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Op mod 320.000 danskere går 
rundt med lungesygdommen 
KOL, og over halvdelen af dem 
ved det ikke. Sygdommen er fort-
sat blandt de hyppigste dødsårsa-
ger i Danmark, og sygdommen 
bliver værre for hver dag, man ik-
ke er i behandling. Det er derfor 
værd at være opmærk-
som på, hvordan lun-
gerne har det. Her 
kan apoteket spille 
en vigtig rolle. 

I foråret lancere-
de Sundhedsstyrel-
sen og Lungefor-
eningen kampagnen 
”Pust liv i hverdagen”, 
der skulle udbrede kendskabet til 
symptomerne på KOL og få flere 
til at gå til lægen og få målt deres 
lungefunktion – det tager kun 10 
minutter. I forbindelse med Lun-
gedagen den 20. november får 
kampagnen nyt liv, for det er des-

værre stadig aktuelt at holde øje 
med tegn på KOL. Apoteket kan 
bestille materialer via medlems-
nettet.

Husk henvisningen 
til lægen

Apoteket er i kontakt med de 
fleste voksne danskere i løbet 

af året, og mange henven-
der sig om deres hoste 
på apoteket, før de går 
til lægen. Derfor har 
apoteket en vigtig rolle 
i forhold til opsporing 

af KOL og henvisning til 
lægen. Apoteket bør være 

opmærksomme på borgere, 
der i mere end to måneder har 
været generet af hoste – enten tør 
eller med slim, pibende eller hvæ-
sende vejrtrækning, eller som bli-
ver mere forpustede end sine 
jævnaldrende, når de tager trap-
pen eller løber efter bussen. Hvis 

borgeren ryger eller tidligere har 
gjort det, eller vedkommende ar-
bejder i et miljø med støv, damp 
eller røg, så er risikoen for KOL 
endnu højere. 
Vær derudover opmærksom på de 
generelle henvisningskriterier for 
hoste:
•  Hvis borgeren er i behandling 

med ACE-hæmmere
•  Hvis hosten er ledsaget af feber 

og utilpashed
•  Påvirket almentilstand, fx ved-

varende træthed og uforklarligt 
vægttab

•  Blodigt opspyt
•  Hoste hos børn under 2 år

Læs mere om KOL på kampagnesi-
den www.pustliv.dk, hvor du også 
kan finde forskelligt materiale, som 
apoteket kan bruge til at sætte fokus 
på KOL, fx videomateriale til Face-
book.

Hold øje med KOL – 
på Lungedagen og alle andre dage 

Hvordan er det, at man helt konkret visiterer til 
henholdsvis medicin- og compliancesamtalerne? 
Og hvordan får apoteket øget fokus på at tilbyde 
og gennemføre dem? Det får man svar på eller 
genopfrisket i to nye korte animerede film, som 
bliver lagt op på medlemsnettet i løbet af no-
vember.

Desuden afholdes et webinar om emnet den 
18. november kl. 8, hvor man kan følge med li-
ve. Webinaret vil desuden blive optaget og være 
tilgængelig på medlemsnettet efterfølgende.  

Følg med på medlemsnettet.

Nye film om visitation til medicinsamtaler
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