
Lær at leve 
godt med  
KOL 

1

(Kronisk Obstruktiv Lungesygdom)

En håndbog til dig, din familie og dine venner

uddrag FRA Modul 1-3

2 3

Her kan du se et kort 
uddrag fra de første  
3 håndbøger i serien 

Spørg efter håndbøgerne hos  
din læge eller sygeplejerske 
ved din næste konsultation
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Velkommen til  
”Lær at leve godt 
med KOL” 
I denne håndbog finder du støtte og hjælp til bedre at 
kunne klare din sygdom og leve med KOL.

Håndbogen er let at læse og nem at bruge i din hverdag. Den handler om din 
sygdom og den medicin, der findes til behandling af KOL.

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om noget, kan du skrive det i håndbogen 
– og du er altid velkommen til at dele dine tanker med dem, du kender på 
ambulatoriet eller med din læge, næste gang du træffer dem.
Det er også en god idé at vise bogen til din bedste ven(inde) eller din nærmeste 
familie. 

Revideret af Professor overlæge dr. med. Vibeke Backer
Ørenæsehalsafdelingen og Center of Aktiv Sundhed Rigshospitalet

I dette modul lærer du at:
 ✔ Blive mere opmærksom på, hvordan du trækker vejret

 ✔ Styre dit åndedræt

 ✔ Hoste mere effektivt

 ✔ Blive mindre træt og spare på kræfterne

 ✔ Forstå ”angst-åndenød-cirklen” – og lære at bryde den onde cirkel

 ✔ Trække vejret dybt og slappe af

Lær din  
vejrtrækning  
at kende
Når du har KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom),  

trækker du vejret oftere end raske personer.

Prøv at mærke, hvordan du trækker vejret.
Læg den ene hånd på maven og den anden hånd på brystkassen.

SKRIV HVAD DU OPLEVER:

Raske mennesker trækker 
vejret 14 - 16 gange 

i minuttet

ØVELSE -
BLIV KLOG

INFO &
FAKTA

RÅD & 
FORSLAG

TÆNK 
POSITIVT

HUSK  
PÅ AT..

UDDRAG FR
A H

ÅNDBOG 1
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Vejrtræknings- 
pause efter  
indåndingen
En vejrtrækningspause er en pause i vejrtrækningen,  
hvor man holder vejret efter indåndingen.

Sådan gør du:

1. Træk vejret ind

2. Hold vejret i 3 sekunder

3. Pust ud igen

Hvorfor skal du holde en pause i vejrtrækningen  
ved slutningen af indåndingen?

 ✔ For at forbedre udvekslingen af ilt (O2) og kuldioxid (CO2) i lungerne

Forslag, der kan 
mindske din  
åndenød
Ved åndenød er der nogle forskellige 
vejrtrækningsteknikker, du kan anvende:

”Fløjte-mund” vejrtrækning

1. Træk vejret langsomt ind gennem næsen, indtil du  
føler, at lungerne er fyldt med luft

2. Spids munden som om du skal til at fløjte  
eller kysse (”fløjte-mund”)

3. Pust langsomt ud, mens du bibeholder ”fløjte-mund”.  
På denne måde tømmer du bedst dine lunger for luft.  
Det er vigtigt, at du bruger dobbelt så lang tid på at  
ånde ud, som du brugte på at ånde ind.  
 
Husk hele tiden at have ”fløjte-mund”

4. Brug ikke al for stor kraft på at tømme  
lungerne for luft

FLØJTE-MUND UDVEKSLING AF O2 OG CO2

Hvorfor skal du bruge ”fløjte-mund” vejrtrækning? 

 ✔ Kan hjælpe dig med at styre din vejrtrækning.  
Både hvor hurtigt du trækker vejret, og om du får åndenød 

 ✔ Giver dig mere luft ned i lungerne

 ✔ Gør det lettere at trække vejret

 ✔ Øger din følelse af at kunne styre vejrtrækningen

 ✔ Øger din mulighed for at udføre fysisk aktivitet

UDDRAG FR
A H

ÅNDBOG 1
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Forestil dig …
…at du er ude at gå

1. Brug ”fløjte-mund” vejrtrækning hver gang du får åndenød

2. Hold regelmæssige hvilepauser, når åndenøden bliver for svær

Forestil dig at du skal gå på trapper…

1. Stop op på et af trinene.  
Tag en dyb indånding igennem næsen

2. Ånd ud med ”fløjte-mund”, mens du går op ad  
de næste par trin

3. Fortsæt på samme måde til du er kommet op ad trappen

Husk:

• Gør det samme, når du går ned ad trapper

• Brug altid gelænderet. Hold ryggen rank

• Brug skridsikre sko – det forebygger fald

Forestil dig …
…at du skal bære på nogle varer

1. Start med en dyb indånding igennem næsen

2. Imens du bøjer dig ned for at tage fat i varerne, puster du ud  
med ”fløjte-mund”

3. Når du har fat i varerne, tager du en dyb indånding igennem næsen

4. Imens du løfter varerne op, puster du ud med ”fløjte-mund”

5. Hold en pause og træk vejret almindeligt, når du står op med 
varerne i hænderne

6. Brug ”fløjte-mund” imens du bærer på dine varer

7. Gentag metoden, når varerne skal sættes ned

UDDRAG FR
A H

ÅNDBOG 1
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Kronisk  
Obstruktiv  
Lungesygdom 
Kronisk bronkitis og emfysem er tit tilstede på samme tid.
Tilsammen kaldes de to tilstande for Kronisk Obstruktiv 
Lungesygdom (KOL)

Selv læger kan tage fejl mellem kronisk obstruktiv lungesygdom og astma.
Men KOL er ikke det samme som astma. Også selvom nogle mennesker, der 
har astma, kan risikere at udvikle KOL. Det er specielt, hvis man samtidig med 
astma ryger tobak.

Man kan godt få astma som voksen. Både med allergi og uden allergi. Man kan 
godt få astma, samtidig med at man har KOL. Hvis du har både KOL og astma, 
vil du opleve større forandringer fra dag til dag. Mennesker med astma, som 
ikke har røget, har næsten aldrig bronkitis og emfysem (udvidede og ødelagte 
lungeblærer eller lungevæv).
Ved astma er lungefunktionen helt normal, når man ikke har astmaanfald. Når 
du har KOL, er din lungefunktion dårlig hele tiden, også i de perioder, hvor du 
har det godt.

Nu har du fået et godt indblik i, hvad det er, der giver KOL, og hvad du kan gøre, 
for ikke at få det værre. Du har også fået nogle ideer til at undgå at blive udsat 
for tobaksrøg.

Der kan også være andre ting, der gør dine  
symptomer værre:

• stor sorg eller glæde

• ændringer i vejret (ændringer i temperatur, luftfugtighed, blæst)

• infektioner (for eksempel forkølelse, influenza, bihulebetændelse)

SKRIV HER HVILKE TING I DINE OMGIVELSER, DER GØR DINE 
SYMPTOMER VÆRRE. BEGYND MED DET, DER ER VÆRST.

1

2

3

4

5

6

Husk:

• De fleste mennesker med KOL har ikke astma

• Hvis du har astma samtidig med KOL, har det betydning for din  
dagligdag og din behandling

• Nogle mennesker med astma har en allergi over for eksempel dyr eller støv. 
Andre mennesker med astma har ikke allergi

• Mellem anfaldene har mennesker med astma normal lungefunktion, mens 
mennesker med KOL har nedsat lungefunktion

UDDRAG FR
A H
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Bronkieudvidende 
medicin
 
Den vigtigste medicin til KOL:  

• Åbner og udvider luftvejen

• Har effekt på: Kortåndethed, pibende og hvæsende vejrtrækning 

• Nogen har særlig virkning på: Livskvaliteten, den fysiske formåen,  
arbejdskapaciteten og på forebyggelsen af akutte forværringer

2 typer:
• Antikolinerg medicin (kort- og langtidsvirkende)

• Beta2-agonister (kort- og langtidsvirkende) 

Der findes også kombinationer af medicin, hvor to eller tre typer af medicin er 
samlet i én inhalator.

Desuden:
• Andre lægemidler med afslappende virkning på  

bronkiemuskulaturen (methylxantinderivater)

Langtidsvirkende 
antikolinerge  
stoffer (LAMA)

 
Skal kun tages som inhalation.

Er velegnet til behandling af KOL.

Modvirker forværringer af KOL, bedre end langtidsvirkende  
beta2-agonister (LABA), og mindsker antal indlæggelser på hospitalet. 

Mindsker åndenød og pibende vejrtrækning, samt forbedrer livskvaliteten.

Du kan overkomme mere i dagligdagen, når du får langtidsvirkende antikolinerge 
stoffer (LAMA). Derfor er LAMA også anbefalet ved fysisk rehabilitering.

Modvirker og forebygger, at bronkierne snører sig sammen.

Virkningen begynder efter nogle minutter og er maksimal efter 30 minutter. 

LAMA gives 1-2 gange dagligt som inhalation.

LAMA behandling er ikke god til at behandle akut åndenød.

Kan give følgende bivirkninger:
Mundtørhed, bitter mundsmag

 

EKSEMPLER AF  
LAMA DEVICES

UDDRAG FR
A H
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Hvorfor skal du 
vaccineres?
 
Du er bedre beskyttet mod influenza og lungebetændelse, 
når du er vaccineret.  

Også selvom vaccinen ikke beskytter mod alle typer af influenza. Og det er 
ikke den samme type, der er mest almindelig hvert år. Når det bliver efterår  
så husk på, at du - og måske også din familie – skal vaccineres mod influenza.  

Du er bedre beskyttet mod lungebetændelse, når du er vaccineret.  
Pneumokok vaccinen beskytter mod en bakterie. Den er årsag til over  
halvdelen af alle typer af lungebetændelser.  

Du kan blive vaccineret hos din egen læge. Du kan blive vaccineret om efteråret 
for influenza og hele året for lungebetændelse (pneumokok).

Husk:

• Det går over igen, når du får det værre af ting, du ikke kan tåle. 
Især når du kan styre, hvor meget du bliver udsat for

Sørg for:

• at tage din medicin som anbefalet af lægen og  
læs omhyggeligt indlægssedlen i medicinpakningen

Vaccination 

• Indsprøjtningen er ikke farlig.

• Vaccinerne forhindrer influenza  
eller lungebetændelse.

• Du kan få lidt ondt, der hvor du fik  
indsprøjtningen. Du kan også få lidt  
ondt i musklerne og lidt feber. Det  
går hurtigt over, og du bliver ikke syg.

• Du kan få mere at vide om  
vaccinerne hos din egen læge.

Miljøpåvirkninger 

• Vær opmærksom på, at dine  
omgivelser kan gøre dine  
symptomer værre.

• Prøv at undgå de ting, der gør dine 
symptomer værre.

• De ting, du ikke helt kan undgå, 
kan du prøve at gøre mindre.

HVAD KAN DU ELLERS GØRE FOR AT FÅ FÆRRE SYMPTOMER?

Dette bør du vide om din medicin: 

• Navnet/navnene på din medicin

• Hvad medicinen gør godt for

• Hvilken dosis du bør tage

• Hvornår du skal tage medicinen

• Hvilke bivirkninger du skal være opmærksom på

• Hvordan du skal tage medicinen

HVAD KAN DU 
ELLERS GØRE?
 
Nu har du lært nogle veje til at mindske de ting i  
dine omgivelser, som du får det værre af.UDDRAG FR

A H
ÅNDBOG 2
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JEG HAR DET VÆRRE  
END NORMALT HVAD GØR JEG, NÅR JEG FÅR DET VÆRRE

Mine symptomer har 
ændret sig

Jeg er mere kortåndet,  
end jeg plejer

Jeg hoster eller har mere 
opspyt 

Det piber eller hvæser, når  
jeg trækker vejret

JEG HAR VÆRET UDSAT FOR…

...en stressende påvirkning

• Jeg anvender mine åndedræts- og  
afslapningsteknikker 

• Jeg sætter mig i en stilling, der gør det lettere at 
trække vejret 

• Jeg forsøger at være rolig og slappe af 

• Jeg tager            sug af                                      , 
hvis jeg føler det nødvendigt

…forurening, pludselige 
vejrforandringer med mere 
blæst og regn eller når det er 
varmt og trykkende, eller ved 
en kraftig anstrengelse

• Jeg prøver at undgå det, der gør mine  
symptomer værre

• Jeg anvender mine åndedræts- og  
afslapningsteknikker

• Jeg sætter mig i en stilling, der gør  
det lettere at trække vejret

• Jeg forsøger at være rolig og slappe af

• Jeg tager min hurtigtvirkende medicin

Hvad skal jeg gøre, når jeg bliver mere kortåndet  
end normalt?

JEG HAR DET VÆRRE  
END NORMALT HVAD GØR JEG VED FORVÆRRING

Jeg har mindst to af de  
symptomer, der står her: 

• Min åndenød er værre
• Jeg spytter mere slim op
• Mit opspyt er gult eller 

grønt 

Måske er der også feber

Hvad skal jeg gøre, når jeg får mere åndenød end normalt, 
og det ikke skyldes, at mine symptomer er udløst  
af stress eller miljøpåvirkning?

JEG HAR FÅET..

...en forkølelse eller  
lungebetændelse

• Jeg øger mine inhalationer, som lægen  
har ordineret det 

• Jeg kontakter evt. min egen læge eller  
ambulatoriet

• Jeg tager min antibiotika eller tabletter med  
steroid som beskrevet på næste side

• Jeg undgår ting, der gør mine symptomer værre 

• Jeg planlægger mine daglige gøremål,  
så jeg undgår at blive mere forpustet

UDDRAG FR
A H

ÅNDBOG 3
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Følelser og stress kan gøre 
dine symptomer værre

Lad os se hvordan du klarede den stressende situation 

Husk at følge din behandlingsplan. 

1. Brug dine åndedræts- og afslapningsteknikker

2. Sæt dig i en stilling, der letter vejrtrækningen

3. Forsøg at være rolig og slappe af

4. Tag din inhalationsmedicin som ordineret af lægen

5. Kontakt klinikken, hvis symptomerne fortsætter

2 - Er du klar til den anden situation? Det er en dejlig  
dag i december...

Du er på indkøb med en ven. I går på café eller restaurant. Der er tændt mange 
stearinlys i lokalet. Den tætte luft giver dig åndenød. Du beslutter dig for at  
forlade lokalet. Uden for er vejret blevet dårligere med kulde, blæst og regn.  
Du kæmper.

BESKRIV DINE SYMPTOMER?

HVAD GØR DU?

UDDRAG FR
A H
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Afslapnings-
øvelse

Lad os begynde

1. Luk øjnene. Start med at slappe af i fødderne og derefter opad mod hovedet

2. Slap af i venstre fod indtil du ikke kan mærke nogen muskelspænding.  
Tag nogle dybe indåndinger og ånd langsomt ud med spidsede  
læber (“fløjte-mund”)

3. Slap af i højre fod, venstre ben, højre ben, venstre læg og højre læg

4. Vent med at gå videre, til du er fuldstændig afslappet i begge ben. Tag nogle 
dybe indåndinger og pust langsomt ud med spidsede læber (“fløjte-mund”)

5. Fortsæt med hænder, arme, skuldre, balder, hofter og ryg

6. Derefter slapper du af i nakke, ansigt og hovedbund

7. Når du er helt afslappet, så hold øjnene lukkede og træk vejret dybt nogle 
gange, som beskrevet ovenfor, før du stopper øvelsen

Afslapnings-
øvelsen øger din 
evne til at  
koncentrere dig
Koncentrer dig om en enkelt kropsdel ad gangen.
Sørg for at give dig tid til at lære øvelsen, og at øve  
dig jævnligt

Vær tålmodig

UDDRAG FR
A H

ÅNDBOG 3



Modul 1-3

• Behandlingsplan

• Symptomforværring og handlingsplan

• Symptombehandling i forskellige situationer

• Afslapningsøvelse: Øvelse i muskelafslapning  
og dyb indåndingsteknik

Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Strødamvej 52 - 2100 København Ø
Tlf.: 39 15 88 88 www.boehringer-ingelheim.dkABCD

ØVELSE -
BLIV KLOG
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FAKTA

RÅD & 
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POSITIVT
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PÅ AT..
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Jo mere du ved om KOL jo nemmere 
bliver det at leve med det! 

Gode råd og vejledninger til et liv med KOL  
(Kronisk Obstruktiv Lungesygdom).

Håndbøgerne er overskuelige og enkle at læse. De handler 
om KOL og giver praktiske råd og forslag til øvelser og 
tanker, der kan gøre hverdagen som patient med KOL 
lettere og skabe tryghed omkring sygdommen.

Uddannelseshåndbøgerne er til dig,  
der er berørt af KOL 

Som patient med KOL, familie -, venner-, kolleger og eller 
bekendte - til en patient med KOL. 

Spørg efter håndbøgerne 
hos din læge eller sygeplejerske  


