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Hvordan bliver man forkølet? Hvordan ser 
bihulens anatomi ud? Hvordan lindrer man 
forkølelses-symptomerne? Hvordan foregår 
en bihule-operation? Læs her og få svar

Læs Laila Lundgaards historie, hvor hun 
fortæller om, hvordan det føles at leve med 
kronisk forkølelse, blive opereret og at få 
lugtesansen tilbage

side 4
Er du én af de mange som har 
udviklet en kronisk forkølelse? 
Bare rolig - der er råd at hente 
her
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3vind over Forkølelsen

vind over  
Forkølelsen

For en del danskere udvikler 
snuen sig til kronisk forkølelse 
og bihulebetændelse, som 
kræver medicin eller ligefrem 
operation

 ● Hvorfor du bliver forkølet
 ● Kronisk forkølelse
 ● Bihulens anatomi
 ● Hvordan du lindrer symptomer
 ● Hvordan du undgår forkølelsen
 ● Bihuleoperationer

læs mere om...
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4 vind over Forkølelsen
Julestress, for lidt søvn, regn og kulde 
sender rigtig mange af os nærmest til 
tælling i disse dage, hvor det er høj-
sæson for forkølelser.  For de fleste er 
snuen heldigvis rimelig hurtigt over-
stået, men hundredtusinder risikerer 
- ifølge en erfaren overlæge i øre-næse-
hals-kirurgi - at snuen udvikler sig en 
kronisk forkølelse og bihulebetændelse. 
Det betyder, at de må igennem medi-
cinsk behandling og måske ligefrem 
operation for bedre at kunne trække 
vejret igen 

Torben Bagge bagge@bt.dk 
Heidi Pedersen hped@bt.dk

På privathospitalet Aleris-
Hamlet i Søborg har kirur-
gen Claudia Becker opere-
ret foreløbig 4.000 danskere, 
hvis livskvalitet har været 
stærkt nedsat af kronisk for-

kølelse og bihulebetændelse. Det kan bl.a. 
føre til voldsom træthed, hovedpine, nedsat 
hørelse, dårlig søvn og tab af lugtesans. 
Man kan have følelsen af nærmest at leve i 
en osteklokke og have stort besvær med at 
klare hverdagen og jobbet.

Påvirker livskvaliteten
»De kroniske forkølelser påvirker i den grad 
livskvaliteten, og patienterne er meget glade 
og lettede, når de efter enten medicinsk 
behandling eller operation igen får normale 
’afløbs-forhold’ i næsen og bihulerne,« siger 
Claudia Becker, der betragter sin indsats lidt 
i stil med ’vvs-arbejde’.

        På Aleris-Hamlet og flere andre     
               hospitaler har man gode re   
                       sultater med operationer. 
                                Men mange går rundt      
                                      og lider i årevis, 
                                    fordi de ikke ved, at   
                                  muligheden eksiste
                               rer.  Tilstopningen af 
                            næsen og bihulerne 
                          opstår efter gentagne                  
                       infektioner i de øvre luftveje 
                     med forkølelsesvirus, bakte-
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5vind over Forkølelsen
rier og allergifremkaldende stoffer. Slimhin-
derne hæver, og der opstår måske polypper 
(en slags forsvarsfilter i næsen for de ting, vi 
indsnuser, red), så slim og betændelse har 
meget sværere ved at komme ud via næsen.

Ofte kan slimhinden være hævet, fordi per-
sonen også er allergisk, f.eks. over for støv 
eller dyrehår.

I mange tilfælde kan problemet klares med 
receptpligtig, steroid-holdig medicin og en 
næseskylning, men mange har behov for 
en af tre typer operationer. Ved den mest 
anvendte operation går kirurgen via en kik-
kert ind i begge næsebor og skaber bedre 
passage ved at fjerne slimhinde, evt. polyp-
per og også lidt knoglevæv. Ved en nyere 
og lidt mere skånsom metode skabes der 
bedre ’afløbs-forhold’ ved at genetablere 
passageforholdene mellem bihulerne og 
næsen med en lille ballon. 

Ingen alvorlige komplikationer
Indgrebet varer under en halv time, og 
man vågner igen efter ca. ti minutter. 
Efter en time er man på benene igen. 
Bagefter kan man have lidt blødning fra 
næsen, men ikke så det virkelig generer. 
Komplikationer ses meget sjældent.

»Trods ca. 4.000 operationer har jeg ikke 
oplevet nogen alvorlig komplikation,« for-
sikrer kirurgen.

Hun mener, at en del patienter er for 
længe om at reagere på problemet med 
tilstoppede bihuler.

»Den typiske patient går alt for længe med 
symptomerne. I gennemsnit går der halvan-
det til to år, før folk kommer i den nødvendige 
behandling. I den tid kan problemerne have 
forværret sig med stærkt hævede slimhinder 
og dannelse af betændelsesfyldte polypper, 
men resultatet bliver alligevel godt,« siger 
Claudia Becker, der anbefaler, at man kon-
takter en øre-næse-hals-læge, hvis ikke man 
oplever bedring efter seks uger. 

Hun mener ikke, at man bør ty til brug af 
håndkøbsnæsespray gennem længere tid for 
at komme den kroniske tilstopning til livs: 

»Det giver luft i næsen i nogle timer, men 
det er fysiologisk set ikke nogen god løsning. 
Spray-medicinen hæmmer blodforsyningen i 

næsen, og det er usundt for 
slimhinden. Der er helt 

klart et kritisabelt 
overforbrug af den 
type medicin.«

» Den typiske patient går 
alt for længe med symp-

tomerne. I gennemsnit går 
der halvandet til to år, før folk 
kommer i den nødvendige be-
handling

 
Claudia Becker, kirurg
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6 vind over Forkølelsen

Fakta - derFor bliver du Forkølet
om Forkølelse

 ●  Der findes mere end 100 forskellige vira, der kan være skyld i forkø-
lelse. Netop derfor er det svært helt at undgå at blive smittet nogensinde, 
fordi man ikke kan udvikle en modstandsdygtighed mod så mange forskel-
lige typer forkølelsesvirus.  

 ●  Man kan blive smittet, hvis en person, som i forvejen er forkølet, hoster 
eller nyser mod en. Du kan også blive smittet ved at røre ved ting, som 
f.eks. dørhåndtag eller krus, som den smittede har rørt ved.  

 ●  Ordet forkølelse hentyder til, at man tidligere troede, at afkøling kunne 
medføre forkølelse. Det er der imidlertid ikke noget videnskab, der tyder 
på, skulle være tilfældet. Man ved derimod, at man i perioder kan være 
langt mere modtagelig mod virus, f.eks. hvis man er stresset eller har 
nedsat modstandsdygtighed generelt. 
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7vind over Forkølelsen

- derFor bliver du Forkølet
om Forkølelse Fakta byd snuen trods

- og Formindsk symptomer
Når man først bliver forkølet, er der desværre ikke så meget at gøre. Der findes 
nemlig ikke nogen kur udover at vente på, at kroppen har fået bugt med forkø-
lelsesvirusset. Det tager typisk tre- fem dage. Der findes dog en række måder, 
hvorpå du kan lindre dine symptomer.

1 Forsøg med en næsespray eller næsedråber for at stilne 
strømmen af snot eller for at holde bihulerne åbne, så du 
undgår bihulebetændelse oveni din forkølelse. 

2 Forsøg med dampinhalationer, hvor du indsnuser kamillete 
eller kogt vand, der også kan få næsen til at løbe og gøre sli-
men mere vandig. Penicillin virker ikke mod forkølelse. 

3  Sov med hovedet højt om natten. Brug eventuelt en 
ekstra hovedpude, det får også hævelsen i næsen til 
at falde.

4  Et gammelt dansk husråd mod snue og dårlig hals lyder på, at du presser et 
par fed hvidløg i en kop lunken mælk og smager det til med honning. 

5 Kamillete med honning kan også lindre din for-
kølelse. Stoffet azulen i kamille har i forsøg vist 
sig at virke bakteriehæmmende. Planten har også 

febernedsættende virkning og virker mildt beroligende 
og søvndyssende.
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8 vind over Forkølelsen

VIND OVER JULE-FORKØLELSEN

NÆSESPRAY
Forsøg med en 
næsespray eller 
næsedråber for at 

stilne strømmen af 
snot eller for at 

holde bihulerne åbne, så 
du undgår bihulebetæn-
delse oveni din forkølelse. 

Sov med hovedet højt 
om natten. Brug 
eventuelt en ekstra 
hovedpude, det får 
også hævelsen i 

næsen til at falde.

GAMMELT HUSRÅD
Et gammelt dansk 
husråd mod snue og 
dårlig hals lyder på, at 
du presser et par fed 
hvidløg i en kop 

lunken mælk og smager det 
til med honning. 

DRIK KAMILLETE
Kamillete med honning kan 
også lindre. Sto�et azulen i 
kamille har i forsøg vist sig 
at virke bakteriehæm-
mende. Planten har også 

febernedsættende virkning og 
virker mildt beroligende og 
søvndyssende.

INHALATION
Forsøg med damp-
inhalationer, hvor du 

indsnuser kamillete eller 
kogt vand, der også kan 
få næsen til at løbe og 

gøre slimen mere vandig. 
Penicillin virker ikke mod 
forkølelse. 

HANDSKER
Bær handsker, så du 
undgår at røre ved 

håndtag, knapper, 
kortautomat eller andet 
i det o�entlige rum, som 

kan være kilde til smitte.
 

HOLD AFSTANDOM NATTEN
Hold afstand til den 
forkølede, hvis det er 
muligt. Børn er søde, 
men husk at når de er 
forkølede, så smitter 

de også. 

Byd snuen trods

operationen
Sådan foregår

forkølelse
Fakta om

Operationen foregår via næseborene, men fremgangs-
måden a�ænger af den valgte operationsteknik. Kirurgen 

udvider o�est de naturlige a�øb fra næsens forreste bihuler. 
A�øbet bliver derved bredere og lukker ikke så nemt til igen. 
Der bliver ingen synlige ar, idet operationen er indvendig. 

Ved operationens afslutning lægges en salvetampon under 
den midterste næsemusling for at forhindre sammen-

voksninger i slimhinden og a�ukning af de nydannede a�øb. 
Tamponen �ernes dagen e�er operationen.

80 pct. af de patienter, som får foretaget operationen, får 
det bedre. 50 % bliver stort set symptomfri. Operationen 

varer ca. en halv time. Der kan i sjældne tilfælde opstå bivirk-
ninger i form af feber, hovedpine eller kra�ig næseblødning. 

Der �ndes tre �per 
operationer: 

Derfor bliver du forkølet: 

Bihulens anatomi

Kilebenshulen
(a�øbet fra kæbehulen)

Mund

Forreste sibensceller
(små hulrum ind mod
øjenhulerne)

Bagerste sibensceller
(små hulrum ind mod
øjenhulerne)

Pandehulen

Åbning til det 
eustatiske rør - et 3-4 
cm langt rør løbende
fra mellemøret til
svælget

Traditionel 
kikkertoperation:

Her �erner kirurgen via næsen knogle og 
slimhinde fra de snævre områder i bihulesy-
stemet. På den måde lukker næsen ikke lige så 
nemt til, og du får nemmere ved at trække 
vejret og genvinde lugtesansen. Operationen 
egner sig til de �este patienter.

Sinuplastik: 
Ved denne metode udvider kirurgen 

bihulernes a�øbsveje vha. en ballon. Metoden 
egner sig specielt til patienter, hvor der er tale 
om smerter i bihulerne ved trykændringer som 
eksempelvis �yvning og dykning.

 
Shaving af polyppper: 
Ved den �pe bihuleoperation �ernes 

polypper med en shaver, hvorved polypperne 
opløses og suges væk. Hermed genetableres 
normale pladsforhold  i næse-bihule- 
systemet. Metoden er velegnet, hvis der er 
tale om omfattende polypdannelser i næse 
og bihuler. 

1

2

3

Der �ndes mere end 100 forskellige vira, der kan være skyld i 
forkølelse. Netop derfor er det svært helt at undgå at blive 

smittet nogensinde, fordi man ikke kan udvikle en modstandsdyg-
tighed mod så mange forskellige �per forkølelsesvirus. 

Man kan blive smittet, hvis en person, som i forvejen er 
forkølet, hoster eller nyser mod en. Du kan også blive smittet 

ved at røre ved ting som f.eks. dørhåndtag eller krus, som den 
smittede har rørt ved. 

Ordet forkølelse hen�der til, at man tidligere troede, at 
a�øling kunne medføre forkølelse. Det er der imidlertid ikke 

noget videnskab, der �der på skulle være tilfældet. Man ved 
derimod, at man i perioder kan være langt mere modtagelig for 
virus, f.eks. hvis man er stresset eller har nedsat modstands-
dygtighed generelt. 

Forkølelses-symptomer: 

Nys og vandigt snot i næsen, der e�erhånden bliver mere slimet

Ondt i halsen Din næse lukker til

Utilpashed med ondt i hovedet Småfeber og svedtendens

Når man først bliver forkølet, er 
der desværre ikke så meget at 
gøre. Der �ndes nemlig ikke 
nogen kur udover at vente på, at 
kroppen har fået bugt med 
forkølelsesvirusset. Det tager 
�pisk tre- fem dage. Der �ndes 
dog en række måder, hvorpå du 
kan lindre dine symptomer. 

Undgå at blive ramt
ECHINAFORCE

Blandt de eneste anerkendte alternative lægemidler er den meget populære 
Echinaforce - eller rød solhat - et uomgængeligt medikament. Den bruges til at lindre 
lette forkølelsessymptomer og s�rker kroppens immunforsvar, så du øger din krops 

modstandskra� overfor forkølelse. Echinaforce bruges bedst forebyggende, men 
skulle også kunne korte en dag eller to af dine lidelser, hvis du tager det i dråbeform i 

et glas vand over nogle timer. Det giver en let varme i kroppen og er i øvrigt vanddrivende.
Dosis: 30 dråber i et glas vand 3-5 gange dgl. i højst 8 uger. 

GRAFIK: Fagerheim/Tekst: Torben Bagge/Heidi Pedersen - Foto: Torben Bagge/Iris - Kilde: Aleris-Hamlet Hospitalet 

En patient med 
kronisk bihule-
betændelse. A�øbet 
fra kæbehulen er 
forsnævret, og a�øbet 
fra pandehulen og 
sibenscellerne er 
lukket.

En patient e�er en 
bihule-operation, 
hvor a�øbet fra 
kæbehule, forreste 
sibensceller og 
pandehule er 
åbnet.

FØR OPERATION

EFTER OPERATION

PANDEHULEN
FORRESTE
SIBENSCELLER

NÆSEHULEN

KÆBEHULEN

Kronisk forkølelse
Når du bliver ramt af kronisk forkølelse, skyldes det, at dine 
bihuler ikke fungerer optimalt, dvs. at dine slimhinder ikke kan 
komme af med slimen pga. forsnævringer. Denne tilstand kan 
f.eks. opstå i forbindelse med en forkølelsesvirus eller allergi.  
Den betændelsestilstand, som opstår, når dine bihuler ikke 
fungerer optimalt, kan irritere slimhinderne så meget, at 
tilstanden bliver kronisk. Det gør, at du i værste fald kan miste 
lugtesansen. Du vil også opleve hovedpine, generelt ubehag og 
dårlig balanceevne. Tilstanden kan forværres yderligere i for-
bindelse med, at slimhinderne nu 
danner polypper, som yderligere 
begrænser pladsen i næse og bihuler.
Hvis ikke medicinsk behandling er 
tilstrækkelig, og dine symptomer 
fortsat forværres, kan operation 
være en mulighed. 

MERE NÆSTE SIDE

biHulens anatomi
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9vind over Forkølelsen

VIND OVER JULE-FORKØLELSEN

NÆSESPRAY
Forsøg med en 
næsespray eller 
næsedråber for at 

stilne strømmen af 
snot eller for at 

holde bihulerne åbne, så 
du undgår bihulebetæn-
delse oveni din forkølelse. 

Sov med hovedet højt 
om natten. Brug 
eventuelt en ekstra 
hovedpude, det får 
også hævelsen i 

næsen til at falde.

GAMMELT HUSRÅD
Et gammelt dansk 
husråd mod snue og 
dårlig hals lyder på, at 
du presser et par fed 
hvidløg i en kop 

lunken mælk og smager det 
til med honning. 

DRIK KAMILLETE
Kamillete med honning kan 
også lindre. Sto�et azulen i 
kamille har i forsøg vist sig 
at virke bakteriehæm-
mende. Planten har også 

febernedsættende virkning og 
virker mildt beroligende og 
søvndyssende.

INHALATION
Forsøg med damp-
inhalationer, hvor du 

indsnuser kamillete eller 
kogt vand, der også kan 
få næsen til at løbe og 

gøre slimen mere vandig. 
Penicillin virker ikke mod 
forkølelse. 

HANDSKER
Bær handsker, så du 
undgår at røre ved 

håndtag, knapper, 
kortautomat eller andet 
i det o�entlige rum, som 

kan være kilde til smitte.
 

HOLD AFSTANDOM NATTEN
Hold afstand til den 
forkølede, hvis det er 
muligt. Børn er søde, 
men husk at når de er 
forkølede, så smitter 

de også. 

Byd snuen trods

operationen
Sådan foregår

forkølelse
Fakta om

Operationen foregår via næseborene, men fremgangs-
måden a�ænger af den valgte operationsteknik. Kirurgen 

udvider o�est de naturlige a�øb fra næsens forreste bihuler. 
A�øbet bliver derved bredere og lukker ikke så nemt til igen. 
Der bliver ingen synlige ar, idet operationen er indvendig. 

Ved operationens afslutning lægges en salvetampon under 
den midterste næsemusling for at forhindre sammen-

voksninger i slimhinden og a�ukning af de nydannede a�øb. 
Tamponen �ernes dagen e�er operationen.

80 pct. af de patienter, som får foretaget operationen, får 
det bedre. 50 % bliver stort set symptomfri. Operationen 

varer ca. en halv time. Der kan i sjældne tilfælde opstå bivirk-
ninger i form af feber, hovedpine eller kra�ig næseblødning. 

Der �ndes tre �per 
operationer: 

Derfor bliver du forkølet: 

Bihulens anatomi

Kilebenshulen
(a�øbet fra kæbehulen)

Mund

Forreste sibensceller
(små hulrum ind mod
øjenhulerne)

Bagerste sibensceller
(små hulrum ind mod
øjenhulerne)

Pandehulen

Åbning til det 
eustatiske rør - et 3-4 
cm langt rør løbende
fra mellemøret til
svælget

Traditionel 
kikkertoperation:

Her �erner kirurgen via næsen knogle og 
slimhinde fra de snævre områder i bihulesy-
stemet. På den måde lukker næsen ikke lige så 
nemt til, og du får nemmere ved at trække 
vejret og genvinde lugtesansen. Operationen 
egner sig til de �este patienter.

Sinuplastik: 
Ved denne metode udvider kirurgen 

bihulernes a�øbsveje vha. en ballon. Metoden 
egner sig specielt til patienter, hvor der er tale 
om smerter i bihulerne ved trykændringer som 
eksempelvis �yvning og dykning.

 
Shaving af polyppper: 
Ved den �pe bihuleoperation �ernes 

polypper med en shaver, hvorved polypperne 
opløses og suges væk. Hermed genetableres 
normale pladsforhold  i næse-bihule- 
systemet. Metoden er velegnet, hvis der er 
tale om omfattende polypdannelser i næse 
og bihuler. 

1

2

3

Der �ndes mere end 100 forskellige vira, der kan være skyld i 
forkølelse. Netop derfor er det svært helt at undgå at blive 

smittet nogensinde, fordi man ikke kan udvikle en modstandsdyg-
tighed mod så mange forskellige �per forkølelsesvirus. 

Man kan blive smittet, hvis en person, som i forvejen er 
forkølet, hoster eller nyser mod en. Du kan også blive smittet 

ved at røre ved ting som f.eks. dørhåndtag eller krus, som den 
smittede har rørt ved. 

Ordet forkølelse hen�der til, at man tidligere troede, at 
a�øling kunne medføre forkølelse. Det er der imidlertid ikke 

noget videnskab, der �der på skulle være tilfældet. Man ved 
derimod, at man i perioder kan være langt mere modtagelig for 
virus, f.eks. hvis man er stresset eller har nedsat modstands-
dygtighed generelt. 

Forkølelses-symptomer: 

Nys og vandigt snot i næsen, der e�erhånden bliver mere slimet

Ondt i halsen Din næse lukker til

Utilpashed med ondt i hovedet Småfeber og svedtendens

Når man først bliver forkølet, er 
der desværre ikke så meget at 
gøre. Der �ndes nemlig ikke 
nogen kur udover at vente på, at 
kroppen har fået bugt med 
forkølelsesvirusset. Det tager 
�pisk tre- fem dage. Der �ndes 
dog en række måder, hvorpå du 
kan lindre dine symptomer. 

Undgå at blive ramt
ECHINAFORCE

Blandt de eneste anerkendte alternative lægemidler er den meget populære 
Echinaforce - eller rød solhat - et uomgængeligt medikament. Den bruges til at lindre 
lette forkølelsessymptomer og s�rker kroppens immunforsvar, så du øger din krops 

modstandskra� overfor forkølelse. Echinaforce bruges bedst forebyggende, men 
skulle også kunne korte en dag eller to af dine lidelser, hvis du tager det i dråbeform i 

et glas vand over nogle timer. Det giver en let varme i kroppen og er i øvrigt vanddrivende.
Dosis: 30 dråber i et glas vand 3-5 gange dgl. i højst 8 uger. 

GRAFIK: Fagerheim/Tekst: Torben Bagge/Heidi Pedersen - Foto: Torben Bagge/Iris - Kilde: Aleris-Hamlet Hospitalet 

En patient med 
kronisk bihule-
betændelse. A�øbet 
fra kæbehulen er 
forsnævret, og a�øbet 
fra pandehulen og 
sibenscellerne er 
lukket.

En patient e�er en 
bihule-operation, 
hvor a�øbet fra 
kæbehule, forreste 
sibensceller og 
pandehule er 
åbnet.

FØR OPERATION

EFTER OPERATION

PANDEHULEN
FORRESTE
SIBENSCELLER

NÆSEHULEN

KÆBEHULEN

Kronisk forkølelse
Når du bliver ramt af kronisk forkølelse, skyldes det, at dine 
bihuler ikke fungerer optimalt, dvs. at dine slimhinder ikke kan 
komme af med slimen pga. forsnævringer. Denne tilstand kan 
f.eks. opstå i forbindelse med en forkølelsesvirus eller allergi.  
Den betændelsestilstand, som opstår, når dine bihuler ikke 
fungerer optimalt, kan irritere slimhinderne så meget, at 
tilstanden bliver kronisk. Det gør, at du i værste fald kan miste 
lugtesansen. Du vil også opleve hovedpine, generelt ubehag og 
dårlig balanceevne. Tilstanden kan forværres yderligere i for-
bindelse med, at slimhinderne nu 
danner polypper, som yderligere 
begrænser pladsen i næse og bihuler.
Hvis ikke medicinsk behandling er 
tilstrækkelig, og dine symptomer 
fortsat forværres, kan operation 
være en mulighed. 

MERE NÆSTE SIDE

kronisk  
Forkølelse

Når du bliver ramt af kronisk forkølelse, skyldes det, at dine bihuler ikke fun-
gerer optimalt, dvs. at dine slimhinder ikke kan komme af med slimen pga. 
forsnævringer. Denne tilstand kan f.eks. opstå i forbindelse med en forkølelses-
virus eller allergi.  

Den betændelsestilstand, som opstår, når din bihuler ikke fungerer optimalt, 
kan irritere slimhinderne så meget, at tilstanden bliver kronisk. Det gør, at du 
i værste fald kan miste lugtesansen. Du vil også opleve hovedpine, generelt 
ubehag, dårlig balanceevne og nattesøvn. Tilstanden kan forværres yderligere 
i forbindelse med, at slimhinderne nu danner polypper, som yderligere begræn-
ser pladsen i næse og bihuler.

Hvis ikke medicinsk behandling er tilstrækkelig, og dine symptomer fortsat for-
værres, kan operation være en mulighed. 
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VIND OVER JULE-FORKØLELSEN

NÆSESPRAY
Forsøg med en 
næsespray eller 
næsedråber for at 

stilne strømmen af 
snot eller for at 

holde bihulerne åbne, så 
du undgår bihulebetæn-
delse oveni din forkølelse. 

Sov med hovedet højt 
om natten. Brug 
eventuelt en ekstra 
hovedpude, det får 
også hævelsen i 

næsen til at falde.

GAMMELT HUSRÅD
Et gammelt dansk 
husråd mod snue og 
dårlig hals lyder på, at 
du presser et par fed 
hvidløg i en kop 

lunken mælk og smager det 
til med honning. 

DRIK KAMILLETE
Kamillete med honning kan 
også lindre. Sto�et azulen i 
kamille har i forsøg vist sig 
at virke bakteriehæm-
mende. Planten har også 

febernedsættende virkning og 
virker mildt beroligende og 
søvndyssende.

INHALATION
Forsøg med damp-
inhalationer, hvor du 

indsnuser kamillete eller 
kogt vand, der også kan 
få næsen til at løbe og 

gøre slimen mere vandig. 
Penicillin virker ikke mod 
forkølelse. 

HANDSKER
Bær handsker, så du 
undgår at røre ved 

håndtag, knapper, 
kortautomat eller andet 
i det o�entlige rum, som 

kan være kilde til smitte.
 

HOLD AFSTANDOM NATTEN
Hold afstand til den 
forkølede, hvis det er 
muligt. Børn er søde, 
men husk at når de er 
forkølede, så smitter 

de også. 

Byd snuen trods

operationen
Sådan foregår

forkølelse
Fakta om

Operationen foregår via næseborene, men fremgangs-
måden a�ænger af den valgte operationsteknik. Kirurgen 

udvider o�est de naturlige a�øb fra næsens forreste bihuler. 
A�øbet bliver derved bredere og lukker ikke så nemt til igen. 
Der bliver ingen synlige ar, idet operationen er indvendig. 

Ved operationens afslutning lægges en salvetampon under 
den midterste næsemusling for at forhindre sammen-

voksninger i slimhinden og a�ukning af de nydannede a�øb. 
Tamponen �ernes dagen e�er operationen.

80 pct. af de patienter, som får foretaget operationen, får 
det bedre. 50 % bliver stort set symptomfri. Operationen 

varer ca. en halv time. Der kan i sjældne tilfælde opstå bivirk-
ninger i form af feber, hovedpine eller kra�ig næseblødning. 

Der �ndes tre �per 
operationer: 

Derfor bliver du forkølet: 

Bihulens anatomi

Kilebenshulen
(a�øbet fra kæbehulen)

Mund

Forreste sibensceller
(små hulrum ind mod
øjenhulerne)

Bagerste sibensceller
(små hulrum ind mod
øjenhulerne)

Pandehulen

Åbning til det 
eustatiske rør - et 3-4 
cm langt rør løbende
fra mellemøret til
svælget

Traditionel 
kikkertoperation:

Her �erner kirurgen via næsen knogle og 
slimhinde fra de snævre områder i bihulesy-
stemet. På den måde lukker næsen ikke lige så 
nemt til, og du får nemmere ved at trække 
vejret og genvinde lugtesansen. Operationen 
egner sig til de �este patienter.

Sinuplastik: 
Ved denne metode udvider kirurgen 

bihulernes a�øbsveje vha. en ballon. Metoden 
egner sig specielt til patienter, hvor der er tale 
om smerter i bihulerne ved trykændringer som 
eksempelvis �yvning og dykning.

 
Shaving af polyppper: 
Ved den �pe bihuleoperation �ernes 

polypper med en shaver, hvorved polypperne 
opløses og suges væk. Hermed genetableres 
normale pladsforhold  i næse-bihule- 
systemet. Metoden er velegnet, hvis der er 
tale om omfattende polypdannelser i næse 
og bihuler. 
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Der �ndes mere end 100 forskellige vira, der kan være skyld i 
forkølelse. Netop derfor er det svært helt at undgå at blive 

smittet nogensinde, fordi man ikke kan udvikle en modstandsdyg-
tighed mod så mange forskellige �per forkølelsesvirus. 

Man kan blive smittet, hvis en person, som i forvejen er 
forkølet, hoster eller nyser mod en. Du kan også blive smittet 

ved at røre ved ting som f.eks. dørhåndtag eller krus, som den 
smittede har rørt ved. 

Ordet forkølelse hen�der til, at man tidligere troede, at 
a�øling kunne medføre forkølelse. Det er der imidlertid ikke 

noget videnskab, der �der på skulle være tilfældet. Man ved 
derimod, at man i perioder kan være langt mere modtagelig for 
virus, f.eks. hvis man er stresset eller har nedsat modstands-
dygtighed generelt. 

Forkølelses-symptomer: 

Nys og vandigt snot i næsen, der e�erhånden bliver mere slimet

Ondt i halsen Din næse lukker til

Utilpashed med ondt i hovedet Småfeber og svedtendens

Når man først bliver forkølet, er 
der desværre ikke så meget at 
gøre. Der �ndes nemlig ikke 
nogen kur udover at vente på, at 
kroppen har fået bugt med 
forkølelsesvirusset. Det tager 
�pisk tre- fem dage. Der �ndes 
dog en række måder, hvorpå du 
kan lindre dine symptomer. 

Undgå at blive ramt
ECHINAFORCE

Blandt de eneste anerkendte alternative lægemidler er den meget populære 
Echinaforce - eller rød solhat - et uomgængeligt medikament. Den bruges til at lindre 
lette forkølelsessymptomer og s�rker kroppens immunforsvar, så du øger din krops 

modstandskra� overfor forkølelse. Echinaforce bruges bedst forebyggende, men 
skulle også kunne korte en dag eller to af dine lidelser, hvis du tager det i dråbeform i 

et glas vand over nogle timer. Det giver en let varme i kroppen og er i øvrigt vanddrivende.
Dosis: 30 dråber i et glas vand 3-5 gange dgl. i højst 8 uger. 

GRAFIK: Fagerheim/Tekst: Torben Bagge/Heidi Pedersen - Foto: Torben Bagge/Iris - Kilde: Aleris-Hamlet Hospitalet 

En patient med 
kronisk bihule-
betændelse. A�øbet 
fra kæbehulen er 
forsnævret, og a�øbet 
fra pandehulen og 
sibenscellerne er 
lukket.

En patient e�er en 
bihule-operation, 
hvor a�øbet fra 
kæbehule, forreste 
sibensceller og 
pandehule er 
åbnet.

FØR OPERATION

EFTER OPERATION

PANDEHULEN
FORRESTE
SIBENSCELLER

NÆSEHULEN

KÆBEHULEN

Kronisk forkølelse
Når du bliver ramt af kronisk forkølelse, skyldes det, at dine 
bihuler ikke fungerer optimalt, dvs. at dine slimhinder ikke kan 
komme af med slimen pga. forsnævringer. Denne tilstand kan 
f.eks. opstå i forbindelse med en forkølelsesvirus eller allergi.  
Den betændelsestilstand, som opstår, når dine bihuler ikke 
fungerer optimalt, kan irritere slimhinderne så meget, at 
tilstanden bliver kronisk. Det gør, at du i værste fald kan miste 
lugtesansen. Du vil også opleve hovedpine, generelt ubehag og 
dårlig balanceevne. Tilstanden kan forværres yderligere i for-
bindelse med, at slimhinderne nu 
danner polypper, som yderligere 
begrænser pladsen i næse og bihuler.
Hvis ikke medicinsk behandling er 
tilstrækkelig, og dine symptomer 
fortsat forværres, kan operation 
være en mulighed. 

MERE NÆSTE SIDE

sådan Foregår  
operationen
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VIND OVER JULE-FORKØLELSEN

NÆSESPRAY
Forsøg med en 
næsespray eller 
næsedråber for at 

stilne strømmen af 
snot eller for at 

holde bihulerne åbne, så 
du undgår bihulebetæn-
delse oveni din forkølelse. 

Sov med hovedet højt 
om natten. Brug 
eventuelt en ekstra 
hovedpude, det får 
også hævelsen i 

næsen til at falde.

GAMMELT HUSRÅD
Et gammelt dansk 
husråd mod snue og 
dårlig hals lyder på, at 
du presser et par fed 
hvidløg i en kop 

lunken mælk og smager det 
til med honning. 

DRIK KAMILLETE
Kamillete med honning kan 
også lindre. Sto�et azulen i 
kamille har i forsøg vist sig 
at virke bakteriehæm-
mende. Planten har også 

febernedsættende virkning og 
virker mildt beroligende og 
søvndyssende.

INHALATION
Forsøg med damp-
inhalationer, hvor du 

indsnuser kamillete eller 
kogt vand, der også kan 
få næsen til at løbe og 

gøre slimen mere vandig. 
Penicillin virker ikke mod 
forkølelse. 

HANDSKER
Bær handsker, så du 
undgår at røre ved 

håndtag, knapper, 
kortautomat eller andet 
i det o�entlige rum, som 

kan være kilde til smitte.
 

HOLD AFSTANDOM NATTEN
Hold afstand til den 
forkølede, hvis det er 
muligt. Børn er søde, 
men husk at når de er 
forkølede, så smitter 

de også. 

Byd snuen trods

operationen
Sådan foregår

forkølelse
Fakta om

Operationen foregår via næseborene, men fremgangs-
måden a�ænger af den valgte operationsteknik. Kirurgen 

udvider o�est de naturlige a�øb fra næsens forreste bihuler. 
A�øbet bliver derved bredere og lukker ikke så nemt til igen. 
Der bliver ingen synlige ar, idet operationen er indvendig. 

Ved operationens afslutning lægges en salvetampon under 
den midterste næsemusling for at forhindre sammen-

voksninger i slimhinden og a�ukning af de nydannede a�øb. 
Tamponen �ernes dagen e�er operationen.

80 pct. af de patienter, som får foretaget operationen, får 
det bedre. 50 % bliver stort set symptomfri. Operationen 

varer ca. en halv time. Der kan i sjældne tilfælde opstå bivirk-
ninger i form af feber, hovedpine eller kra�ig næseblødning. 

Der �ndes tre �per 
operationer: 

Derfor bliver du forkølet: 

Bihulens anatomi

Kilebenshulen
(a�øbet fra kæbehulen)

Mund

Forreste sibensceller
(små hulrum ind mod
øjenhulerne)

Bagerste sibensceller
(små hulrum ind mod
øjenhulerne)

Pandehulen

Åbning til det 
eustatiske rør - et 3-4 
cm langt rør løbende
fra mellemøret til
svælget

Traditionel 
kikkertoperation:

Her �erner kirurgen via næsen knogle og 
slimhinde fra de snævre områder i bihulesy-
stemet. På den måde lukker næsen ikke lige så 
nemt til, og du får nemmere ved at trække 
vejret og genvinde lugtesansen. Operationen 
egner sig til de �este patienter.

Sinuplastik: 
Ved denne metode udvider kirurgen 

bihulernes a�øbsveje vha. en ballon. Metoden 
egner sig specielt til patienter, hvor der er tale 
om smerter i bihulerne ved trykændringer som 
eksempelvis �yvning og dykning.

 
Shaving af polyppper: 
Ved den �pe bihuleoperation �ernes 

polypper med en shaver, hvorved polypperne 
opløses og suges væk. Hermed genetableres 
normale pladsforhold  i næse-bihule- 
systemet. Metoden er velegnet, hvis der er 
tale om omfattende polypdannelser i næse 
og bihuler. 
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Der �ndes mere end 100 forskellige vira, der kan være skyld i 
forkølelse. Netop derfor er det svært helt at undgå at blive 

smittet nogensinde, fordi man ikke kan udvikle en modstandsdyg-
tighed mod så mange forskellige �per forkølelsesvirus. 

Man kan blive smittet, hvis en person, som i forvejen er 
forkølet, hoster eller nyser mod en. Du kan også blive smittet 

ved at røre ved ting som f.eks. dørhåndtag eller krus, som den 
smittede har rørt ved. 

Ordet forkølelse hen�der til, at man tidligere troede, at 
a�øling kunne medføre forkølelse. Det er der imidlertid ikke 

noget videnskab, der �der på skulle være tilfældet. Man ved 
derimod, at man i perioder kan være langt mere modtagelig for 
virus, f.eks. hvis man er stresset eller har nedsat modstands-
dygtighed generelt. 

Forkølelses-symptomer: 

Nys og vandigt snot i næsen, der e�erhånden bliver mere slimet

Ondt i halsen Din næse lukker til

Utilpashed med ondt i hovedet Småfeber og svedtendens

Når man først bliver forkølet, er 
der desværre ikke så meget at 
gøre. Der �ndes nemlig ikke 
nogen kur udover at vente på, at 
kroppen har fået bugt med 
forkølelsesvirusset. Det tager 
�pisk tre- fem dage. Der �ndes 
dog en række måder, hvorpå du 
kan lindre dine symptomer. 

Undgå at blive ramt
ECHINAFORCE

Blandt de eneste anerkendte alternative lægemidler er den meget populære 
Echinaforce - eller rød solhat - et uomgængeligt medikament. Den bruges til at lindre 
lette forkølelsessymptomer og s�rker kroppens immunforsvar, så du øger din krops 

modstandskra� overfor forkølelse. Echinaforce bruges bedst forebyggende, men 
skulle også kunne korte en dag eller to af dine lidelser, hvis du tager det i dråbeform i 

et glas vand over nogle timer. Det giver en let varme i kroppen og er i øvrigt vanddrivende.
Dosis: 30 dråber i et glas vand 3-5 gange dgl. i højst 8 uger. 

GRAFIK: Fagerheim/Tekst: Torben Bagge/Heidi Pedersen - Foto: Torben Bagge/Iris - Kilde: Aleris-Hamlet Hospitalet 

En patient med 
kronisk bihule-
betændelse. A�øbet 
fra kæbehulen er 
forsnævret, og a�øbet 
fra pandehulen og 
sibenscellerne er 
lukket.

En patient e�er en 
bihule-operation, 
hvor a�øbet fra 
kæbehule, forreste 
sibensceller og 
pandehule er 
åbnet.

FØR OPERATION

EFTER OPERATION

PANDEHULEN
FORRESTE
SIBENSCELLER

NÆSEHULEN

KÆBEHULEN

Kronisk forkølelse
Når du bliver ramt af kronisk forkølelse, skyldes det, at dine 
bihuler ikke fungerer optimalt, dvs. at dine slimhinder ikke kan 
komme af med slimen pga. forsnævringer. Denne tilstand kan 
f.eks. opstå i forbindelse med en forkølelsesvirus eller allergi.  
Den betændelsestilstand, som opstår, når dine bihuler ikke 
fungerer optimalt, kan irritere slimhinderne så meget, at 
tilstanden bliver kronisk. Det gør, at du i værste fald kan miste 
lugtesansen. Du vil også opleve hovedpine, generelt ubehag og 
dårlig balanceevne. Tilstanden kan forværres yderligere i for-
bindelse med, at slimhinderne nu 
danner polypper, som yderligere 
begrænser pladsen i næse og bihuler.
Hvis ikke medicinsk behandling er 
tilstrækkelig, og dine symptomer 
fortsat forværres, kan operation 
være en mulighed. 

MERE NÆSTE SIDE

typer aF  
operationer
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Fakta Følg disse 6 råd
- og undgå at blive ramt

2  Blandt de eneste anerkendte 
alternative lægemidler er den meget 
populære Echinaforce - eller rød solhat - et uom- 

gængeligt medikament. Den bruges til at lindre lette forkølelses-
symptomer og styrker kroppens immunforsvar, så du øger din krops 
modstandskraft overfor forkølelse. Echinaforce bruges bedst forebyggende, 
men skulle også kunne korte en dag eller to af dine lidelser, hvis du tager det i 
dråbeform i et glas vand over nogle timer. Det giver en let varme i kroppen og er 

1 Bær handsker, så du und-
går at røre ved håndtag, 
knapper, kortautomat eller 

andet i det offentlige rum, som 
kan være kilde til smitte.

3 Hold afstand til den forkølede, hvis det er muligt. Børn er søde, 
men husk at når de er forkølede, så smitter de også.

6 En teblanding med salvia, ore-
gano og timian kan være god 
både forebyggende og under 

forkølelsen. Rådet kan du finde 
i en ny bog af Anemette Olesen, 
der har studeret bl.a. krydderur-
ters effekt på forkølelsesvirus.

4 Undgå at fryse i længere tid. Fryser man, er 
man mere udsat for at blive ramt.

5 Vask hænder - helst med sæbe fra en 
beholder.
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13vind over Forkølelsen

Følg disse 6 råd
- og undgå at blive ramt

Heidi Pedersen hped@bt.dk 
Torben Bagge bagge@bt.dk

Søvnløse nætter, hovedpine, konstant 
ubehag og tilstoppet næse. Det lyder 
måske blot som den obligatoriske vinter-
forkølelse. Men for 41-årige Laila Lund-
gaard var det en tilstand, der stod på i 
årevis. 

Først for nylig er hun blevet sin kroniske for-
kølelse kvit med en særlig type operation. 

Hun har måttet sidde op om natten, mens 
hun sov, hun havde helt mistet lugte- og 
smagssansen og ikke mindst haft adskillige 
sygedage på grund af ubehaget i den kon-
stant tilstoppede næse. Livskvaliteten har 
med andre ord været i bund, fortæller Laila 
Lundgaard fra Kalundborg: 

Sov dårligt
»Uanset hvor hårdt jeg prøvede at pudse 
næse, så var der bare lukket til. Det betød, at 
jeg sov dårligt om natten, fordi jeg ikke kunne 
få luft. Jeg havde meget hovedpine, fordi det 
trykkede i mit hoved. Til sidst mistede jeg helt 
lugte- og smagssansen,« siger hun. 

Laila Lundgaard husker ikke nøjagtigt, hvor 
længe hun har gået rundt med tilstoppede bi-
huler.

Men inden for de seneste tre år er ubehaget 
taget til. Hun var slet ikke klar over, at man 
kunne blive opereret for kronisk forkølelse, 
før en øre-næse-hals-læge gjorde hende op-
mærksom på, at det var en mulighed. 

»Jeg har taget stærk medicin for at holde det 
nede, men på et tidspunkt var det ikke læn-
gere så effektivt, som det plejede at være. 
Derfor foreslog lægen mig, at jeg fik en ope-
ration,« siger hun.   

Under kniven
Laila Lundgaard blev opereret i november 
2013 på Aleris-Hamlet Hospitaler i Søborg. 
Og trods lidt betænkeligheder ved at lægge 

’nu kan jeg lugte  
og smage igen’
Laila Lundgaard blev opereret for kronisk forkølelse. 
Nu kan hun igen trække vejret ordentligt

Laila Lundgaard havde konstant tilstop-
pede bihuler, men efter hun er blevet ope-
reret for kronisk forkølelse, kan hun både 
lugte, smage og trække vejret normalt 
igen.   PR foto
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14 vind over Forkølelsen

sig under kniven har hun ikke fortrudt det 
mindste: 

»Så længe man kan undgå en operation, 
vil man jo altid gerne det. Sådan tror jeg, de 
fleste mennesker har det. Det er nok mest 
uvisheden om, hvad det indebar, som jeg 
spekulerede på. I dag ville jeg ikke have væ-
ret operationen foruden. Nu kan jeg lugte og 

smage igen. Og trække vejret ordentligt,« si-
ger Laila Lundgaard og uddyber: 

»Jeg havde helt glemt, hvordan græsset 
dufter. Eller hvordan en lasagne eller en kop 
kaffe kan smage. Jeg har bare haft lyst til at 
råbe højt af glæde,« siger hun.  


