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KOL står for kronisk obstruktiv 
lungesygdom.

Omkring 320.000 danskere har 
KOL. Sygdommen udvikles lang-
somt over flere år. De fleste er 
midaldrende, når de får diagnosen. 
KOL er en kronisk sygdom, som 
man skal leve med resten af livet. 
Årsagen til sygdommen er i langt 
de fleste tilfælde rygning.

KOL gør det svært at trække vejret. 
Luftvejene bliver snævre, og lun-
gevævet ødelægges langsomt. Der 
opstår en kronisk betændelsestil-
stand i luftvejene, som gør, at der 
produceres mere slim end normalt. 
Derfor vil man typisk hoste meget 
for at transportere slimen væk fra 

luftvejene. Det er vigtigt, at man 
ikke anvender hostestillende medi-
cin, når man har KOL, uden at have 
talt med lægen.

Der er flere sværhedsgrader af 
KOL. Nogle har sygdommen i mild 
grad og mærker ikke særlig meget 
til den i det daglige. Andre har 
sygdommen i sværere grad og skal 
have flere typer medicin og even-
tuelt ilt. 

SYMPTOMER PÅ KOL

Hvis du oplever nogle af disse symptomer i mere end ca. to måneder, 
bør du søge læge:

 o Du hoster en del og har slim i luftvejene

 o Du bliver let forpustet, træt og udmattet

 o Du har svært ved at trække vejret og/eller pibende vejrtrækning. 

Lægen stiller diagnosen KOL ved at vurdere dine symptomer og måle 
din lungefunktion. 



KOL

MEDICIN MOD KOL

Medicinen mod KOL kan lindre 
symptomerne og i nogle tilfælde 
forebygge og afhjælpe akut forvær-
ring af sygdommen. Medicinen 
bremser altså ikke udviklingen af 
sygdommen men kan gøre det let-
tere at trække vejret. Hvis man vil 
bremse udviklingen af sygdommen, 
skal årsagen til, at man har fået 
KOL, fjernes. Det kan fx være ved 
at holde med at ryge.

Der findes flere typer af medicin til 
behandling af KOL. Noget medicin 
virker ved at udvide luftvejene, og 
andet medicin virker ved at hæmme 
betændelsestilstanden i lungerne.

Medicin mod KOL gives typisk i en 
inhalator, der sørger for, at medici-
nen kommer direkte ned i lungerne, 
hvor den skal virke. Medicinen 
giver få bivirkninger. Hvis du al-
ligevel oplever bivirkninger ved din 
medicin, kan du tale med apoteket 
eller din læge om det.

Sørg for at tage din medicin, som du 
har aftalt med lægen, og få tjekket 
din inhalationsteknik på apoteket 
med jævne mellemrum.

Hold øje med, hvornår din inhalator 
er tom, så du ikke risikerer pludse-
lig at stå uden medicin. 

Sørg desuden for at rengøre inha-
latoren jævnligt. I indlægssedlen 
kan du se en vejledning til, hvordan 

din inhalator skal rengøres. Du kan 
også spørge på apoteket, hvis du er 
i tvivl.

Der findes mange forskellige inha-
latorer. Det er vigtigt at finde en 
type, der er nem for dig at bruge. 
Hvis du bliver behandlet med flere 
lægemidler samtidig, kan du spørge 
din læge, om den medicin, du får, 
findes i kombination, så du kun 
skal bruge en inhalator.

Det kan være nødvendigt at blive 
behandlet med tabletter i perio-
der, hvor der er akut forværring 
af sygdommen. Du vil i så fald få 
tabletter, som indeholder binyre-
barkhormon.
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GODT AT HUSKE ...

Spørg personalet på apo-
teket, hvordan du skal tage 
din medicin.

Læs på indlægssedlen, 
hvordan din medicin skal 
opbevares. 

Er du i fast behandling, kan 
du opleve, at din medicin 
skifter navn. Indhold og 
virkning er uændrede. 

MEDICIN-
TILSKUD

Medicin

Medicin

Appen ,apoteket, hjælper 
dig med at få overblik over 
din medicin.

DET KAN DU SELV GØRE

 o Stop med at ryge: Hvis du ryger, bør du holde op hurtigst mu-
ligt. Rygestop begrænser tabet af lungefunktion. Jo før du stop-
per, jo bedre.

 o Dyrk motion: Selvom du føler dig forpustet, når du motionerer, 
har det en gavnlig effekt på din KOL. Vær tålmodig og begynd i 
et roligt tempo.

 o Undgå luftvejsinfektioner: Gør hvad du kan for at undgå fx at 
blive forkølet, få influenza eller lungebetændelse. Det anbefales 
at blive vaccineret mod influenza og lungebetændelse, når man 
har KOL.

 o Hold øje med vægten: Mange med KOL oplever vægttab, 
selvom de ikke prøver på at tabe sig. Jo værre sygdommen er, jo 
større er risikoen for at tabe sig for meget og eventuelt blive un-
derernæret. Hvis du oplever vægttab, skal du tale med din læge.
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RYGESTOP

Den største risikofaktor i forhold til 
at få KOL er rygning. Mere end  
90 % af alle med KOL ryger eller 
har tidligere røget. Cirka 40 % af 
alle rygere får KOL.

Rygning forårsager en skadelig 
betændelsestilstand i lungerne. Det 
betyder, at det bliver sværere at 
trække vejret og få iltet blodet. 

De skader i lungerne, som rygning 
forårsager, kan ikke repareres. Men 
hvis man stopper med at ryge, vil lun-
gerne ikke tage yderligere skade. Der-
for er rygestop det vigtigste element i 
at bremse udviklingen af KOL.

Det kan være svært at holde op 
med at ryge, fordi kroppen er 
afhængig af nikotin, som findes i 
tobak. 

Apoteket kan hjælpe dig med støtte 
og rådgivning til dit rygestop. Du 
kan få testet din nikotinafhæn-
gighed og få viden om nikotiner-
statningsprodukter på apoteket. 
Nogle apoteker tilbyder også ryge-
stopforløb, enten individuelt eller i 
grupper. Andre steder kan apoteket 
henvise til tilbud i kommunen. 
Spørg på dit lokale apotek, hvad 
mulighederne er.

Du kan desuden downloade den 
gratis app e-Kvit. Appen kan støtte 
dit rygestop med viden om, hvad 
der sker med kroppen i løbet af et 
rygestop, forskellige øvelser samt 
en oversigt over, hvor mange penge 
du har sparet på tobak. Du kan 
downloade appen e-kvit i App Store 
eller Google Play, og du kan læse 
mere på ekvit.dk.

GODT AT HUSKE ... ... OG SPØRG APOTEKET, HVIS DU ER I TVIVL

Husk at tjekke, om din 
medicin er trafikfarlig.  
Det står på indlægssedlen.

Undlad at ændre i din 
medicin uden aftale med 
lægen. 

Apoteket beregner automa-
tisk dit medicintilskud.

Fortæl altid personalet på 
apoteket, hvis du tager flere 
forskellige slags medicin 
eller kosttilskud.

MEDICIN-
TILSKUD

Medicin

Medicin
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FORVÆRRING AF SYGDOMMEN

Når man har KOL, er det normalt, at man er mere generet af sygdom-
men nogle dage end andre. Dog er der forandringer, du skal være 
opmærksom på.  

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

 o pludseligt oplever tiltagende åndenød, fx når du spiser eller går 
rundt derhjemme.

 o hoster slim op, der er gulligt eller grønt.

 o pludselig hoster mere, end du plejer.

 o har symptomer på infektioner, fx feber eller mere slim i lunger-
ne end normalt.

Du skal også kontakte lægen, hvis du over en længere periode grad-
vist får det værre. Fx hvis du får sværere og sværere ved at trække 
vejret i situationer, hvor du tidligere ikke har haft problemer.
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www.apoteket.dk
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På apoteket kan du få hjælp til og 
rådgivning om alle typer medicin. 
Alt personale er faguddannet og 
kan blandt andet svare på spørgs-
mål om recept- og håndkøbsme-
dicin, bivirkninger og medicin til 
børn og fortælle, hvad du skal være 

opmærksom på, hvis du for eksem-
pel tager flere forskellige typer me-
dicin samtidig. Apoteket er stedet, 
hvor du køber din medicin. 

Læs mere på apoteket.dk eller 
spørg på apoteket.

PÅ APOTEKET


