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God compliance er vigtig 
Især mange unge patienter stopper med at tage deres  
medicin, når symptomerne forsvinder. Det er en dårlig idé, 
da forebyggelse er afgørende. Patienter der ikke har god 
medicinefterlevelse, skal tilbydes en compliancesamtale.

Husk medicinsamtalen til nydiagnosticerede 
Tilbyd en medicinsamtale, hvis patienten er  
nydiag nosticeret. Det kan virke overvældende at få  
konstateret en kronisk sygdom, som man skal tage medicin for.

Medicinhusker når patienten glemmer  
Mind gerne patienten om, at medicinhuskeren er et godt  
værktøj til at huske medicinen – især, når der ikke er symptomer.
 
Egenomsorg er den nærmeste hjælp 
Rådgiv patienterne til at tage de rigtige vitaminer og kosttilskud.
 
Diskretion er påkrævet 
Husk at diskretion kan være særligt vigtig for patienter med 
mave-tarm-sygdomme, som ofte har spørgsmål af intim karakter.
 
Punkterne er udarbejdet i samarbejde med Colitis-Crohn Foreningen 

               ting du skal huske, 
når du rådgiver patienter 
med colitis ulcerosa og 
Crohns sygdom

Flere og flere danskere lider  af mave-tarm-sygdomme
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Apotekernes efterårskampagne har fokus på tarmen. 

Landsformanden for Colitis-Crohn Foreningen håber, 

at kampagnen kan øge forståelsen for sygdommene.

Tekst: Jakob Melgaard

E fterårets sundhedsfaglige kampagne om tarmen er i 
fuld gang på landets apoteker. I første omgang er 
der fokus på to inflammatoriske og kroniske tarm-
sygdomme: Colitis ulcerosa og Crohns sygdom. 

Kampagnen er blevet til i samarbejde med Colitis-Crohn For-
eningen, og her er landsformand Charlotte Lindgaard Nielsen 
meget glad for samarbejdet med apotekerne.

“Der er mange, der går og lider i stilhed, fordi mave-tarm-syg-
domme er så tabuiserede. Det er vigtigt at få frem i lyset. Hvis 
ikke vi snakker om det, bliver det ikke nemmere at være ramt. 
Så får man ikke åbnet op over for venner, familie og netværk, og 
så kan de ikke forstå det,” siger hun.

Officielt er der 55.000, som lider af colitis ulcerosa og Crohns 
sygdom, men ifølge Charlotte Lindgaard Nielsen er der mange 
flere, der går rundt med en af lidelserne uden at have fået diag-
nosen, og tallene vokser.

“Det er autoimmune sygdomme, og det betyder, at det er dit 
eget immunsystem, der angriber din krop. Du kan ikke træne 
det væk, du kan ikke spise det væk. Du sidder i saksen! Derfor er 
det så vigtigt med oplysning,” siger hun.

Vigtigheden af god compliance

Charlotte Lindgaard Nielsen håber også, at kampagnen kan 
hjælpe især de yngre patienter med colitis ulcerosa og Crohns 
sygdom til at forstå vigtigheden af god compliance. 

“Hjertepatienter tager deres medicin, fordi de frygter for deres 
liv. Men i de perioder, du ikke mærker noget til din mave-tarm-
sygdom, tænker du måske ikke i lige så høj grad på at tage din 
medicin, for ‘du har det jo meget godt’. Indtil det kommer 
igen!” siger hun. n

Apotekets kampagne har to dele: Den første handler om inflammato-
riske tarmsygdomme, den anden om diarre, forstoppelse og irritabel 
tyktarm.  

Flere og flere danskere lider  af mave-tarm-sygdomme

Om colitis 
ulcerosa 
og Crohns 
sygdom

Colitis ulcerosa og 
Crohns sygdom er kro-
niske tarmsygdomme, 
der giver inflammation i 
mave-tarm-systemet. 

55.000 danskere lever 
med sygdommene. 

Det første udbrud viser 
sig typisk i ungdomsåre-
ne.

Begge sygdomme kan 
behandles, men ikke ku-
reres.

Diarré i mere end to 
uger eller blod, pus eller 
slim i afføringen kan 
være symptomer på beg-
ge sygdomme. Sympto-
merne på sygdommene 
ligner hinanden, og det 
kræver en del undersø-
gelser at udrede, hvilken 
der er tale om.

Kilde: Apoteket.dk
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