af smitten. Det er derfor vigtigt 
at finde patienter med lungetuberkulose 
hurtigt og sætte dem i behandling. Når en 
patient har været i behandling i 14 dage, 
smitter vedkommende ikke længere. 

Så skal man finde ud af hvem, der har smit-
tet, og om vedkommende har nået at smitte 
andre. Derfor skal der gennemføres under-
søgelse af kontaktpersoner (smitteopspo-
ring). Smitteopsporingen foregår i samar-
bejde med personalet i lungeklinikken eller 
på hospitalet. 

Undersøgelse af kontaktpersoner
Man undersøger om andre er smittede ved 
at undersøge den nærmeste familie og evt. 
arbejdskolleger, klassekammerater eller an-
dre med tæt kontakt til den syge. Kontakt-
personerne kan få taget en hudtest på armen 
(Mantouxtest), en blodprøve (Quantiferon-
test) eller et røntgenbillede af lungerne. 
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Mantouxtest
Mantouxtesten er en hudtest, som sygeple-
jersken foretager for at påvise, om en person 
er smittet med tuberkulose. Sygeplejersken 
sprøjter en lille smule væske ind i huden på 
underarmen. Prøven aflæses efter 3 døgn. 
testen er positiv, hvis der kommer en stor 
hævelse. Denne test bruges mest til børn og 
unge som ikke er calmettevaccinerede. 

Personer, som er calmettevaccinerede, får 
taget en blodprøve, der kan påvise smitte 
med tuberkulose. 

Hvis hudtesten eller blodprøven er negativ 
2-3 måneder efter smitteudsættelsen, er 
personen ikke blevet smittet. 

Hvis hudtesten eller blodprøven er positiv, 
og røntgenbillede af lungerne ikke viser 
tegn på aktiv tuberkulose, tilbydes medicin 
for at forebygge udvikling af tuberkulose.

Rengøring i hjemmet
Det er ikke nødvendigt at tage særlige for-
holdsregler i boliger, hvor en patient med 
smittefarlig tuberkulose har boet. Man bør 
lufte ud og foretage almindelig rengøring. 
Sengetøj vaskes på almindelig vis.

Hvem gør hvad?
Når en læge konstaterer tuberkulose hos en 
person, skal lægen anmelde dette til Em-
bedslægen og Statens Serum Institut. Em-
bedslægen har ansvar for den lokale fore-
byggelse og foretager smitteundersøgelse i 
samarbejde med det lokale hospitals lunge-
medicinske afdeling. 
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Danmarks Lungeforenings 
patientvejledning om tuberkulose 
Hvert år rammes omkring 350 danskere 
af tuberkulose. En sygdom, der smitter fra 
menneske til menneske, og typisk sidder i 
lungerne. I denne vejledning får du svar på 
hvad symptomerne er på tuberkulose, hvor-
dan man behandler sygdommen og hvordan 
man undgår, at sygdommen smitter andre.

Sundere lunger - livet igennem 
Danmarks Lungeforening bygger netværk 
med andre, der arbejder for lungesagen, og 
samarbejder derfor med LungePatient.dk 
for at hjælpe mennesker med lungesygdom-
me. Det betyder helt konkret, at alle med-
lemmer kan deltage i arrangementer, kurser 
og andre aktiviteter i begge foreninger.

Strandboulevarden 47B  ::  DK-2100 København Ø  ::  T+45 38 74 55 44  ::  info@lunge.dk  ::  www.lunge.dk

Støt lungesagen nu og her 
Danmarks Lungeforening har brug for dig - og din støtte. Bliv medlem af Danmarks  
Lungeforening for 150 kr. om året eller giv et bidrag. På www.lunge.dk under StØt OS kan 
du indbetale via bankoverførsel (konto 3001-75 72 700), og tilmelde dig PBS, eller du kan 
betale via vores girokonto 01-640 0035. Du er også altid velkommen til at skrive til os på 
info@lunge.dk eller ringe på tlf. 38 74 55 44. Når du støtter Danmarks Lungeforening, er du 
med til at gøre en forskel for alle, der lever med en lungesygdom. tak for din støtte.


