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300.000 voksne danskere har astma, der-
udover har mellem 8-10 pct. af danske børn 
astma. 150.000 er ubehandlede eller under-
behandlede.

GUIDE: DET KAN DU SELV GØRE

SIDE 4
Turen op ad trappen tager pu-
sten fra én, og man kan ikke 
slæbe indkøbsposerne hjem 
fra supermarkedet uden at 
hive efter vejret. Det finder 
mange astmapatienter sig i, 
men det behøver de ikke. Hvis 
man har astma, skal man tage 
medicin, der holder sygdom-
men i skak, selv når man føler 
sig rask.
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TAG DIN ASTMA 
ALVORLIGT

Danskere med 
astma kan leve et 

liv uden væsentlige 
gener, hvis bare 

de husker at tage 
deres medicin
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Esben Drachmann Rasmussen

esra@bt.dk

Turen op ad trappen tager pusten fra én, 
og man kan ikke slæbe indkøbsposerne 
hjem fra supermarkedet uden at hive efter 
vejret. Det finder mange astmapatienter 
sig i, men det behøver de ikke. Hvis man 

har astma, skal man tage medicin, der 
holder sygdommen i skak, selv når man 
føler sig rask.

Over halvdelen af de 300.000 voksne dan-
ske astmapatienter tager dog ikke altid deres 
medicin - enten fordi de glemmer det, eller 
fordi de ikke mener, det er nødvendigt. ’En 
stor fejl’, mener Vibeke Backer, professor og 
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5TAG DIN ASTMA ALVORLIGT
overlæge med speciale i astma på Bispe-
bjergs Hospital.

»Astmapatienter tror ofte, at hvis de ikke 
oplever problemer med vejrtrækning, så be-
høver de ikke tage medicinen. Men det er en 
fejl, for hvis astma er behandlet ordentligt, 
skal man netop ikke have den slags sympto-
mer, så nytter det ikke noget, at man stopper 
med medicinen, for så vender vejrtræknings-
problemerne tilbage,« siger hun.

504 astmapatienter er blevet spurgt, om 
de tager deres medicin. 63 procent siger, at 
de somme tider eller ofte springer medicinen 
over, viser en undersøgelse foretaget af ana-
lyseinstituttet YouGov for medicinalvirksom-
heden GlaxoSmithKline. 48 procent siger, at 
de glemmer det, imens en gruppe på 38 pro-
cent mener, at de ikke behøver at tage me-
dicinen, når deres symptomer ikke viser sig.

En stor misforståelse
Betina Hjort er rådgivningschef hos Astma-
Allergi Danmark og kender til problemet fra 
sit arbejde med at rådgive patienter:

»Når mange stopper med at tage medicin 
eller glemmer det, er det ofte fordi, kroppen 
ikke minder dem om, at de er syge. Sympto-
merne forsvinder, når man tager sin medicin, 
og så tror man, at det ikke er vigtigt, eller at 
man nok er rask. Det er en misforståelse,« 
siger hun.

Professor Vibeke Backer mener, at patien-
terne har brug for mere viden om, hvorfor 
medicinen er vigtig.

»Patienterne ved ikke nok. De skal vejle-
des bedre. Ingen voksne mennesker nu om 
dage vil finde sig i, at de skal tage medicin, 
bare fordi lægen siger det. De vil vide præcis 
hvorfor og hvordan, det virker, og det skal vi 
forklare dem,« siger overlæge Vibeke Back-
er.

Betændelse i lungerne
Medicinen gør, at lungerne hos de fleste ast-
mapatienter fungerer lige så godt, som hvis 
man ikke havde astma. Astma er en betæn-
delse i lungerne, og den vender tilbage, hvis 

man ikke fortsætter med at tage medicinen. 
Problemer med åndedrættet og trykken for 
brystet kan altså vende tilbage, indtil man ta-
ger medicinen, som man skal, igen.

»Hvis man behandler sygdommen rigtigt, 
kan alle, undtagen de 10 procent der har 
svær astma, leve et liv fuldstændig ligesom 
andre uden astma. De kan løbe en maraton, 
hvis de har lyst. Der er endda eliteidrætsud-
øvere, der har astma. De er bare velbehand-
lede,« siger Vibeke Backer.

» Ingen voksne  
mennesker vil nu om 

dage finde sig i, at de skal 
tage medicin, bare fordi 
lægen siger det. De vil vide 
præcis hvorfor og hvordan 
det virker

Vibeke Backer, overlæge

39-årige Mike Wenøe er et levende bevis 
på, at astma ikke behøver at hæmme ens liv. 
Han har svær astma, men har alligevel løbet 
ti halv-maraton den seneste sommer alene.

Da han var yngre, glemte han ofte at tage 
sin medicin, og han fik ikke behandling af en 
specialist, som det ellers er anbefalet. Da 
han var 22 år, gik det galt for ham, da han 
var på interrailtur. Tobaksrøg og indelukkede 
togkupeer var en dårlig cocktail, og det førte 
til en række astmaanfald.

»Jeg tog ikke sygdommen alvorligt. Det 
er jo ikke en sygdom, man kan se, og pro-
blemerne med at få vejret og hoste kommer 
snigende, så det kan være svært at holde 
øje med, og man ved måske ikke engang 
helt, hvad man holder øje med,« siger Mike 
Wenøe.

For ham er det endnu vigtigere at tage me-
dicin, selvom han føler sig rask. Fordi han har 
svær astma, er behandling af en specialist 
desuden nødvendig, da han skal have en an-
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6 TAG DIN ASTMA ALVORLIGT
derledes behandling end andre astmatikere, 
der er mindre hårdt ramt. 

Specialistbehandling
En stor del af patienterne med svær astma er 
dog ikke i specialistbehandling, som de ellers 
burde. En analyse, foretaget af blandt andet 
overlæge Vibeke Backer, viser, at under halv-
delen (45 pct.) af de omkring 30.000 danske-
re med svær astma er i specialistbehandling.

Mike Wenøe har, siden han blev opmærk-
som på sin sygdom, været i behandling hos 
en speciallæge. Han tager en speciel type 
medicin for patienter med 
svær astma (Xolair). 
Det holder ham fri af 
astmaanfald, og 
det har endda 
gjort, at han 
kan dyrke 
hård motion, 
som i øvrigt 
er med til at 
fo rebygge 
astma og 
f o r b e d r e 
hans lun-
gers kapaci-
tet.

»Før troede 
jeg ellers ikke, 
at jeg overho-
vedet ville kunne 
løbetræne. Det har 
jeg aldrig gjort før, siger 
han.

Hans råd til andre astmatikere er 
at være opmærksomme. Husk medi-
cinen. Gå til en specialist og vær op-
mærksom på dine allergier. Vær i ’superform’ 
hele tiden, både ved hjælp af medicin, men 
også ved at dyrke motion.
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SÅ DYR ER ASTMA 
FOR SAMFUNDET

 ● Selvom astmapatienter med den ret-
te behandling i 90 procent af tilfældene 
kan leve som mennesker uden astma, 
er sygdommen kostbar for samfundet.

 ● Voksne med astma taber årligt 5,3 
ugers arbejdsindsats i forhold til jævn-
aldrende uden astma. 

 ● Arbejdsfraværet koster årligt Dan-
mark op til 7,5 milliarder kroner i tabt 
produktion og 3 milliarder kroner i of-
fentlige overførselsudgifter. 

 ● Behandling af astma hos voksne 
koster årligt samfundet 1,15 milliard 
kroner, heraf 730 millioner til hospitals-
behandling og 265 millioner kroner til 
lægemidler.

 ● Kilde: Danmarks Lungeforening
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8 TAG DIN ASTMA ALVORLIGT

 ●300.000 voksne danskere har astma, derudover har mellem 8-10 
pct. af danske børn astma.

 ●150.000 er ubehandlede eller underbehandlede.

 ●Astma betyder åndenød. Det er en sygdom i lungerne, der kan opstå 
hele livet – hos børn, voksne og ældre.

 ●Astmasymptomerne kommer ofte i anfald med 
f.eks. hoste, åndenød og hvæsende/pibende vejr-
trækning.

 ●Du kan have arvet sygdommen, eller den 
kan skyldes allergi, men det er ikke 
altid, man kan finde årsagen til 
astma.

 ●Hos de fleste er astma en 
kronisk sygdom. Nogle op-
lever at blive symp-
tom- og medicinfri i 
en periode, hvorefter 
sygdommen atter 
kan vende 
tilbage.

ASTMA: Tal og symptomer
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SYGDOMSFAKTA
Ved astma er der en vedvarende 
irritationstilstand i luftvejene, som 
fører til luftvejsforsnævring og øget 
produktion af slim.

Irritationen holdes ved lige af ting 
som indånding af kold luft, røg og 
dampe, støv, samt partikler, som 
man er allergisk overfor (allerge-
ner).

Hvis påvirkningerne bliver store 
nok, kan der opstå et astmaanfald, 
hvor luftvejene forsnævres øjeblik-
keligt, og vejrtrækningen bliver 
besværlig.

Kilde: Sundhedsstyrelsen og 
Astma-Allergi Danmark
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GUIDE: DET KAN 
DU SELV GØRE
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11TAG DIN ASTMA ALVORLIGT
 ● Husk at tage den astmamedicin, 

lægen anbefaler - også selv om du føler 
dig rask, ellers vender astma sympto-
merne tilbage.

 ● Hav faste vaner for, hvor medicinen 
står, og for, hvilket tidspunkt du tager 
den, så er det nemmere at huske.

 ● Vær i god fysisk form. En god lunge-
funktion hjælper mod astma. 

 ● Smid kiloene. Overvægt kan forværre 
astma, så det er endnu en grund til at 
være fysisk aktiv.

 ● Undgå ting, der udløser astma-anfald.  
 
Det kan være: 
 
Tobaksrøg, parfume, kold luft, infektio-
ner, os fra brændeovn, mange stearinlys 
eller madlavning, der oser meget, støv / 

partikler i luften.

 ● Husk altid at blive undersøgt for al-
lergi. Behandling for allergi eller høfeber 
kan hjælpe på astma.

 ● Undgå ting, du er allergisk overfor. 
Eksempelvis: Hund/kat/hest, andre dyr, 
støv, græs eller pollen.

 ● Få kontrolleret astmaen hos lægen 
med jævne mellemrum.
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NIKTOTINPRODUKTER
Tyggegummi, tabletter, plaster og næsespray er populære, når det kommer til ryge-
stop. De giver dig nikotinen, som er stærkt vanedannende. 

Varighed: Det afhænger af dig. Men det anbefales kun at bruge produkterne i 
3-6 måneder 

Bemærkninger: Er stærkt vanedannende.

RYGESTOPKURSER
Forbereder rygeren på, hvad stoppet vil medføre af fysisk 
og psykisk ubehag. Kurset kan købes på apoteket og kan 
være betalt af kommunen eller dig selv, ligesom man på 
nettet kan få et Digitalt rygestopkursus helt gratis på 
stoplinien.dk.

Varighed: Ca. seks uger. Seks møder i alt.

Bemærkninger: Et rygestop vil give abstinenser. 
Kurset forbereder rygeren på ubehaget ved at holde 
op med at ryge og giver redskaber til at holde ryge-
stoppet ved lige.

HYPNOSE
Kan ændre nogle rygeres tanker om rygning.

Selvom det for mange kan virke som fup, så har. 
Hypnose hjulpet mange danskere med at kvitte 
smøgerne.

Varighed: En behandling tager typisk en time.

Bemærkninger: Mange mennesker oplever,

at hypnose virker for dem. Men det er ikke

dokumenteret.

METODER TIL
RYGESTOP
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RYGEPILLE
Der findes piller, der kan hjælpe på rygestop. Produktet Champix fås på recept.

Varighed: 12 uger. En pille om dagen.

Bemærkninger: Bivirkninger kan være kvalme, søvnløshed, hovedpine og mareridt. Midlet 
bør ikke bruges i første rygestopforsøg. Senest har produktet været mistænkt for være skyld 

i en 35-årig kvindes død. Ifølge Lægemiddelstyrelsen er der indberettet tre dødsfald 
siden 2007. Ikke færre end 214 personer har oplevet alvorlige skader i forbin-

delse med medicinen.

BIORESONANS
Med elektroterapi fjerner behandleren nikotintrangen. Der 
sættes elektroder på hænder og Fødder, hvor igennem 

resonanserne sendes. Behandling påvirker hjernens 
receptorer og Signalstoffer, hvilket skulle mindske eller 

helt fjerne rygetrangen.

Varighed: En time.

Bemærkninger: Flere kritikere kalder metoden 
virkningsløs.

AKUPUNKTUR
Man får sat nåle i øret, som man 

går med permanent. 
Nålene bliver siddende 
i øret i ca. 1½ uge og 
skulle mindske eller 

fjerne abstinenserne og 
derved gøre rygestoppet 

lettere. 

Varighed: 1-2 behandlinger.

Bemærkninger: Akupunktur 
kan give mod på at give sig 
i kast med et rygestop. Men 

metoden anbefales ikke af eks-
perterne.
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Få meget mere indhold på
PLUS for 29 kr. per måned

Vi publicerer nye guider hver eneste 
dag året rundt om:

Sundhed

MotionPrivatøkonomi

Rejser

Slank

Se mere 
på bt.dk/plus 

eller 
b.dk/plus


