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Forord

Denne håndbog er blevet til på baggrund af faglige bidrag fra en fag-
redaktion bestående af fire overlæger, der er eksperter i Idiopatisk 
 Pulmonal Fibrose (IPF). Derudover har en psykolog, en socialrådgiver  
og en fysioterapeut bidraget med input fra deres fagområder. 

Lungeforeningen har bidraget med et afsnit om foreningen, og derudover 
har en rapport om livet med IPF, som er udarbejdet af Lungeforeningen 
for Roche, givet inspiration til, hvilke emner håndbogen skulle indeholde. 

Sidst, men ikke mindst, har to personer med IPF og deres pårørende bi-
draget med deres personlige historier og hjulpet med at læse håndbogen 
igennem for at sikre, at den kommer omkring de relevante emner på en 
god måde.

Stor tak til alle, der har bidraget.
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Indledning

Denne håndbog er til dig, der har Idiopatisk Pulmonal Fibrose (IPF). 
Formålet er at give dig svar på de mange spørgsmål, der ofte melder 
sig, når man får diagnosen IPF – og at give dig gode råd og inspiration til 
et godt liv med sygdommen. I håndbogen finder du information om IPF 
og om behandling af sygdommen. Håndbogen er et supplement til den 
information, du får på hospitalet. Spørg din læge, hvis du har spørgsmål 
til din sygdom og behandling. Du kan også læse om livet med IPF og få 
gode råd til, hvad du kan gøre for at håndtere de fysiske symptomer, IPF 
giver, og passe godt på din krop. Læs også om, hvordan IPF kan påvirke 
dig psykisk, og få gode råd til at håndtere typiske psykiske reaktioner. 

Når man bliver ramt af en sjælden sygdom som IPF, kan man føle sig 
meget alene. Men du er ikke alene. Din læge og sygeplejerske er der for 
at hjælpe dig, og i denne håndbog kan du læse om, hvor du kan møde 
andre i samme situation og få hjælp og støtte. 

Du kan også finde praktisk information om dine muligheder for at få hjælpe-
midler og hjælp i hjemmet samt om arbejdsliv, forsikringer, pleje orlov og 
meget mere. Der er også plads til, at du kan skrive spørgsmål og notater til 
dine lægebesøg samt vigtige telefonnumre og kontaktpersoner f.eks. til den 
lungemedicinske afdeling. Du kan læse håndbogen fra ende til anden eller 
bruge den som opslagsværk. Bagerst i håndbogen er en ordliste. 

Når IPF bliver en del af dit liv, ændres livet også for dine nærmeste. Der-
for indeholder denne håndbog også et kapitel om livet som pårørende.
Vi i fagredaktionen håber, at du vil få gavn af denne håndbog. 

Med venlig hilsen

Elisabeth Bendstrup, Helle Dall Madsen, Jesper Rømhild Davidsen  
og Saher B. Shaker
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Om IPF

I dette kapitel kan du læse om, hvad Idiopatisk Pulmonal Fibrose (IPF) 
er, hvad sygdommen skyldes, hvilke symptomer den kan give, og hvordan 
den typisk udvikler sig. Husk, at du altid er velkommen til at kontakte din 
læge på hospitalet, hvis du har spørgsmål til din sygdom. Din læge ken-
der til IPF og er der for at hjælpe dig.

Hvad er IPF?

Idiopatisk Pulmonal Fibrose (IPF) er en sjælden sygdom, der kun ram-
mer lungerne. IPF rammer kun voksne og især folk over 60 år. Sygdom-
men er mere almindelig blandt mænd end kvinder. IPF er én blandt man-
ge lungesygdomme, som hører under gruppen af såkaldte interstitielle 
lungesygdomme. Fælles for interstitielle lungesygdomme er, at de kan 
medføre dannelse af arvæv i lungerne. 

Når du har IPF, dannes der arvæv i lungerne. Arvævet opstår, fordi 
cellerne i den del af lungerne, som kaldes alveoler, beskadiges og ikke 
heler normalt. Alveoler (også kaldet luftblærer) er de mindste luftrum i 
lungerne og har form som små sække. Det er i alveolerne, at ilten trans-
porteres fra lungerne ind i blodbanen, så den kan blive ført videre rundt 
til resten af kroppen. 

IDIOPATISK betyder “ukendt”. IPF er idiopatisk, fordi ingen ved,  
hvad der forårsager sygdommen.

PULMONAL betyder, at sygdommen sidder i lungerne.

FIBROSE betyder ”stift arvæv”. Ved IPF dannes der arvæv i lungerne.
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Arvævet gør det vanskeligere for ilten at trænge igennem alveolerne ud til 
blodet, og det gør, at du får åndenød. Når sygdommen forværres yder-
ligere, bliver lungerne stive, og vejrtrækningen bliver mere besværlig.
 

 

Hvor almindelig er IPF?

IPF er en sjælden sygdom. Man ved ikke præcis, hvor mange der har 
IPF, men ca. 100-150 danskere får stillet diagnosen hvert år. Tallet er 
stigende, og det kan der være flere forklaringer på. For det første bliver 
vi danskere generelt ældre og lever længere. Da IPF især rammer folk 
over 60 år, kan det være en af forklaringerne på, at flere får IPF. En anden 
forklaring kan være, at sundhedsvæsenet er blevet bedre til at opdage 
sygdommen hos de mennesker, der har den. Der er de senere år ble-
vet indført hurtigere undersøgelser af danskere med hoste og åndenød, 
f.eks. i forbindelse med kræftpakkerne, og flere får målt deres lunge-
funktion hos deres praktiserende læge. 

Hvad skyldes IPF?

Man ved ikke, hvorfor nogle mennesker får IPF, og andre ikke gør. 
 Idiopatisk betyder ”ukendt årsag”. Man ved, at IPF især rammer men-
nesker over 60 år og især mænd. Der er en række faktorer, som øger 
risikoen for IPF, herunder tobaksrygning og udsættelse for skadelige 
partikler. Der ser bl.a. ud til at være en øget forekomst af IPF hos menne-
sker, der har været beskæftiget i landbrug, byggeribranchen, metal- og 
træ industrien, ligesom man har observeret, at IPF er hyppigere i om-
råder med tung industri sammenlignet med landområder. Arveligt betin-
get IPF (familiær IPF) ses kun hos ganske få. Et fællestræk for dem der 
har familiær IPF er, at de ofte bliver tidligt gråhårede og har lever- eller 
knogle marvssygdom. 

Hvilke symptomer giver IPF?

Mennesker med IPF oplever typisk åndenød, hoste og træthed, men 
nogle oplever også svimmelhed, vægttab, smerter i brystkassen og 
angst. For nogle starter sygdommen som en eller flere såkaldte ”kolde” 
lungebetændelser, hvor penicillin ikke virker. Hos andre starter sygdom-
men meget voldsomt med akut opstået og svær åndenød med behov for 
indlæggelse pga. lungesvigt. Nogle oplever ændring af deres fingre og 
tæer med udvikling af såkaldte trommestikfingre, hvor det yderste led 
på fingrene bliver bredere, og urglasnegle, hvor neglene bliver store og 
hvælvede. Disse forandringer kan starte flere år før lungesymptomerne. 

Raske lunger 

Lunger med IPF

Illustration: Karen Leth Illustrations

Alveoler uden arvæv 

Alveoler med arvæv 
(fibrose)
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Å N D E N Ø D

Åndenøden starter oftest langsomt og snigende med tiltagende stak-
åndethed og hoste ved svær fysisk anstrengelse. Efterhånden som 
sygdommen skrider frem, opstår åndenøden og hosten ved mindre og 
mindre anstrengelse. Mange tror i starten, at åndenøden skyldes alder, 
dårlig kondition eller tidligere tobaksrygning og går derfor først til lægen 
længe efter, at symptomerne er begyndt. 

H O S T E

Nogle har en vedvarende tør hoste, der ofte forværres ved anstrengel-
se eller tale, mens andre har hoste med sejt slim. Hosten er værre om 
dagen end om natten og kan påvirke den fysiske, mentale og sociale 
tilstand. 

S Ø V N F O R S T Y R R E L S E R

Mange oplever søvnproblemer. Søvnforstyrrelserne kan forværre træt-
heden. Det er ikke normalt at have åndenød om natten ved IPF. Hvis du 
pludselig begynder at have natlig åndenød, skal du kontakte din læge, da 
det kan være tegn på hjerteproblemer, lungeinfektioner, akut forværring 
af sygdommen eller søvnapnø. 

T R Æ T H E D  O G  U D M A T T E L S E

En følelse af altoverskyggende træthed og udmattelse kan være et 
problem for nogle. En af årsagerne kan være nedsat iltindhold i blodet. 
 Andre årsager er sygdommen i sig selv eller evt. behandlingen. Træt-
heden kan være så udtalt, at selv almindelige dagligdags opgaver kan 
føles som en udfordring og tære på kræfterne både fysisk og mentalt.

D E P R E S S I O N

Depression påvirker mange med IPF. Heldigvis kan en depression be-
handles, når først den er opdaget. Tegn på depression er bl.a. en følelse 
af håbløshed og pessimisme, skyldfølelse, hjælpeløshed, irritabilitet og 
vrede, tristhed og ængstelse, manglende interesse i vanlige aktiviteter 
og fritidsinteresser, nedsat sexlyst, langsommere tale, problemer med 
koncentration, hukommelse og beslutningstagen, og søvnforstyrrelser. 
Tal med din læge, hvis du oplever disse symptomer.

S Ø V N A P N Ø

Hvis du tit vågner, snorker, er træt, aldrig føler dig udhvilet og nemt 
falder i søvn foran fjernsyn eller avis, kan det være tegn på søvnapnø. 

Søvnapnø er, når du holder op med at trække vejret, mens du sover. 
Søvnapnø medfører dårlig søvnkvalitet og træthed om dagen. Hvis du er 
overvægtig, kan vægttab hjælpe på søvnapnøen, men i mere alvorlige til-
fælde kan der være behov for at sove med en såkaldt CPAP-maske. CPAP 
står for ”Continuous Positive Airways Pressure”, og det er en maske, man 
sover med om natten, som via et apparat tilfører luft med lidt overtryk, 
hvorved pauserne i vejrtrækningen forhindres. Tal med din læge om at 
blive henvist til undersøgelse for obstruktiv søvnapnø.

Hvordan udvikler IPF sig?

Sygdomsforløbet varierer fra person til person og er uforudsigeligt for 
den enkelte. Desværre vil IPF uundgåeligt blive værre med tiden. Hos 
nogle kan sygdom og symptomer være uændrede i månedsvis eller 
årevis. Hos andre sker en forværring hurtigt i løbet af få måneder. I nogle 
situationer kan IPF forværres relativt akut og uventet ved såkaldte akutte 
forværringer, hvor åndenød, hoste og blodets iltning forværres over dage 
til få uger. 

På nuværende tidspunkt findes der ingen test, blodprøve eller andre 
undersøgelser, der kan forudsige, hvilket forløb den enkelte person med 
IPF får. 

IPF er en uhelbredelig sygdom, som på et tidspunkt medfører lungesvigt 
og forårsager døden hos de fleste patienter. Nogle mennesker med IPF 
dør dog af andre årsager, som f.eks. hjertekarsygdomme eller kræftsyg-
domme, inden deres IPF-sygdom når at udvikle sig så meget.

Tidligere sagde man, at den gennemsnitlige levetid var 2-5 år efter, at 
man havde fået diagnosen IPF. Men i de senere år ser det ud til, at leve-
tiden er forbedret. Levetiden er generelt længere, jo yngre man er, og jo 
bedre lungefunktionen er på diagnosetidspunktet.

Hvordan stilles diagnosen IPF?

Der er mange typer af lungesygdomme, der kan give de samme sympto-
mer som IPF. Derfor skal du gennemgå en række forskellige undersøgel-
ser, før lægen kan stille diagnosen IPF. 
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H I S T O R I E  O G  O B J E K T I V  U N D E R S Ø G E L S E

For at kunne stille diagnosen IPF, skal lægen først udelukke, at der er 
tale om andre former for lungesygdom. Derfor vil lægen spørge ind til en 
række forhold, som kan være tegn på andre former for lungesygdom. Det 
kan f.eks. være, om du har leddegigt, hvilken medicin du har fået, hvilket 
job du har haft, tobaksrygning, dine fritidsinteresser og boligforhold. Hos 
enkelte er IPF arveligt betinget (familiær IPF), og derfor vil lægen også 
spørge, om der har været tilfælde af IPF i din familie. Herefter vil lægen 
undersøge dig med fokus på dine hænder for at se, om du har tromme-
stikfingre og urglasnegle, som kan være tegn på IPF. Lægen vil også 
foretage en såkaldt hjerte- og lungestetoskopi, hvor han eller hun lytter 
til dit hjerte og dine lunger med et stetoskop. 

B L O D P R Ø V E R

Blodprøver benyttes primært til at afklare, om du har andre sygdomme,  
der kunne forklare dine symptomer og dermed tale imod en IPF- 
diagnose. Det kan f.eks. være infektion, blodmangel og enkelte gigt-
sygdomme, som kan involvere lungerne. 

R Ø N T G E N  O G  H Ø J O P L Ø S N I N G S - C T - S C A N N I N G  

A F  L U N G E R N E  ( H R C T )

Et røntgenbillede af lungerne vil oftest kunne vise, om der er noget galt 
med lungerne eller hjertet, men er ikke tilstrækkeligt detaljeret til at 
kunne påvise typiske forandringer i lungerne som følge af IPF eller andre 
former for lungefibrose. En HRCT-scanning er en mere følsom røntgen-
undersøgelse, der detaljeret kan vise og skelne imellem typer af lunge-
fibrose. HRCT står for ”high resolution CT”, som betyder CT-scanning 
med høj opløsning.

L U N G E F U N K T I O N S U N D E R S Ø G E L S E

Ved en lungefunktionsundersøgelse vurderer man lungefysiologien  
(dvs. hvad lungerne kan præstere) i hvile. Der er flere aspekter og en del 
tal på lungefunktionsudskriften, men de tre nøgletal er: 

1. Forceret vital kapacitet (FVC) er den mængde luft, du kan puste ud 
efter en dyb indånding. FVC er ofte nedsat ved IPF.

2. Diffusionskapacitet (DLco) er lungernes evne til at transportere ilt ind i 
blodet. Diffusionen bliver nedsat ved IPF som det første.

3. Total lungekapacitet (TLC) er den totale mængde luft, der kan være i 
lungerne. TLC er typisk nedsat ved IPF.

G A N G T E S T 

Ved en standardiseret gangtest måles, hvor hurtigt og langt du kan gå 
på 6 minutter samtidig med, at din puls og din iltmætning (iltindholdet i 
blodet) måles. Undersøgelsen bruges til at vurdere dit funktionsniveau og 
din kondition. Desuden afslører testen, om din iltmætning falder, når du 
bevæger dig.

E K K O K A R D I O G R A F I  ( E K K O )

En ekkokardiografi (EKKO) er en ultralydsskanning af hjertet, hvor man 
undersøger, om du har samtidig hjertesygdom eller evt. forhøjet blodtryk 
i lungekredsløbet (også kaldet pulmonal hypertension), hvilket ses hos 
ca. hver femte med svær IPF.

B R O N K O S K O P I 

I nogle tilfælde vil lægen lave en såkaldt bronkoskopi. Det er en kikkert-
undersøgelse af lungerne, hvor lægen fører en tynd bøjelig kikkert ind 
gennem munden eller næsen, gennem luftrøret og ned i lungerne, så 
 lægen kan se luftvejene indefra. Ved undersøgelsen skylles et lille om-
råde af lungerne med saltvand, som efterfølgende suges op og under-
søges for cellesammensætning, bakterier m.m. Nogle gange tager 
lægen også en vævsprøve (også kaldet en biopsi) gennem kikkerten. 
Bronkoskopi kan enten udføres i lokalbedøvelse eller fuld bedøvelse og 
er ikke forbundet med smerter. Giver ovenstående undersøgelser ikke en 
sikker afklaring af typen af lungefibrose, vil lægen nogle gange tage en 
større vævsprøve af lungerne ved en mindre operation. Lægen vil forklare 
formålet med indgrebet, hvad man regner med at få ud af undersøgelsen 
samt de mulige risici.

Hvorfor er det svært at stille diagnosen IPF? 

Symptomerne på IPF er de samme, som ses ved mange andre sygdom-
me som f.eks. astma, KOL og hjertesvigt, og IPF kan også optræde 
samtidigt med disse sygdomme. For at kunne stille diagnosen IPF må 
lægen først udelukke alle andre kendte sygdomme og andre former for 
lungesygdom, hvilket ofte tager nogen tid. IPF er sjælden, og diagnosen 
kræver undersøgelser, som de praktiserende læger ikke har til rådighed. 
De fleste praktiserende læger vil kun møde få patienter med IPF i løbet af 
deres karriere.
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Behandling af IPF

I dette kapitel kan du læse om behandling af Idiopatisk Pulmonal Fibrose 
(IPF). Husk, at du altid kan kontakte din læge på hospitalet, hvis du har 
spørgsmål til din sygdom og din behandling. Din læge kender til IPF og er 
der for at hjælpe dig.

Medicinsk behandling af IPF 

Indtil for få år siden gav man ofte immundæmpende behandling med 
f.eks. binyrebarkhormon, men undersøgelser har vist, at store doser 
binyrebarkhormon ikke hjælper, men snarere er skadeligt. Inden for de 
seneste år er der udviklet og godkendt såkaldt antifibrotisk behandling, 
som er målrettet mod IPF. 

A N T I F I B R O T I S K  B E H A N D L I N G

Der findes i dag to godkendte antifibrotiske behandlinger mod IPF, som 
kan være et muligt behandlingstilbud for nogle. Behandlingerne virker 
ved at bremse udviklingen af arvæv i lungen og dermed faldet i lunge-
funktion. Antifibrotisk behandling kan give bivirkninger såsom kvalme, 
nedsat appetit og madlede, træthed, opkastninger, diarre, vægttab, 
sol-udløst udslæt og leverbetændelse. Kontakt den lungemedicinske 
afdeling på hospitalet, hvis du oplever bivirkninger til den antifibrotiske 
behandling.

Antifibrotisk behandling mod IPF er en specialistbehandling, som kun 
foregår på universitetshospitalerne i Gentofte, Odense og Aarhus. Medi-
cinen udleveres gratis til patienterne fra hospitalsapotekerne på de tre 
hospitaler. 

Flere antifibrotiske behandlinger er ved at blive undersøgt, og forhåb-
ningen er, at der ville komme flere behandlingsmuligheder inden for de 
næste år. 
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F O R S Ø G S B E H A N D L I N G

Der foregår hele tiden forskning med sigte på at opnå ny viden og udvikle 
ny effektiv medicin mod IPF. Du kan derfor blive spurgt, om du vil deltage 
i lægemiddelforsøg eller andre videnskabelige forsøg om IPF. Alle forsøg 
vil være anmeldt til de rette myndigheder og kan først påbegyndes efter, 
at du er blevet omhyggeligt informeret om forsøgets formål og konse-
kvenser såvel mundtligt som skriftligt, og efter at du har underskrevet et 
informeret samtykke.

Symptomdæmpende behandling (pallierende behandling)

Symptomdæmpende behandling, også kaldet pallierende eller understøt-
tende behandling, er en fælles betegnelse for behandling, som mindsker 
og lindrer symptomerne på IPF. Den symptomdæmpende behandling på-
begyndes allerede i starten af sygdomsforløbet, og formålet er at mind-
ske og lindre de symptomer, som IPF medfører. Lægen vil planlægge den 
symptomdæmpende behandling ud fra dine behov og ønsker og løbende 
tilrette den ud fra sygdommens forløb og sværhedsgrad. 

H O S T E

Behandlingen af hoste er svær, og kun de færreste har glæde af hoste-
medicin. Håndkøbsmedicin mod hoste kan forsøges, men effekten er 
begrænset. Lægen kan udskrive recept på kodein-tabletter, som er et 
morfinlignende stof, der dæmper hosterefleksen. Spørg din læge om 
hjælp til behandling af hosten.

Slimløsende medicin har generelt begrænset effekt, hvorimod en særlig 
hosteteknik kaldet stødeteknik kan hjælpe. Fysioterapeuten på hospitalet 
kan vejlede dig i denne hosteteknik. Læs mere om stødeteknik i kapitlet 
Livet med IPF – IPF og kroppen. 

I LT B E H A N D L I N G

Iltbehandling (også kaldet ilttilskud) anbefales, hvis din iltmætning (dvs. 
iltindholdet i blodet) er for lav. Iltbehandlingen kan mindske fornemmel-
sen af åndenød og kan give en bedre nattesøvn samt bedre hukommelse,  
koncentrationsevne og fysisk udholdenhed. Man ved endnu ikke så meget 
om iltbehandling ved IPF, men ligesom ved KOL formoder man, at ilt-
tilskud kan reducere den iltmangel, der kan opstå i hjerte, muskler og 
hjerne. Ilttilskud anbefales derfor til at mindske tilsyring af muskler og 
generel træthed. Nogle patienter oplever bedst effekt af ilttilskud under 

anstrengelse (f.eks. ved træning), mens andre anbefales at benytte det 
hele døgnet. Man bliver ikke afhængig af iltbehandling, selv om iltdosis 
øges med tiden. 

Læs mere om iltbehandling og træning samt iltbehandling på rejser i 
kapitlet Livet med IPF – IPF og kroppen.

P R E D N I S O L O N - B E H A N D L I N G

Prednisolon er et binyrebarkhormon, som i små doser kan forbedre 
 appetitten og energiniveauet og, hos nogle, mindske hosten.

M AV E S Y R E D Æ M P E N D E  B E H A N D L I N G 

Mange med IPF har sure opstød og halsbrand samt svien og brænden  
i maven. Mavesyredæmpende medicin kan reducere symptomerne. 
Behandling med mavesyredæmpende medicin hos mennesker med IPF 
uden disse symptomer er omdiskuteret.

M O R F I N

Morfin, både som tabletter og som dråber, benyttes til at lindre oplevel-
sen af åndenød.

L U N G E R E H A B I L I T E R I N G 

Lungerehabilitering består af fysisk træning, fysioterapi og evt. under-
visning i lungesygdom. Træning anbefales til alle med IPF. Det kan være 
anstrengende og hårdt at påbegynde et øvelsesprogram, og du vil sikkert 
også blive meget forpustet. Det er vigtigt at huske, at lungerne ikke tager 
skade af at blive brugt, og hverken anstrengelse eller åndenød forværrer 
din lungesygdom. Tværtimod er det oftest meget værre at være inaktiv, 
idet musklerne hurtigt mister deres styrke, og du dermed nemmere 
 bliver forpustet ved mindre anstrengelse, selvom din lungesygdom ikke 
er forværret.

I kapitlet Livet med IPF – IPF og kroppen kan du læse mere om træning 
og muligheden for at få en henvisning til lungerehabilitering.

R Y G E S T O P

Rygning er ikke sundt for nogen, og slet ikke hvis du har IPF. Rygning 
 kædes sammen med nedsat overlevelse og kan evt. også mindske effek-
ten af din medicinske behandling. Der er mange fordele ved rygestop. 
F.eks. vil du få bedre iltning af dit blod, lavere blodtryk og roligere hjerte-
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rytme. Der findes mange veje til et rygestop. Det første og vigtigste skridt 
er, at du beslutter dig for, at det er det, du vil. Gratis rygestopkurser er en 
mulighed i de fleste kommuner. Apoteket tilbyder også rygestopkurser og 
kan vejlede dig omkring nikotin-substitution som f.eks. plaster og tygge-
gummi. Stoplinien tilbyder gratis rygestoprådgivning på telefon 8031 3131. 
De har også hjemmesiden www.stoplinien.dk, hvor du kan få viden om, 
hvordan du kan komme i gang med dit rygestop og finde det nærmeste 
rygestopkursus. Der findes også rygestopmedicin på recept. Tal med din 
læge om hjælp til rygestop. 

Lungetransplantation

Lungetransplantation kan være et muligt behandlingsalternativ for 
enkelte, hvis de har en forventet restlevetid på mindre end 2 år og vur-
deres  egnet til transplantation. Formålet med lungetransplantation er 
at forlænge levetiden. Din læge vil overveje, om lungetransplantation er 
en mulighed, når du oplever åndenød, får nedsat bevægelighed, behov 
for ilttilskud, et lavt iltindhold i blodet samt hastigt faldende lungefunk-
tionsværdier over måneder. Undersøgelsen af om lungetransplantation er 
en mulighed, foregår på universitetshospitalerne i Aarhus, Odense og på 
Rigshospitalet. Endelig stillingtagen til om du skal på venteliste til lunge-
transplantation, foregår på Rigshospitalet, hvor alle lungetransplantatio-
ner foregår. Der udføres ca. 30 lungetransplantationer årligt. 

Forebyggelse og behandling af akut forværring

En akut forværring (også kaldet akut eksacerbation) i IPF er en livstru-
ende tilstand, som er karakteriseret ved tiltagende åndenød, dårligere 
iltmætning og nye forandringer på røntgen eller scanning af lungerne 
over kort tid (‹ 4 uger). Der findes desværre ikke en effektiv specifik 
 behandling, men en akut forværring behandles oftest med kortvarige, 
men store doser binyrebarkhormon og antibiotika. Det kan være meget 
svært at behandle en akut forværring tilfredsstillende. Akutte forværrin-
ger kan udløses af infektioner med både virus og bakterier. Det er derfor 
vigtigt, at du henvender dig hurtigt til din praktiserende læge, hvis du 
oplever tegn på lungeinfektion.

A N T I B I O T I K A

Hvis du har tendens til hyppige infektioner, kan det være en fordel at have 
antibiotika liggende derhjemme. Brugen af antibiotika bør aftales med 
din praktiserende læge eller lægen på hospitalet.

VA C C I N A T I O N

Man anbefaler influenzavaccination til alle patienter med kronisk lunge-
sygdom. Vaccination mod lungebetændelse (også kaldet pneumokok- 
vaccination) kan også overvejes. Tal med din læge om dette. Vaccinatio-
ner foregår hos din praktiserende læge. 

Opfølgning 

Når du har IPF, vil du typisk blive tilbudt at gå til kontrol (også kaldet 
opfølgning) for din sygdom på en af de tre højtspecialiserede lunge-
medicinske afdelinger i Gentofte, Odense eller Aarhus.

O P F Ø L G N I N G  P Å  H O S P I T A L E T

Du vil typisk blive tilbudt at komme til ambulant opfølgning på hospitalet 
hver 3.-6. måned. Ambulant betyder, at du ikke er indlagt, men kommer 
ind til opfølgning og tager hjem igen bagefter. Ved den ambulante op-
følgning får du foretaget en lungefunktionsundersøgelse, blodprøver og 
evt. en gangtest, røntgen af lungerne ved mistanke om infektion eller evt. 
en HRCT-scanning af lungerne. Lægen bruger disse informationer til at 
vurdere, om sygdommen er stabil, eller om der er tegn på forværring, og 
om forværringen i så fald er relateret til IPF eller andre sygdomme.
Ved opfølgningen vurderer lægen også, om du har behov for medicin, 
som kan lindre symptomerne på din IPF-sygdom. Hvis du får antifibrotisk 
behandling, vurderer lægen også effekten og evt. bivirkninger af denne 
behandling. Kontakt den lungemedicinske afdeling, hvis du får antifibro-
tisk behandling mod IPF og oplever bivirkninger. 

O P F Ø L G N I N G  H O S  E G E N  L Æ G E

Din praktiserende læge er tovholder og kan hjælpe dig, hvis flere special-
læger er involveret i din behandling. Det er typisk hos din praktiserende 
læge, du skal henvende dig, når du skal have vaccinationer eller oplever 
akutte problemer som tegn på infektion eller symptomer på andre syg-
domme end IPF.
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Livet med IPF  
- IPF og kroppen

Når du har Idiopatisk Pulmonal Fibrose (IPF), vil du typisk opleve sympto-
mer i form af tiltagende åndenød ved fysisk anstrengelse samt tør hoste 
og træthed. I starten er symptomerne typisk ikke så udtalte, og mange vil 
blot ændre lidt på deres daglige vaner for at kompensere for åndenøden. 
Den daglige gåtur bliver måske lidt kortere, du går helst alene, så du 
ikke skal tale samtidig, og dine daglige gøremål i hjemmet tager måske 
længere tid end før. 

I dette kapitel kan du finde gode råd til, hvad du kan gøre for at håndtere 
de fysiske symptomer, som IPF giver, og hvordan du kan passe godt på 
din krop og få et godt liv med sygdommen. Du finder bl.a. gode råd om 
træning, energibesparende teknikker i hverdagen, hvilestillinger, kost og 
ernæring, samt hvordan du kan håndtere åndenød.

Fysisk aktivitet og træning

Det er vigtigt, at du i hele sygdomsforløbet er så fysisk aktiv som muligt. 
Det vil hjælpe dig med at bevare din fysiske formåen, din kondition og 
dine muskler så godt som muligt. Det kan også give dig mere overskud at 
føle, at du gør noget godt for dig selv og din krop. 

Det er derfor en god idé at lave styrke- og konditionstræning samt øvel-
ser, der holder din bevægelighed omkring brystkassen ved lige. Daglig-
dags gøremål som f.eks. rengøring og havearbejde er også med til at 
holde dig i form.

I K K E  F A R L I G T  A T  B L I V E  F O R P U S T E T 

Når du er fysisk aktiv og bliver forpustet, vil du opleve, at din vejrtrækning 
bliver hurtigere og mere overfladisk. Det er kroppens måde at forsøge at 
korrigere for et fald i blodets iltindhold. Du skal ikke forsøge at rette  
din vejrtrækningsteknik, men i stedet holde en pause, når det bliver 
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nødvendigt. Det er vigtigt, at du ved, at det ikke er farligt for dig at blive 
for pustet. Tværtimod er det sundt for din krop. Du skal altid lytte til din 
krops signaler, når du træner. Oplever du f.eks. svimmelhed, er det tegn 
på, at din krop har brug for en pause. Når du har brug for en pause, så 
benyt dig af stillinger, der giver mindre åndenød. Så vil din åndenød grad-
vist aftage. Læs mere om dette i afsnittet Håndtering af åndenød, afslap-
ning og hvilestillinger i dette kapitel. Når svimmelheden er forsvundet, 
kan du fortsætte din træning.

For nogle kan det være en god idé at dele træningen op i små ”bidder” 
med pauser indimellem. Din træning skal løbende tilpasses til, hvordan 
du har det, og hvor du er i dit sygdomsforløb. I takt med at din åndenød 
øges, kan du med fordel fokusere mest på styrketræning. 

På Lungeforeningens hjemmeside www.lunge.dk kan du finde inspiration 
til forskel lige former for træning og stille spørgsmål om træning til en 
fysioterapeut. 

Nogle kommuner tilbyder lungerehabilitering. Tilbuddet er gratis, men 
kræver en lægehenvisning enten fra din praktiserende læge eller fra det 
hospital, hvor du går til opfølgning. Lungerehabilitering vil typisk bestå 
af træning ved fysioterapeut og evt. undervisning i IPF ved sygeplejerske. 
Der kan også være tilknyttet en diætist. Du vil være på et hold, hvilket 
også giver mulighed for at udveksle erfaringer med andre, der har en 
kronisk lungesygdom. 

Tilbyder din kommune ikke lungerehabilitering, kan du vælge selv at 
betale for vejledning og træning på en fysioterapi-klinik. Fysioterapeuten 
kan hjælpe dig til at komme i gang med træning i trygge rammer og kan 
bl.a. vejlede dig i forhold til, hvordan du skal træne, og hvornår du skal 
holde pause. Læs mere i afsnittet Fysioterapi i dette kapitel.

I LT T I L S K U D  O G  T R Æ N I N G

Hvis du bruger ilttilskud, skal du bruge det under træning. Spørg den 
læge, der har ordineret din iltbehandling, om du kan have glæde af et 
øget ilttilskud under træning. Hvis du anvender næsekateter med ilt, kan 
du med fordel sætte kateteret mellem tænderne, da de fleste trækker 
vejret gennem munden, når de er forpustede. Vær opmærksom på, at 
hvis dit udstyr har iltsparer-funktion, kan det være sværere at udløse 
denne, når du har iltkateteret mellem tænderne. 

GÅR STADIG TURE
— Da jeg blev pensionist, begyndte jeg at gå ture hver formiddag og 

meldte mig ind i Helsingør Senior-Højskole, hvor vi hver torsdag gik 

8-10 km. Jeg har også gået til motion for mænd og volleyball hver 

torsdag i vinterhalvåret i omkring 34 år. Jeg har måttet stoppe med at 

gå ture med klubben og spille volleyball, da mit helbred ikke er til det. 

Men jeg går så vidt muligt stadig ture om formiddagen, for det giver 

mig energi og glæde. Førhen gik jeg ned til byen og rundt om Kronborg 

og tilbage igen. Nu tager jeg bussen derned og går en lille tur. Ofte 

besøger jeg biblioteket på Kulturværftet og læser nogle fagblade eller 

tidsskrifter, inden jeg tager bussen hjem. 

Jeg er for nyligt begyndt at få ilttilskud. Da sygeplejersken foreslog 

det, ville jeg først ikke have det. Jeg havde jo aldrig set for mig, at jeg 

skulle sidde med en iltflaske. Men så besluttede jeg mig for at give det 

en chance. Når jeg er ude og gå tur, har jeg ilten med i en lille rygsæk.

(Torben, 77 år, har IPF)



26 27H Å N D B O G  O M  I P F H Å N D B O G  O M  I P F

Fysioterapi

IPF er ikke omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi. Men hvis 
din læge vurderer, at du har behov for fysioterapi, kan du få en henvis-
ning, så du får dækket en del af udgiften (ca. 40 %) af den offentlige 
sygesikring. Hvis du er medlem af sygeforsikringen ”danmark”, kan du 
få yderligere tilskud. Nogle forsikringsselskaber og pensionsselskaber 
dækker også fysioterapi. Læs mere om dette i kapitlet Sociale rettigheder 
og økonomiske forhold. 

Du kan også gå til behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut 
uden henvisning fra din læge. I så fald skal du selv betale det fulde beløb. 

Håndtering af åndenød, afslapning og hvilestillinger

Din krop er på overarbejde, når du trækker vejret. Det er derfor vigtigt,  
at du giver dig selv mulighed for at slappe af. Mange har glæde af  
afslapnings- og afspændingsøvelser, der kan hjælpe med at reducere  
stress og finde ro. Du kan finde forskellige afspændingsøvelser på 
Lunge foreningens hjemmeside www.lunge.dk under Hjælp til din 
 hverdag, og du kan låne CD’er med afspændingsøvelser på biblioteket.

Du kan også hjælpe din krop med at slappe af og lette vejrtrækningen  
ved at benytte dig af kropsstillinger, der mindsker åndenød.

TRÆNINGSØVELSER
Disse øvelser kan hjælpe dig med at vedligeholde bevægeligheden 
omkring brystkassen: 

Siddende armsving: 
• Sid på en stol med 

ret holdning.
• Løft armene op til 

skulderhøjde, den 
ene arm frem  
og den anden  
tilbage.

• Sving derefter  
skiftevis armene 
frem og tilbage  
langs kroppen.

Siddende krum og svaj: 
• Sid oprejst. 
• Synk sammen  

i ryggen, og bevæg  
derefter op til fuldt  
svaj i ryggen.

Kilde: Fysioterapeut Anne Mette Tordrup Andersen. Illustration: Karen Leth Illustrations
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Det kan være angstprovokerende at have åndenød. Utryghed og angst 
forstærker din følelse af åndenød. På Psykiatrifondens hjemmeside  
www.psykiatrifonden.dk kan du finde en video med en vejrtræknings-
øvelse, du kan bruge til at finde ro, hvis du kan mærke angsten presse 
sig på. Videoen hedder Træk vejret og pust angsten ud. Du kan også finde 
øvelser, der kan hjælpe dig med at finde ro i dig selv og din vejrtrækning, 
på Lungeforeningens hjemmeside www.lunge.dk under Hjælp til din 
hverdag. Nogle har også glæde af at bruge musik til at finde ro og aflede 
tankerne. Andre oplever, at det hjælper at aflede tankerne, mens ånde-
nøden står på, ved at tælle baglæns fra 10.

Det kan være svært for andre at sætte sig ind i, hvordan det er at have 
åndenød. Det er derfor en god idé at tale med dine omgivelser om, hvor-
dan de bedst hjælper dig, når du har åndenød. Det er individuelt, hvad 
der hjælper. Måske synes du, det er beroligende, at der er nogen hos 
dig og f.eks. stryger dig på ryggen og taler beroligende. Eller måske vil 
du hellere være i fred. Hvis du fortæller, hvad du har brug for, kan dine 
omgivelser bedre hjælpe dig.

Det kan være en stressfaktor at skulle forholde sig til andres bekymring, 
når du har åndenød. På Lungeforeningens hjemmeside www.lunge.dk 
kan du finde et åndenødskort, som du kan udfylde og bruge til at forklare 
andre, hvad du ønsker, de skal gøre, hvis du pludselig får åndenød, når 
du f.eks. er ude at gå en tur. Der er også et åndenødskort, som du kan 
bruge til at minde dig selv om, hvad du kan gøre for at bevare roen, når 
du har åndenød.

BEVAR ROEN VED ÅNDENØD
— Hvis jeg sidder og taler og pludselig begynder at hoste og ikke rigtig 

kan få luft, så er det vigtigt at bevare roen. At sige ”rolig nu” til mig 

selv, og så må omgivelserne lige vente.

(Torben, 77 år, har IPF) 

KROPSSTILLINGER, DER MINDSKER ÅNDENØD 

Kilde: Fysioterapeut Anne Mette Tordrup Andersen. Illustration: Karen Leth Illustrations

Siddende 
• Sørg altid for støtte under fødderne.
• Læn din overkrop lidt fremad.
• Hvil dine albuer på knæene.
• Hvil din hage på hænderne.

Stående 
• Læn din overkrop 

lidt fremad.
• Hvil dine hænder 

på lårerne.

Stående
• Hvil dine hænder på et møbel 

(f.eks. et bord).
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Slim i lungerne 

Det er ikke alle med IPF, der har slim i lungerne. Oplever du at have 
slim, er det vigtigt at få renset dine lufteveje så godt som muligt, så du 
forebygger lungebetændelse. Det er anstrengende at hoste, og du kan 
i stedet benytte dig af en teknik, som kaldes ”stødeteknik” eller ”den 
kraftige udåndingsteknik”. Det er en mere effektiv måde at få slimen op, 
og dermed sparer du på kræfterne og energien. Sørg også for at drikke 
tilstrækkeligt med væske. Hvis du er i væskeunderskud, bliver slimen sej 
og dermed sværere at hoste op. 

Ved andre lungesygdomme anbefales en såkaldt PEP-fløjte, som red-
skab til at løsne slim og rense luftvejene ved at puste/ånde ud imod et 
modtryk. PEP står for Positive Expiratory Pressure, som kan oversættes 
til positivt udåndingstryk. Når du har IPF, er forandringerne i dine lun-
ger anderledes end ved andre lungesygdomme, og derfor anbefales en 
PEP-fløjte ikke generelt. Har du slim, kan du dog afprøve sammen med 
din fysioterapeut, om en PEP-fløjte kan hjælpe dig.

Kost og ernæring

Når du har IPF, bruger kroppen ekstra energi på den anstrengte vejr-
trækning. Det er derfor vigtigt at have fokus på at holde normalvægten 
og undgå utilsigtet vægttab. Mange mennesker med IPF oplever, at 
appetitten bliver dårligere som følge af sygdommen eller medicinen. Du 
kan opleve åndenød, når du spiser, hvilket kan gøre, at du ikke spiser så 
meget, eller du kan opleve, at du får åndenød ved for store måltider. Hvis 
du har problemer med at holde normalvægten, er det vigtigt, at du spiser 
lidt mindre, men hyppigere måltider, som ikke kræver så meget energi 
at tygge. Hvis du får ilttilskud, er det en god idé at anvende dette, når du 
spiser.

Det er vigtigt at spise en kalorie- og proteinholdig kost for at holde nor-
malvægten. Flere supermarkeder har såkaldt protein-berigede mejeri-
produkter, og du kan evt. få din læge til at udskrive en recept på supple-
rende proteindrikke, som kan købes på apoteket. 

Vær også opmærksom på, at overvægt eller fedme (dvs. hvis du har et 
BMI på over 30) giver mere åndenød ved fysisk aktivitet og øger risikoen 
for sukkersyge og hjertekarsygdomme. 

Tal med din læge, hvis du har spørgsmål til kost og ernæring. Du kan 
også læse mere i pjecen Mad til lungepatienter på Lungeforeningens 
hjemmeside www.lunge.dk. Her kan du også stille spørgsmål til en 
 diætist. 

STØDETEKNIK – DEN KRAFTIGE UDÅNDINGSTEKNIK 
Sådan bruger du stødeteknikken til at hoste slim op på en energi-

besparende måde:

• Sæt dig ned, og gør dig det behageligt.

• Læn dit hoved fremad.

• Placer dine fødder solidt på gulvet.

• Tag en dyb indånding, og træk vejret med mellemgulvet.

• Lav en kraftig udånding, mens du holder munden åben 

 — som når man ånder på et spejl, så det dugger.

• Gentag teknikken 2 - 3 gange.

Kilde: Fysioterapeut Anne Mette Tordrup Andersen

SÅDAN FOREBYGGER DU VÆGTTAB
• Spis mad med et højt indhold af fedt og sukker.

• Drik væske med mange kalorier (mælk, saft, juice, koldskål og kakao).

• Sørg for at få proteiner fra mad og drikke (proteiner og motion 

 opbygger muskelmassen).

• Få familie og venner til at hjælpe med indkøb og madlavning. 

• Vej dig hver uge, så du kan holde øje med vægten.

Kilde: Lungeforeningen www.lunge.dk
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Energibesparende teknikker i hverdagen

Åndenød kan gøre det sværere at klare ting i hverdagen, og du kan føle 
dig meget træt, fordi du bruger så meget energi på at trække vejret. Det 
kan være en hjælp at planlægge din hverdag, så du f.eks. lægger dine 
aftaler om formiddagen, hvis det typisk er der, du har mest energi og 
overskud. Det er også en god idé at lave en liste over de ting, der giver 
dig energi og glæde, og de ting, der ikke gør. Det kan hjælpe dig med at 
prioritere, så du bruger dine kræfter på det, der betyder mest for dig, og 
får hjælp til de andre ting. 

Der findes forskellige energibesparende teknikker, du kan bruge i hver-
dagen. Det kan f.eks. være en god idé at sidde på en stol, når du tømmer 
opvaskemaskinen, i stedet for at stå foroverbøjet. Sørg også for, at de 
ting, du oftest bruger i køkkenet, står på de hylder, der er lettest at kom-
me til. På Ergoterapeutforeningens hjemmeside www.etf.dk kan du finde 
en guide med gode råd til energibesparende arbejdsmetoder. 

Lyt til din krop, respekter dens grænser, og husk at holde små pauser 
undervejs. Mange små pauser i løbet af en dag er bedre for din krop end 
én lang middagslur.

Praktisk hjælp i hverdagen

Der findes en række forskellige hjælpemidler, der kan lette din hverdag. 
Det kan f.eks. være en gribetang, så du ikke skal bukke dig ned efter ting, 
en arbejdsstol til køkkenet eller en bænk, som du kan sidde på i badet. 
Det kan også være hjælpemidler, som kan hjælpe dig med fortsat at være 
fysisk aktiv, som f.eks. en el-cykel. 

Læs mere om hjælpemidler i kapitlet Sociale rettigheder og økonomiske 
forhold. Her kan du også læse om, hvilke rettigheder du har i forhold til 
at få hjemmehjælp til f.eks. rengøring og tøjvask, hvis du på et tidspunkt 
får behov for det.

Seksualitet

Mange mennesker med en kronisk lungesygdom som IPF oplever, at 
sygdommen påvirker deres sexliv. Hvis du har svært ved at trække vej-
ret, føles det måske ubehageligt at kysse, og hvis du er træt, fysisk eller 

mentalt, føler du måske ikke, at du har overskud til sex. Det er en god 
idé at tale med din partner om det, så I undgår misforståelser, og så I 
sammen kan finde en måde at være tætte og intime, som fungerer for jer. 
Husk, at nærhed og intimitet også kan være at holde om hinanden eller 
at holde i hånden og se hinanden dybt i øjnene. 

Rejser 

Du kan godt rejse på ferie, selv om du har fået konstateret IPF. Det kræ-
ver blot lidt planlægning og gerne i god tid. Du bør altid først tale med 
din læge for at sikre, at det er helbredsmæssigt forsvarligt, at du tager 
afsted. Tal også med din læge om, hvordan du sikrer, at du har tilstræk-
keligt medicin med på rejsen, hvordan medicinen skal opbevares under-
vejs, og om du skal have antibiotika med som ekstra sikkerhed, hvis der 
skulle opstå forværringer i din sygdom. 

P I L L E P A S  O G  M E D I C I N A T T E S T

Husk at undersøge, hvilke regler der gælder for at medbringe medicin til 
det land, du skal besøge. Hvis du medbringer et lægemiddel med eufo-
riserende virkning, skal du medbringe et pillepas eller en medicinattest, 
som viser, at den medicin, du har med, er lovlig og til eget forbrug. 

Ved rejser til lande i Schengen-området kan du få udstedt et såkaldt 
pille pas, også kaldet en Schengen-attest. Attesten udstedes på apoteket 
og er gratis. Der gælder andre regler for rejser med medicin til lande 
uden for Schengen-området. Her vil du ofte skulle have din læge til at 
udfylde en medicinattest. Reglerne kan variere fra land til land, og du bør 
derfor henvende dig til ambassaden for det land, du rejser til. 

F O R S I K R I N G  P Å  R E J S E R

Du bør altid tage kontakt til dit forsikringsselskab, inden du bestiller rej-
sen. Husk at tegne både afbestillings- og rejseforsikring. Det er dit eget 
ansvar at sikre, at din forsikring dækker, hvis du skulle blive syg og få 
behov for behandling eller hjemtransport. 

D E T  B L Å  E U - S Y G E S I K R I N G S K O R T

Husk at medbringe det blå EU-sygesikringskort, hvis du rejser til et EU-
land eller til Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Kortet giver ret til 
sygehjælp på samme vilkår som indbyggerne i det EU-land, du besøger. 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være delvis eller fuld 
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egenbetaling for landets borgere og dermed også for dig. Det er derfor 
vigtigt at tjekke reglerne for det pågældende land, inden du rejser. Det blå 
EU-sygesikringskort dækker ikke udgifter til hjemtransport, og i nogle 
lande heller ikke alle udgifter til sygetransport. Læs mere og bestil det 
blå EU-sygesikringskort på www.borger.dk. Når du rejser til lande uden 
for EU, dækker kortet ikke, og du bør i stedet tegne en privat rejseforsik-
ring. 

R E J S E F O R S I K R I N G

Der gælder særlige regler for kroniske sygdomme som IPF. Det er derfor 
en god idé at få lavet en lægelig forhåndsvurdering hos SOS Internatio-
nal for at sikre, at din rejseforsikring dækker. Dette skal gøres, inden du 
bestiller din rejse. Læs mere på SOS Internationals hjemmeside  
www.sos.eu

Vær opmærksom på, at din rejseforsikring typisk ikke dækker, hvis du 
har været lægebehandlet, hospitalsindlagt eller fået ændret din medicin 
inden for de sidste to måneder før bestilling af rejsen og før afrejse. For 
nogle forsikringsselskaber gælder det inden for de seneste seks måne-
der før afrejse. Er du i tvivl, så kontakt dit forsikringsselskab. 

I LT  P Å  R E J S E R

Hvis du får ilttilskud og skal rejse i Danmark, skal du selv medbringe din 
ilt og iltudstyr eller evt. låne et mere mobilt udstyr til brug i ferien. Tal 
med din iltsygeplejerske om muligheden for at få det firma, der leverer 
din ilt, til at sørge for, at der er ilt til dig, når du når frem. Du skal dog 
selv sørge for at have ilt med til turen frem og tilbage, og tilstrækkeligt til 
hvis der skulle opstå forsinkelser. 

Hvis du får ilttilskud og planlægger at rejse til udlandet, er der en række 
ting, du skal være opmærksom på. Tal med din læge om, hvorvidt det er 
helbredsmæssigt forsvarligt for dig at rejse, og med din iltsygeplejerske 
om proceduren ved at rejse med ilt. Iltfirmaet kan i nogle lande arrange-
re, at der er iltudstyr på feriestedet. Alternativt kan du i forbindelse med 
ferien låne mobilt udstyr. Der skal da medbringes en formular til brug i 
lufthavnen, som din læge på hospitalet udfylder. 

Hvis du skal flyve, så tag kontakt til flyselskabet for afklaring af, om du 
må medbringe dit eget iltudstyr ombord. 

Selvom du ikke bruger ilt til daglig, kan det være, at du vil få brug for det 
under selve flyrejsen, da ilt-koncentrationen kan være formindsket. På 
nogle lungemedicinske afdelinger kan man få foretaget en såkaldt fly-
test, hvor man tjekker, om du vil have brug for ilttilskud under flyrejsen. 
Spørg din læge på hospitalet om dette. 
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Livet med IPF 
- Psykiske reaktioner og livskvalitet

I dette kapitel kan du læse om, hvordan det kan påvirke dig psykisk,  
når Idiopatisk Pulmonal Fibrose (IPF) kommer ind i dit liv. Du kan i dette 
 kapitel finde inspiration og gode råd til et godt liv med IPF. 

Når sygdommen rammer

At få konstateret IPF kan føles som at få revet tæppet væk under sig.  
Fra det ene øjeblik til det andet ændrer livet sig, og du føler måske chok, 
afmagt, vrede og angst. Nogle reagerer meget kraftigt, når de får diag-
nosen, mens andre lægger låg på følelserne, måske for at skåne deres 
pårørende, og så kommer reaktionerne typisk senere. 

For mange kan det være en hjælp at fortælle deres familie og nære 
venner om sygdommen, så de har nogen at dele deres tanker og bekym-
ringer med. Hvis du er åben omkring din livssituation over for de menne-
sker, som betyder noget for dig, beskytter du også dig selv mod at blive 
misforstået, hvis du f.eks. bliver nødt til at melde afbud til arrangemen-
ter, som du ikke har kræfter til pga. sygdommen.

AT SÆTTE ORD PÅ
— Jeg har fortalt mine børn og børnebørn og min omgangskreds,  

at jeg har en lungesygdom. Der er jo ingen, som ved, hvad Idiopatisk 

Pulmonal Fibrose er, men så forklarer jeg det. Jeg plejer at sige, at 

idiopatisk betyder ”ukendt årsag”, og at det er en sygdom, hvor mine 

lunger langsomt bliver mere og mere ”stive”.

(Torben, 77 år, har IPF)
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Et godt liv med sygdommen

Mange, som bliver ramt af en alvorlig sydom, beskriver, at deres følelser 
hyppigt svinger mellem yderpunkter. Mellem håb og håbløshed, glæde og 
tristhed, ro og uro. Mellem at have masser af energi og ingen energi og 
mellem erkendelse og ikke erkendelse af situationen. At få konstateret 
og leve med en uhelbredelig sygdom er en stor følelsesmæssig belast-
ning. Derfor er det vigtigt at prøve at finde nogle frirum, hvor sygdommen 
træder i baggrunden – og holde fokus på disse frirum.

F I N D  F R I R U M  F R A  S Y G D O M M E N

Prøv at lave en liste over, hvad der giver dig energi og gør dig glad. Det 
kan være en hobby, at tage ud og opleve noget alene eller sammen med 
din familie, at læse en god bog eller lytte til musik. Hvordan kan du få så 
meget som muligt af disse ting ind i dit liv? Det er vigtigt at prioritere og 
give dig selv lov til at være i disse frirum, hvor sygdommen træder i bag-
grunden. Det er der, du kan blive ”ladet op” og få energi og overskud til at 
klare den følelsesmæssige belastning, sygdommen er.

Mange oplever, at de bliver meget mere bevidste om, hvad der er vigtigt 
for dem i livet, efter at sygdommen er kommet ind i deres liv. De bliver 
bedre til at prioritere og bruge deres tid og kræfter på det, der betyder 
noget for dem. 

G E M  K R Æ F T E R N E  T I L  D E T ,  D E R  B E T Y D E R  N O G E T

Lav også en liste over de opgaver i dagligdagen, der ikke giver dig energi 
og glæde. Overvej, om der er nogle af de opgaver, du kan få hjælp til, så 
du kan gemme dine kræfter til det, der betyder noget for dig. Hvis du ikke 
bryder dig specielt meget om at slå græs, og det tærer på dine kræfter, 
hver gang du gør det, så er det måske bedre at bede familie, venner, en 
nabo eller en havemand om at gøre det. 

I kapitlet Sociale rettigheder og økonomiske forhold kan du læse om 
forskellige hjælpemidler, der kan være en hjælp i hverdagen, samt om 
mulighed for hjemmehjælp til rengøring og andre fysisk krævende opga-
ver i hjemmet. I kapitlet Livet med IPF – IPF og kroppen kan du desuden 
finde gode råd til energibesparende teknikker i hverdagen.

ÅBEN OMKRING SYGDOMMEN
— Min første indskydelse var ikke at fortælle nogen om sygdommen, 

fordi jeg ville fortsætte med at leve, som jeg hidtil havde gjort. Men så 

indså jeg, at det ikke duede. Så jeg fortalte det til mine børn med det 

samme og sendte også en mail til mine kolleger. Jeg har været meget 

åben omkring min sygdom. Det, synes jeg, er vigtigt – også i forhold til 

at skabe opmærksomhed omkring IPF blandt befolkningen og de prak-

tiserende læger, da der er meget lidt viden om sygdommen.

(Frithiof, 63 år, har IPF)

VIL FÅ DET BEDSTE UD AF LIVET
— Min sygdom blev heldigvis opdaget tidligt, og mit helbred er stadig ret 

godt. Sygdommen sætter naturligvis nogle begrænsninger. Vi har for 

 eksempel nogle huse, som jeg havde regnet med, at jeg skulle gå og male 

og sætte i stand. Det har jeg droppet. Men på mange måder lever jeg mit 

liv, som jeg gjorde før. Jeg tager til vikingemarkeder og laver opvisninger 

med mine heste, som jeg har gjort i en menneskealder. Min kone og jeg 

sejler også stadig en del. Vi har altid rejst meget, og om lidt skal vi en 

tur til USA med familien. Jeg vil få det bedste ud af livet. Jeg har haft 

 mange gode og spændende oplevelser og er stadig nysgerrig på livet. 

(Frithiof, 63 år, har IPF)

TING, JEG IKKE K AN LÆNGERE
— Jeg kan stadig hjælpe til, når min kone, Kirsten, og jeg hver søndag 

formiddag gør rent herhjemme. Men jeg kan ikke længere holde til at 

slå græs og klippe hæk, så det har vi fået en havemand til at komme og 

gøre. Bilen kører jeg i bilvask, hvor jeg førhen vaskede den selv. Jeg har 

accepteret, at der er ting, jeg ikke kan længere.

(Torben, 77 år, har IPF)
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B E D  O M  H J Æ L P

Måske synes du, det er svært at bede om hjælp. Husk på, at langt de 
 fleste mennesker meget gerne vil hjælpe. De ved ofte bare ikke, hvordan 
de skal gøre det. Jo mere tydelig du er omkring, hvad du har brug for 
hjælp til, jo lettere bliver det for dine omgivelser at hjælpe dig. Det er en 
god idé, hvis du allerede tidligt i sygdomsforløbet begynder at øve dig i at 
række ud til dine venner, familie og gode naboer og bede om hjælp, mens 
du stadig har kræfterne til det. Fortæl dem, at det er vigtigt, at de selv 
 tager initiativ til at hjælpe, for når man er syg, har man ikke altid over-
skud til at bede om den hjælp, man har brug for.

F O R T Æ L ,  H VA D  D U  H A R  B R U G  F O R

Alle mennesker er forskellige. Nogle kan godt lide, at deres nærmeste 
viser omsorg ved at spørge meget ind til, hvordan de har det, eller ved at 
tilbyde at overtage nogle af opgaverne i hjemmet eller lignende. Andre  
bryder sig ikke om det og føler sig sygeliggjorte og bliver irriterede. 
Nogle vil gerne have, at deres pårørende er hos dem og hjælper dem 
med at  aflede tankerne og bevare roen, når de oplever åndenød, mens 
andre gerne vil være i fred. Nogle synes, det er rart, når deres nærmeste 
hjælper dem til at slappe af og være nærværende ved at give massage 
eller lave anti-stress øvelser og afspændingsøvelser sammen. Hjælp dine 
nærmeste til at hjælpe dig ved at fortælle dem, hvad du har brug for, så I 
undgår misforståelser og sårede følelser. 

H A N D L I N G  K A N  A F H J Æ L P E  A F M A G T

De fleste, der diagnosticeres med IPF, vil føle afmagt, fordi der ikke er 
noget, de kan gøre, som kan få sygdommen til at forsvinde og livet til at 
blive præcis som før. Det kan være en skræmmende følelse. Derfor kan det 
være en hjælp at vide, at der faktisk er flere ting, du selv kan gøre, som gør 
en positiv forskel for dit helbred og velbefindende. I kapitlet Livet med IPF – 
IPF og kroppen kan du læse om, hvordan du kan passe godt på din krop. 

VILLE HAVE FULDSTÆNDIGT ST YR PÅ,  HVAD IPF ER
— Jeg havde aldrig hørt om IPF, før jeg fik diagnosen. Jeg læste alt, 

hvad jeg kunne finde om IPF. Jeg ville gerne have fuldstændigt styr  

på, hvad den her sygdom er. 

(Frithiof, 63 år, har IPF)

FORBEREDELSER TIL FREMTIDEN
— Jeg er meget afklaret. Jeg ved, at der kommer en dag, hvor jeg skal 

have ilttilskud, og det vil sætte nogle begrænsninger i vores hverdag. 

Så jeg sørger for at forberede mig på den tid. Der kommer en dag, hvor 

jeg ikke længere kan sejle på havet. Derfor har jeg købt en sejlbåd, som 

vi kan sejle kortere ture i på søerne, her hvor vi bor. Jeg har også købt 

en lille campingvogn, hvor jeg kan have ilt med, så vi stadig kan komme 

rundt og se noget. Så kan jeg sidde på camping pladsen, mens Inger 

Lise går ture, og så kan vi hygge os sammen, når hun kommer tilbage. 

Vi har også talt om, at vi på et tidspunkt skal flytte fra den gård, hvor vi 

bor nu, og til noget mindre. Et hus, der kræver mindre arbejde, og hvor 

det er lettere at komme rundt til indkøb og så videre på en el-scooter 

for eksempel. 

(Frithiof, 63 år, har IPF)

En måde at handle på kan også være at gøre forberedelser til fremtiden 
eller at sætte dig ind i din sygdom, symptomer, prognosen og behand-
lingen. I kapitlerne Om IPF og Behandling af IPF kan du finde en masse 
nyttig information om dette. Husk også, at du altid kan spørge din læge 
eller sygeplejerske. De kender til IPF og er der for at hjælpe dig.

D E P R E S S I O N  O G  A N G S T

Depression påvirker mange med IPF. Heldigvis kan depression behand-
les, når først den er opdaget. Uhelbredelig sygdom betyder, at man ram-
mes af mange gradvise tab i livet. Væsentlige tab udløser altid sorgfyldte 
følelser, og tristhed kan være udtryk for en sorgreaktion og ikke nødven-
digvis en begyndende depression. Læs mere om depression i kapitlet  
Om IPF. 

Føler du dig nervøs og ængstelig for, hvad fremtiden vil bringe, er det 
også helt naturligt. Hvis du oplever, at disse følelser fylder dine tanker 
og giver hjertebanken, svimmelhed og hedeture, skal du tage kontakt til 
din læge, da det kan være tegn på, at du er ved at udvikle angst. Det er 
en meget typisk reaktion at føle mere ængstelse eller angst i hverdagen. 
Dette er ofte en konsekvens af, at sygdommen bringer mere uvished og 
usikkerhed ind i livet.
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Parforhold og familie

IPF rammer både dig og dine nærmeste. Her kan du få gode råd til, hvor-
dan I kan passe på hinanden, parforholdet og familien.

S A M M E  F Ø L E L S E R ,  M E N  I K K E  S A M T I D I G

Man siger generelt, at den pårørende og den syge gennemgår de samme 
følelser, men ikke på samme tid, og det kan være svært for begge. Hvis 
du føler stor håbløshed, vil din pårørende f.eks. ofte reagere ved at prøve 
at få dig til at se mere positivt på tingene eller omvendt. Det er en meget 
almindelig måde at reagere på, men det er vigtigt, at I giver hinanden 
plads til at føle det, I hver især føler. 

A T  T A L E  S A M M E N

Mange, som rammes af en alvorlig sygdom, prøver at beskytte deres 
nærmeste ved at holde frygt og bekymringer for sig selv. Ofte skjuler de 
på rørende også deres frygt og bekymringer for ikke at belemre den, der er 
syg. For mange kan det være en hjælp at dele deres tanker og bekymrin-
ger. Nogle bryder sig dog ikke om at tale om deres følelser. Alle er forskel-
lige, og det er helt i orden. Det vigtigste er, at du og din pårørende hver 
især er i kontakt med jeres følelser og ikke forsøger at undertrykke dem.

G I V  S Y G D O M M E N S  B E T Y D N I N G  P L A D S

Giv plads til, at I hver især kan få lov at give udtryk for, hvordan sygdom-
men påvirker jer. Hvis din pårørende er ked af det og frustreret over, at 
sygdommen er kommet ind i jeres liv, er det vigtigt at huske, at det ikke 
er dig, han eller hun er frustreret over, men sygdommen. Det kan være 
en hjælp at tale om sygdommen som noget eksternt, der ligger uden for 
dig. Det kan gøre det lettere for din pårørende at udtrykke sine følelser og 
for dig at lytte til dem.

P A S  P Å  P A R F O R H O L D E T

Din pårørende vil meget naturligt komme til at overtage mange af de 
praktiske gøremål og vil måske også være meget involveret i din sygdom. 
Mange har glæde af, at den pårørende tager med til lægesamtalerne. Så 
er man to til at huske, hvad der bliver sagt, og for din pårørende kan det 
være rart at få mulighed for at stille lægen spørgsmål. Husk, at man kan 
have forskellige informationsbehov på forskellige tidspunkter. Det kan 
være en god idé på forhånd at aftale, hvad du har det godt med, at din 
pårørende spørger om til lægesamtalen. 

For nogle kan det være svært at holde fast i at være et par, når rollerne 
i parforholdet ændrer sig i forbindelse med sygdom. Husk at lave ting 
sammen, som ikke handler om sygdommen. Om det er at gå ture sam-
men, spille kort eller gå til foredrag er ikke så vigtigt. Det vigtigste er, at I 
finder et frirum, hvor det ikke handler om sygdommen, hvor I kan få gode 
oplevelser sammen. 

B Ø R N  O G  U N G E  I  F A M I L I E N

Hvis der er små børn eller børnebørn i familien, er det vigtigt at huske,  
at de også er pårørende. Børn og unge pårørende bør inddrages og infor-
meres på en måde, som svarer til deres alder og modenhed. 

Det sociale liv

For mange kan det være en glæde at holde fast i det sociale liv og kom-
me ud blandt andre mennesker. Hvis du har det sådan, kan det være en 
hjælp så vidt muligt at få lagt de sociale aktiviteter på det tidspunkt på 
dagen, hvor du typisk har mest overskud.

AT HOLDE SIG I  GANG
— Jeg tror, det er vigtigt at holde sig i gang, så længe man kan. At stå 

op og komme i tøjet og barbere sig. Døgnet har 24 timer, og de skal  

fyldes ud med noget. Jeg går til foredrag hver anden tirsdag og er 

 stadig med i Marinehjemmeværnet, hvor jeg tidligere har været  

meget aktiv. 

Kirsten og jeg hygger os også med bare at være herhjemme. Jeg løser 

en hel del kryds og tværs, og så ser vi nyheder, dokumentarer og serier 

i fjernsynet sammen.

(Torben, 77 år, har IPF)
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Når du har IPF, er uvisheden et vilkår. Uvished om hvordan dit sygdoms-
forløb vil udvikle sig, men også uvished i dagligdagen, da du typisk ikke 
på forhånd kan vide, hvad du vil have kræfter til netop den dag. Det bety-
der ikke, at du skal lade være med at planlægge og glæde dig til ting, for 
så vil du gå glip af en masse gode oplevelser. Planlæg og glæd dig. Hvis 
det bliver nødvendigt at aflyse i sidste øjeblik, lykkes det måske næste 
gang. 

Lyt til din krop og pas på dig selv. Det er helt okay at takke nej til en invi-
tation eller at sige, at der er ting, du ikke længere kan deltage i, hvis du 
ikke føler, du har overskud til det. 

DET ER OK AY AT SIGE FRA
— Vi har accepteret, at sygdommen sætter begrænsninger på nogle 

ting i vores hverdag. Vi tager hensyn til, hvordan Torben har det, når 

han vågner. Man skal have lov til at sige nej til sociale ting, hvis man 

ikke har overskud til det den dag. 

(Kirsten, gift med Torben, der har IPF) 
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Netværk og støtte

Når man bliver ramt af en alvorlig og sjælden sygdom som IPF, kan man 
føle sig meget isoleret. Men du er ikke alene. Husk, at der er mennesker 
omkring dig, som gerne vil hjælpe og være der for dig. Hvis du gerne vil 
have, at dine omgivelser skal være mere involverede, kan du f.eks. sige 
til dem, at de gerne må spørge om din sygdom, og at du nok skal sige til, 
hvis du ikke har lyst til at tale om det. 

Du kan også altid tale med din læge og sygeplejerske. De kender til IPF 
og de udfordringer, sygdommen typisk giver, og de kan besvare dine 
spørgsmål og være en god støtte. 

Hvis du har brug for hjælp til at håndtere ængstelse, tristhed og bekym-
ringer, kan det også være en hjælp at tale med en psykolog. Ofte kan psy-
kologen også hjælpe med teknikker, der kan være en hjælp ved smerter 
og åndenød. Læs mere om psykologhjælp i kapitlet Sociale rettigheder 
og økonomiske forhold. Når sygdom kommer ind i ens liv, kan tanker om 
livet og døden pludselig fylde meget, og for nogle kan det også være en 
hjælp at tale med hospitalspræsten om dette.

I Lungeforeningen kan du møde andre med en kronisk lungesygdom. Det 
kan være en stor hjælp for mange. Foreningen har også en telefonrådgiv-
ning med sundhedsfaglige eksperter, som du kan spørge om motion og 
træning, mad, sociale og retslige forhold osv. 

Om Lungeforeningen 

Lungeforeningen er for alle patienter med lungesygdomme og vejrtræk-
ningsproblemer – og deres pårørende. Lungeforeningen tilbyder viden, 
personlig rådgivning og hjælp til en bedre hverdag. Hvert år hjælper 
Lungeforeningen tusindvis af mennesker med professionel rådgivning om 
forebyggelse, træning, mad, sociale problemstillinger, sex- og parforhold, 
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undersøgelse og behandling. Rådgivningen består af erfarne fagfolk og er 
gratis og individuel. Ring til Lungeforeningens Rådgivning på 3874 5544. 
Som medlem bliver du en del af et stærkt fællesskab. Lungeforeningen 
har over 100 netværk, bl.a. Lungefibrose-netværket, og flere lokalafde-
linger rundt om i landet. De lokale netværk byder på livsbekræftende 
 aktiviteter og f.eks. lungekor, hvor lungesyge mødes hver uge for at  
synge i kor og træne deres vejrtrækning. Som medlem modtager du  
også Lunge foreningens medlemsblad Lungenyt, der udkommer fire 
 gange om året med artikler, gode råd, øvelser og guides og meget andet, 
du kan bruge i din hverdag. Du kan læse mere om Lungeforeningen på  
www.lunge.dk, følge Lungeforeningen på Facebook og på foreningens 
YouTube kanal.

Lungeforeningens vision er sundere lunger livet igennem.  
Derfor  arbejder Lungeforeningen for, at: 

• lungesygdomme bliver forebygget, opdaget og behandlet  
så tidligt som muligt – også via ny forskning

• alle, der er ramt af en lungesygdom, og deres pårørende  
får støtte, viden og tilbud om et socialt netværk

• udbrede kendskabet til lungesygdomme – både politisk  
og i befolkningen. 

Lungeforeningen
Strandboulevarden 49 B-8 (Bygning 8)
2100 København Ø
Telefon: 3874 5544
Mail: info@lunge.dk
Web: www.lunge.dk
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Sociale rettigheder  
og økonomiske  forhold

Kan jeg få hjælp til at klare rengøring og andet praktisk i hjemmet? Dæk-
ker min forsikring, hvis jeg skal ud at rejse? Hvad gør jeg, hvis jeg ikke 
længere kan passe mit arbejde? Der er ofte en række spørgsmål, som 
melder sig, når man får konstateret Idiopatisk Pulmonal Fibrose (IPF). 

I dette kapitel kan du læse om sociale rettigheder og økonomiske forhold. 
Kapitlet er skrevet ud fra gældende regler og lov maj 2017. Husk, at du 
altid kan kontakte din kommune og tale med en sagsbehandler, hvis du 
har spørgsmål. På enkelte hospitaler er der også en socialrådgiver ansat, 
som du kan tale med.

Det er en god idé at lave en liste over, hvilke udfordringer du oplever i 
hjemmet i hverdagen og på arbejdet. Listen gør, at det er nemmere for 
dig at finde rundt i de mange muligheder, der er for at få støtte. Det er 
dog altid op til den enkelte kommune, hvad de bevilliger, og de vurderer 
ud fra din aktuelle helbredstilstand.

På www.borger.dk kan du læse mere om støttemulighederne og finde de 
relevante kontaktoplysninger. Din lokale Borgerservice kan også hjælpe 
dig, hvis du har brug for hjælp til, hvor og hvordan du søger de forskellige 
ydelser.

Hjælp i hjemmet

Hvis du har brug for hjælp i hjemmet, kan du henvende dig til din kommu-
ne og bede om at få en samtale med en sagsbehandler, eller du kan søge 
direkte via www.borger.dk. Hvis det vurderes nødvendigt, kan sagsbehand-
leren arrangere, at der kommer en person fra kommunen – typisk en ergo-
terapeut eller en fysioterapeut – hjem til dig og gennemgår dine behov og 
laver en såkaldt funktionsbeskrivelse. Funktionsbeskrivelsen kan afdække, 
om du har brug for hjælp til f.eks. rengøring, om der er særlige hjælpe-
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midler, der vil kunne lette din hverdag osv. Du vil kunne få økonomisk støt-
te til de former for hjælp, som funktionsbeskrivelsen viser, at du har behov 
for. Herunder kan du læse om forskellige former for hjælp i hjemmet. 

B O L I G I N D R E T N I N G

Du har mulighed for at få lavet nogle ændringer i dit hjem, hvis hjemmet 
er uhensigtsmæssig indrettet, og ændringerne vil gøre det lettere for dig 
at komme rundt eller klare dig selv. F.eks. ved at fjerne dørtrin eller ved 
at sætte et greb eller en badebænk op i badet. Hvis du bor i et hus med 
flere etager, kan en trappehejs også være en god hjælp.

H J E M M E H J Æ L P 

Hvis du er fysisk begrænset, er det muligt at få hjemmehjælp til de mere 
fysisk krævende opgaver som rengøring og til personlig pleje. Det er lige-
ledes muligt at få tøjvask- og madordning.
 
H J E M M E S Y G E P L E J E R S K E

Du kan få pleje af en hjemmesygeplejerske i dit hjem, hvis din læge eller 
hospitalet indstiller til kommunen, at du har brug for det.

H J Æ L P E M I D L E R

Der findes en række forskellige hjælpemidler, som kan være en hjælp i 
hjemmet, f.eks. en gribetang eller en rollator, og transporthjælpemidler, 
der kan lette din færden uden hjemmet, såsom en el-scooter, en trehjulet 
knallert, en kørestol eller en el-cykel. 

Ledsageordning og Borgerstyret personlig assistance 

Hvis du ikke selv kan komme rundt til forskellige aktiviteter og har brug for, 
at en ledsager følger dig rundt, kan du søge kommunen om en ledsage-
ordning 15 timer om måneden. Hvis du har fået tildelt ledsageordningen, 
inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år. 
Ledsageordningen er et ekstra tilbud, så du kan komme ud blandt andre og 
deltage i forskellige aktiviteter og ikke behøver at spørge dine nærmeste om 
hjælp. Du kan få mere information om ledsageordningen hos din kommune.

Hvis du har et større behov for assistance i hverdagen, end ledsageord-
ningen kan opfylde, kan du søge kommunen om den udvidede hjælpe-
ordning, som hedder borgerstyret personlig assistance. Kommunen kan 
også rådgive dig nærmere om ordningen. 

Tilskud til medicin og dækning af merudgifter

Hvis du på grund af dit helbred får merudgifter, f.eks. fordi du må bruge 
andet transportmiddel eller får flere udgifter til medicin, kan du forsøge 
at søge om økonomisk støtte gennem Serviceloven § 100. 

Når du går ind i livets sidste fase (den terminale fase), kan du blive til-
meldt den såkaldte terminalordning, som giver mulighed for at få al din 
lægeordinerede medicin betalt (dette kaldes også terminaltilskud) samt 
få tilskud til ernæring og lindrende fysioterapi. Terminalordningen er et 
tilbud til alvorligt syge og døende, og du bliver tilmeldt terminalordnin-
gen ved, at din praktiserende læge eller lægen på hospitalet sender en 
såkaldt socialmedicinsk anmodning til Lægemiddelstyrelsen og kommu-
nen. 

Pårørendes ret til plejeorlov

Som en del af terminalordningen er der også mulighed for, at dine nære 
pårørende kan få plejeorlov og dermed være der for dig i dit eget hjem. 
Det forventes ikke, at din pårørende plejer dig, og du vil derfor stadig 
kunne få hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske. Plejeorlov søges i din 
hjemkommune, også selvom dine pårørende eventuelt bor i en anden 
kommune. Plejeorloven kan være på fuld tid eller deltid, og flere kan dele 
orloven. Du kan få flere oplysninger hos din kommune.

Transport 

Der er forskellige muligheder for at få hjælp til transport, både når du 
skal til samtaler og behandling på hospitalet, og når du skal på arbejde 
eller til andre aktiviteter. 

T R A N S P O R T  T I L  H O S P I T A L

Der er forskellige former for transport til hospitalet i de forskellige regio-
ner, så spørg på dit hospital, hvilke muligheder du har. Hvis du vil ansøge 
om at blive kørt til hospitalet, skal du kontakte hospitalet. Hvis du selv 
sørger for transport til hospitalet, skal du først aftale det med hospitalet, 
og når du bagefter søger om at få udgiften refunderet, skal du huske at 
medsende dokumentation fra hospitalet for, at du har været der.
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Du kan blive kørt eller få dine udgifter til transport til hospitalet betalt, hvis: 

• din tilstand kræver, at du bliver kørt med ambulance  
eller sygekøretøj, eller

• du bor mere end 50 km fra sygehuset, eller 
• du er pensionist, eller
• du ikke er i stand til at tage med offentlige transportmidler,  

og du er indlagt på hospitalet, men skal hjem midlertidigt,  
eller du skal til  videre ambulant behandling på hospitalet.

I tilfælde hvor du selv kan få gratis transport, kan du også få dækket 
transporten for en ledsager, hvis din alder eller dit helbred kræver, at du 
har en ledsager med, og turen for ledsageren koster mere end 60 kr. tur/
retur for ikke-pensionister og mere end 25 kr. tur/retur for pensionister.

F L E X T R A F I K

I nogle kommuner og regioner kan du blive kørt til lægen eller på  
hospitalet, når du har brug for det, ved brug af kommunernes Flextrafik- 
ordning. Få mere information på hospitalet eller hos din kommune. 

E G E N  B I L

Hvis du gerne vil køre i din egen bil, når du skal til samtaler, undersøgel-
ser og behandling på hospitalet, kan du søge om at få refunderet kørsels-
udgifterne. Hvis hospitalet ligger mere end 50 km væk fra din bopæl, kan 
du få refunderet et beløb svarende til prisen på billigste, offentlige trans-
port, såfremt prisen overstiger 60 kroner.

H A N D I C A P P A R K E R I N G S K O R T

Du kan søge om at få et parkeringskort, der giver dig tilladelse til 
at  parkere på særligt afmærkede handicappladser. Det er Danske 
Handicap organisationer, der udsteder kortene. Du kan læse mere og 
søge om et handicapparkeringskort på Danske Handicaporganisationers 
hjemmeside www.handicap.dk.

S K A T T E F R A D R A G  F O R  T R A N S P O R T  T I L  A R B E J D E

Hvis du som følge af din sygdom har særlige udgifter til transport 
 mellem  hjem og arbejde, kan du få et særligt skattefradrag. I stedet for 
at anvende det sædvanlige befordringsfradrag kan du fratrække dine 
faktiske befordringsudgifter efter fradrag af 2.000. kr. Det er en forudsæt-
ning, at den normale befordringsudgift overstiger kr. 2.000 kr. om året. 

Fradraget skal indberettes til SKAT, og du skal kunne dokumentere, at du 
har haft merudgifter til transport som følge af din sygdom. 

Forsikringer og pensionsselskab

Det er altid en god idé at kontakte dit forsikringsselskab og dit pensions-
selskab, når du har fået konstateret en kronisk sygdom. De vil kunne give 
dig et overblik over dine forsikringer, herunder sygeforsikring, livsfor-
sikring og rejseforsikring. Læs mere om rejseforsikringer i kapitlet Livet 
med IPF – IPF og kroppen.

Kontakt dit pensionsselskab og fortæl dem, at du har en kronisk sygdom 
og er eller vil blive uarbejdsdygtig. De vil kunne fortælle dig, hvilke mu-
ligheder din pensionsordning giver dig. Nogle pensionsordninger giver et 
beløb for tabt arbejdsfortjeneste, mens andre tilbyder økonomisk støtte 
til fysioterapeutisk behandling eller andre former for behandling. 

Psykologhjælp

Du kan få tilskud til psykologhjælp, hvis du er ramt af alvorlig, invalide-
rende sygdom eller er pårørende til en, der er ramt af alvorligt invalide-
rende sygdom. Du skal søge om hjælp til psykolog senest seks måneder 
efter, at begivenheden er indtrådt. Hvis du har en henvisning fra din læge, 
kan du få tilskud fra den offentlige sygesikring til 12 samtaler hos en 
psykolog, der har overenskomst med sygesikringen. Tilskuddet dækker 
60 % af prisen, resten skal du selv betale. Hvis du er medlem af sygefor-
sikringen ”danmark”, kan du muligvis også få tilskud derfra. Tjek også 
med dit forsikringsselskab, om de dækker psykologhjælp. Hvis du eller 
din arbejdsplads har tegnet en sundhedsforsikring, dækker den måske 
også psykologbehandling. 

Arbejde

Hvis du er i arbejde, når du får konstateret IPF, er der forskellige støtte-
muligheder afhængigt af din helbredstilstand. Du kan henvende dig til 
din kommune og bede om at få en samtale med en sagsbehandler, hvor I 
kan tale om de forskellige muligheder. Inden samtalen er det en god idé 
at skrive ned, hvilke eventuelle udfordringer sygdommen giver dig i din 
hverdag på arbejdet, da din sagsbehandler vil spørge ind til dette. 
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F A S T H O L D E L S E  A F  D I T  A R B E J D E

Hvis du er i stand til det, og din læge vurderer, at det er helbredsmæssigt 
forsvarligt, kan det måske give dig glæde og mening i hverdagen at be-
holde dit job. Det kan være en god idé at tage initiativ til en samtale med 
din arbejdsgiver og en tillidsrepræsentant. Inden samtalen er det en god 
idé at tænke over, hvilke udfordringer sygdommen giver dig i din hverdag 
på arbejdet.

Til samtalen kan I tale om, hvilke udfordringer din sygdom giver i forhold 
til at udføre dine arbejdsopgaver, og hvad der kan gøres for at imøde-
komme disse udfordringer. Det kan være en god idé at udarbejde en 
 fastholdelsesplan sammen med din arbejdsgiver og tillidsrepræsentant, 
hvor I sammen afstemmer forventninger, finder løsninger og skaber 
 tryghed omkring din fremtid i virksomheden. Hvis du og din arbejdsplads 
er i tvivl om, hvorvidt de arbejdsopgaver, du varetager, er helbredsmæs-
sigt forsvarlige, kan din arbejdsgiver mod betaling få din læge til at ud-
arbejde en såkaldt mulighedserklæring, hvor din læge vurderer dette. 

P E R S O N L I G  A S S I S T A N C E ,  H J Æ L P E M I D L E R  O G  I N D R E T N I N G  

A F  A R B E J D S P L A D S

Hvis du har varig nedsat funktionsevne, og der er fysisk krævende 
elemen ter i dit arbejde, som du ikke kan udføre, kan kommunen bevillige 
en personlig assistance til at varetage disse opgaver. Der kan også bevil-
liges særlige hjælpemidler eller indretning af arbejdspladsen, hvis det er 
afgørende for, at du kan forblive i din arbejdsfunktion. 

D E L V I S  S Y G E M E L D I N G / D E L V I S  R A S K M E L D I N G

Hvis du kan arbejde på nedsat tid i en periode frem for at fuldtidssyge-
melde dig, kan du få en delvis sygemelding, eller hvis du kan gå delvist i 
gang efter en sygemelding, kan du få en delvis raskmelding. 

§  5 6  A F T A L E

Du og din arbejdsgiver kan søge om en § 56 aftale, der giver arbejdsplad-
sen mulighed for økonomisk kompensation svarende til sygedagpenge-
refusion for det ekstra fravær, du eventuelt har på grund af opfølgning 
hos lægen, indlæggelser eller sygedage pga. sygdommen. Ordningen gør 
det nemmere for dig at være væk fra arbejdet, når din sygdom kræver 
det, og uden at du skal bruge feriedage/afspadsering på det. 

F L E K S J O B

Et fleksjob kan være løsningen, hvis din arbejdsevne er varigt og væsent-
ligt nedsat. I et fleksjob tilpasses arbejdsmængden og arbejdstempoet til 
din funktionsnedsættelse, og du kan dermed kombinere arbejdet med din 
behandling og behovet for pauser og hvile. 

F Ø R T I D S P E N S I O N  O G  L Ø N T I L S K U D 

Hvis du på grund af din sygdom ikke er i stand til at arbejde, kan du få 
førtidspension. Hvis du modtager førtidspension og ønsker at kombinere 
dette med et skånsomt job, kan der være mulighed for job med løntilskud 
ved førtidspension. Når du har fået tilkendt førtidspension, vil der være 
mulighed for at søge forskellige økonomiske tilskud f.eks. boligsikring. 
Spørg din kommune, hvilke muligheder der er.
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Den sidste tid

Det er en god idé at forberede dig på den sidste tid i god tid, mens du 
stadig har kræfterne til det. Det kan være en stor lettelse at få talt med 
din læge og dine pårørende om dine ønsker for den sidste tid og at vide, 
at det praktiske er på plads. For de pårørende er det ofte også en stor 
hjælp. 

At tale sammen om livet og døden

Måske synes du, det er svært og tungt at tale med dine nærmeste om 
livet og døden. Men selvom det kan føles som noget, du skal tage tilløb 
til, oplever de fleste det som en stor lettelse at have fået talt sammen 
om det og er glade for, at de har fået det gjort. Det kan nogle gange være 
lettest at starte med at tale om det praktiske, der skal på plads. F.eks. 
kan det være en god idé at få lavet et testamente, få et overblik over jeres 
forsikringer og tale med jeres bankrådgiver om, hvorvidt det er muligt 
for din pårørende at blive boende i jeres fælles hjem osv. Det kan være 
betryggende for jer begge at vide, at der er taget hånd om disse ting.

S K R I V  D I N E  T A N K E R  N E D

Måske kan du have glæde af at skrive ned, hvad der har været vigtigt for 
dig her i livet. Det kan hjælpe med at sætte nogle ting i perspektiv og give 
en følelse af mening med livet, som kan være en stor trøst. Måske har du 
også noget, du gerne vil sige til dine nærmeste om dine ønsker og drømme 
for dem i fremtiden. På nogle hospitaler og hospicer kan du få tilbudt at få 
skrevet din livsfortælling. Læs mere om dette på www.livsfortaelling.dk

B E D  O M  E N  L Æ G E S A M T A L E

Det er en god idé allerede tidligt i forløbet at få en samtale med din læge 
om, hvilke muligheder der er for at få lindring og støtte i den sidste tid, 
så du kan tænke over og kan tage stilling til, hvad du ønsker. F.eks. om du 
på et tidspunkt ønsker at komme på hospice, om du gerne vil have, at din 
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pårørende skal have plejeorlov og være hos dig i dit eget hjem, om du ved 
meget fremskreden sygdom ønsker livsforlængende behandling på inten-
sivafdeling, f.eks. respiratorbehandling, og om du i tilfælde af hjertestop 
ønsker genoplivning. 

Terminalordning

Når du går ind i livets sidste fase, som også kaldes den terminale fase, 
kan du blive tilmeldt den såkaldte terminalordning, der er et tilbud til 
alvorligt syge og døende. Terminalordningen giver mulighed for at få al 
lægeordineret medicin betalt (terminaltilskud) samt tilskud til ernæring 
og lindrende fysioterapi. Som en del af terminalordningen er der også 
mulighed for, at dine nære pårørende kan få plejeorlov og dermed være 
der for dig i dit eget hjem. Du kan læse mere om terminalordningen og 
dine pårørendes ret til plejeorlov i kapitlet Sociale rettigheder og økono-
miske forhold.

Mulighed for hospice og tilknytning til palliativt team

Der findes forskellige støttemuligheder, der kan hjælpe dig med at få en 
god sidste tid. Du er ikke alene. 

Et hospice er et gratis tilbud til uhelbredeligt syge og døende med kom-
plekse symptomer, hvor du kan få omsorg, smertelindring og pleje og en 
værdig afsked med livet i rolige og omsorgsfulde omgivelser. På hospicet 
er der læger og sygeplejersker og mulighed for at tale med en fysiotera-
peut, diætist, socialrådgiver, psykolog eller præst. Du vil få en enestue og 
mulighed for at tage private ejendele med, og din pårørende har mulig-
hed for at være der sammen med dig, så meget I ønsker. Hvis du ønsker 

at komme på et kortere ophold på hospice og derefter tilbringe den sidste 
tid i hjemmet, er det også muligt. Der er i alt 19 hospicer i Danmark. I 
princippet er der frit valg imellem dem. Ofte vil mennesker med de svæ-
reste symptomer have fortrinsret.

På mange hospitaler findes et såkaldt palliativt team. Det er et tværfag-
ligt team bestående af læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter 
og socialrådgivere, som kan hjælpe med at give støtte og lindring til uhel-
bredeligt syge patienter og deres pårørende på hospitalet eller hjemme. 

Tal med din læge om, hvilke muligheder du har for at blive tilknyttet et 
palliativt team eller komme på hospice. 

TRYGT AT HAVE ST YR PÅ DET PRAKTISKE
— Jeg har endnu ikke talt med Kirsten om, hvad der skal ske, når jeg 

ikke er her længere. Det rent juridiske står i testamentet, som vi fik 

lavet, da vi blev gift. Det er en tryghed at vide, at der er styr på det. 

Huset er også blevet sat i stand med nyt tag og vinduer og døre. Det er 

også rart at vide, at der er styr på det.

(Torben, 77 år, har IPF)
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Vigtige telefonnumre  
og kontaktpersoner

Hospital: 

Adresse: 

Afdeling: 

Navn og telefonnummer på kontaktperson: 

Her kan du notere navn, adresse og telefonnummer på andre vigtige 
kontaktpersoner:
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Mine lægebesøg

Her kan du skrive dato for dine lægebesøg og de spørgsmål, du gerne vil 
huske at stille lægen. Efter lægebesøget kan du også notere, hvad I talte 
om og resultater af evt. undersøgelser.

G O D E  R Å D  T I L  S A M T A L E N  M E D  L Æ G E N 

• Det kan være en god idé at tage en pårørende med, så I er to til  
at høre og huske, hvad der bliver sagt. 

• Skriv på forhånd de spørgsmål ned, du gerne vil huske at stille,  
og tag dem med til samtalen.

• Tag evt. noter undervejs eller bagefter. 
• Vær ikke bange for at spørge ind, hvis der er noget, du ikke forstår.
• Fortæl lægen, hvis der er noget, du føler, at han eller hun skal vide, 

eller noget, der bekymrer dig. 
• Husk, at lægen er der for at hjælpe dig.

På www.hejsundhedsvaesen.dk kan du finde flere gode råd til at 
 forberede lægesamtalen og inspiration til spørgsmål.
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Livet som pårørende

Dette kapitel er skrevet til dig, der har Idiopatisk Pulmonal Fibrose (IPF) 
tæt inde på livet som pårørende. Som pårørende lægger du ikke direkte 
krop til sygdommen, men du lægger sjæl til. Dette kapitel omhandler 
derfor mange af de samme emner, som er omtalt i kapitlet Livet med  
IPF – Psykiske aspekter og livskvalitet, men set fra den pårørendes 
 perspektiv. Formålet er at give dig inspiration og gode råd til, hvordan  
du kan hjælpe din syge pårørende og samtidig passe på dig selv. 

Sådan kan du hjælpe

Når en nær pårørende bliver ramt af en alvorlig sygdom, er det helt 
naturligt at føle chok, frygt, vrede og bitterhed. Mange føler også afmagt, 
fordi de ikke kan hjælpe deres syge pårørende til at blive rask og få livet, 
som det var engang, tilbage. Husk på, at bare det, at du er der, gør en 
vigtig forskel. Det betyder alverden for din pårørende, at han eller hun 
ikke skal gå igennem alt det nye, og til tider skræmmende, alene.

S P Ø R G ,  H V O R D A N  D U  K A N  H J Æ L P E

Alle mennesker er forskellige. Nogle kan godt lide, at deres nærmeste 
viser omsorg ved at spørge meget ind til, hvordan de har det, eller ved at 
tilbyde at overtage nogle af opgaverne i hjemmet eller lignende. Andre 
bryder sig ikke om det og føler sig sygeliggjorte og bliver irriterede. Nogle 
vil gerne have, at deres pårørende er hos dem og hjælper dem med at af-
lede tankerne og bevare roen, når de oplever åndenød, mens andre gerne 
vil være i fred. Nogle synes, det er rart, når deres nærmeste hjælper 
dem til at slappe af og være nærværende ved at give massage eller lave 
anti-stress øvelser og afspændingsøvelser sammen. Spørg, hvad du kan 
hjælpe med og hvordan, og om der er nogle ting, som du ikke skal  
”blande dig i”. Så undgår I misforståelser og sårede følelser. 
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M E D  T I L  L Æ G E S A M T A L E R N E

Måske vil I have glæde af, at du tager med til lægesamtalerne. Så er I to 
til at huske, hvad der bliver sagt, og for dig som pårørende kan det være 
rart at få mulighed for at stille lægen spørgsmål. 

Husk, at I kan have forskellige informationsbehov på forskellige tids-
punkter i sygdomsforløbet. Derfor kan det være en god idé på forhånd at 
aftale, hvad din pårørende har det godt med, at du spørger om til læge-
samtalen. Så undgår I, at du spørger ind til nogle ting, som din pårørende 
ikke er klar til at høre svaret på. 

Du kan også finde meget nyttig information om sygdommen i kapitlerne 
Om IPF og Behandling af IPF.

B E D  O M  H J Æ L P

Pas på ikke at påtage dig flere opgaver, end du kan overkomme, og vær 
ikke bange for at bede om hjælp. Sygdommen tærer på kræfterne hos 
både dig og din syge pårørende, og derfor kan I få brug for ekstra res-
sourcer udefra – fra venner, familie, naboer og kollegaer. Jo mere tyde-
lig du er omkring, hvad du har brug for hjælp til, jo lettere bliver det for 
dine omgivelser at hjælpe dig. Det er en god idé, hvis du allerede tidligt 
i  sygdomsforløbet begynder at øve dig i at række ud og bede om hjælp. 
Brug dit netværk og fortæl, at det er vigtigt, at de selv tager initiativ til 
at hjælpe. Når man er pårørende til en alvorligt syg, har man ikke altid 
overskud til selv at bede om den hjælp, man har brug for.

Pas på parforholdet

Efterhånden som din pårørendes sygdom skrider frem, vil der være ting, 
han eller hun ikke længere har kræfter og overskud til. Mange af de 
praktiske gøremål i hjemmet vil måske overgå til dig, og du vil måske 
også involvere dig meget i din pårørendes sygdom, behandling og pleje. 
Det kan være en stor støtte for din syge pårørende, men for nogle kan 
det være svært at holde fast i at være et par, når rollerne i parforholdet 
ændrer sig i forbindelse med sygdom. 

H O L D  F R I  F R A  S Y G D O M M E N  S A M M E N

Det er vigtigt at finde et frirum fra sygdommen sammen. Om det er at gå 
ture sammen, en fælles hobby eller andet er ikke så vigtigt. Det vigtigste 
er, at I finder et frirum, hvor det ikke handler om sygdommen, og hvor I 
kan få gode oplevelser sammen. 

MED HOS LÆGEN
— Jeg er altid med til lægesamtalerne. Fire ører hører bedre end to,  

og så har jeg også mulighed for at stille de spørgsmål, jeg måtte have. 

Det er rigtigt rart. 

(Kirsten, gift med Torben, der har IPF) 

Pas på dig selv

At være nær pårørende til et menneske med en alvorlig sygdom som IPF 
kan være utroligt udmattende. Som pårørende skal du ikke kun finde 
kræfter til at klare den følelsesmæssige belastning, du skal også hånd-
tere en masse praktiske opgaver, som din syge pårørende ikke længere 
kan varetage, og du skal finde kræfter og styrke til at være der for ham 
eller hende. Derfor er det vigtigt, at du husker at passe på dig selv. 

H O L D  F R I  F R A  S Y G D O M M E N

Sygdommen kan hurtigt komme til at fylde alt i din hverdag, og du føler 
måske ikke, at der er tid eller overskud til andet. Men det er vigtigt at 
have et frirum, hvor sygdommen træder i baggrunden, for det er der, du 
kan blive ”ladet op” og få energi og overskud til at klare den følelses-
mæssige belastning, sygdommen er. Gå f.eks. en tur alene, gå i biografen 
med dine venner eller andet, der giver dig glæde og energi. 

BEVAR EGNE INTERESSER
— Jeg tror, det er vigtigt, at man som pårørende prøver at holde fast i 

nogle af de hobbyer, man havde før. Jeg kan godt finde på en søndag 

at gå en tur alene en halv time. Det er vigtigt at komme ud og få noget 

luft og energi. Jeg har også lige været i Kiel i tre dage med en god 

veninde. Jeg havde lavet mad til Torben til fryseren, og vi har aftalt 

med naboerne og børnene, at de har en ekstranøgle, hvis der skulle ske 

noget, mens jeg er væk.

(Kirsten, gift med Torben, der har IPF) 
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G I V  P L A D S  T I L  F Ø L E L S E R N E

Måske oplever du, at følelserne ganske ofte svinger mellem yderpunk-
terne. Mellem håb og håbløshed, glæde og tristhed, ro og uro. Mellem 
at have masser af energi og ingen energi og mellem erkendelse og ikke 
erkendelse af situationen. Det er helt normalt at pendulere mellem yder-
punkterne på den måde. Din syge pårørende gennemgår de samme følel-
ser, men ofte ikke på samme tid, og det kan være svært for jer begge. Det 
er vigtigt, at I giver hinanden plads til at føle det, I hver især føler. 

Få hjælp og støtte

Der er støtte og hjælp at hente. I kapitlet Netværk og støtte kan du læse 
om Lungeforeningen, hvor du kan møde andre pårørende, som har en 
kronisk lungesygdom tæt inde på livet. I kapitlet Sociale rettigheder og 
økonomiske forhold kan du læse om muligheden for psykologhjælp til 
pårørende og om muligheder for hjemmehjælp til rengøring, tøjvask og 
pleje af din syge pårørende. 

Den sidste tid

Der findes forskellige støttemuligheder, der kan hjælpe din pårørende  
og dig til at komme bedst muligt igennem den sidste tid. Det er vigtigt at 
huske, at I ikke er alene. I kapitlet Den sidste tid i denne håndbog kan du 
læse om hospice og tilknytning til palliativt team, der kan hjælpe din syge 
pårørende og dig til at komme bedst muligt igennem den sidste tid.

P L E J E O R L O V  T I L  P Å R Ø R E N D E

Som nær pårørende til en alvorligt syg og døende, kan du få pleje orlov 
og være der for din pårørende i jeres eget hjem. Det forventes ikke, at du 
skal stå for plejen, og din pårørende vil stadig kunne få hjemme hjælp og 
hjemmesygeplejerske. Læs mere om plejeorlov i kapitlet  Sociale rettig-
heder og økonomiske forhold.

A T  T A L E  S A M M E N  O M  L I V E T  O G  D Ø D E N

Det kan være svært og smertefuldt at tale med din syge pårørende om 
den sidste tid og døden. Måske er du bange for at gøre ham eller hende 
ked af det eller tage håbet bort. Selvom det er svært og tungt at tage hul 
på snakken, oplever de fleste det som en stor lettelse bagefter. Tit kan 
det være lettest at starte med at tale om de praktiske ting, såsom om 
din pårørende ønsker at komme på hospice, om I kunne tænke jer, at du 
skulle tage plejeorlov, om der er styr på testamente osv.

Hvis din pårørende ikke ønsker at tale om den sidste tid, men du har 
 behov for at vide, hvad der kan komme til at ske, kan du bede om en 
samtale med din pårørendes læge på hospitalet om dette alene. Det 
kræver, at din pårørende giver samtykke til dette. Det er vigtigt at være 
opmærksom på, at du efter en sådan samtale måske vil vide ting om din 
pårørendes sygdom og prognose, som han eller hun ikke selv kender til, 
og det kan være et dilemma for nogle.

PSYKOLOGEN VAR EN STOR HJÆLP
— Det var meget svært for min kone, Inger Lise, da jeg fik sygdommen. 

Hun gik hele tiden og var nervøs og holdt øje med mig. Det føltes, som 

om hun befandt sig i et sort hul, som jeg også blev trukket hen imod. 

Jeg opfordrede hende flere gange til at tale med en psykolog, da jeg 

mente, det ville hjælpe hende. Hun begyndte at gå hos en psykolog, og 

det har hun været rigtig glad for. Det har været godt både for hende  

og vores forhold.

(Frithiof, 63 år, har IPF)

A T  T A L E  S A M M E N

For mange kan det være en hjælp at dele tanker og bekymringer med 
deres nærmeste. Nogle bryder sig dog ikke om at tale om deres følelser. 
Alle mennesker er forskellige, og det er helt i orden. Det vigtigste er, at 
du og din syge pårørende hver især er i kontakt med jeres følelser og ikke 
forsøger at undertrykke dem. 

SPØRGER, HVIS DER ER NOGET, JEG VIL VIDE
— Vi har aldrig været dem, der sad og talte og talte i timevis. Derfor 

taler vi heller ikke ret meget om Torbens sygdom. Det er ikke et bevidst 

valg, det er bare blevet sådan. Det fungerer godt for os begge. Jeg 

spørger, hvis der er noget, jeg gerne vil vide, og jeg har også fået infor-

mation om sygdommen hos lægen. 

(Kirsten, gift med Torben, der har IPF)
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Ordliste

A K U T  F O R V Æ R R I N G / A K U T  E K S A C E R B A T I O N

En akut forværring (også kaldet en akut eksacerbation) i IPF er en livs-
truende tilstand, som er karakteriseret ved tiltagende åndenød, dårligere 
iltmætning og nye forandringer på røntgen eller scanning af lungerne. 
Akutte eksacerbationer behandles oftest med kortvarige, men store 
doser binyrebarkhormon og antibiotika. Akutte eksacerbationer kan 
udløses af infektioner med både virus og bakterier. Det er vigtigt, at du 
henvender dig hurtigt til din praktiserende læge, hvis du oplever tegn på 
lungeinfektion.

A L V E O L E R

Alveoler (også kaldet luftblærer) er de mindste luftrum i lungerne og 
har form som små sække. Det er i alveolerne, at ilten transporteres fra 
lungerne ind i blodbanen, så den kan blive ført videre rundt til resten af 
kroppen. Når du har IPF, dannes der arvæv i lungerne, fordi cellerne i 
alveolerne beskadiges og ikke heler normalt.

A N T I F I B R O T I S K  B E H A N D L I N G

Antifibrotiske behandlinger mod IPF kan være et muligt behandlings-
tilbud for nogle. Behandlingerne virker ved at bremse udviklingen af 
arvæv i lungen og dermed faldet i lungefunktion.

B R O N K O S K O P I 

Bronkoskopi er en kikkertundersøgelse af lungerne, hvor lægen fører en 
tynd bøjelig kikkert ind gennem munden eller næsen, gennem luftrøret 
og ned i lungerne, så lægen kan se luftvejene indefra. Ved undersøgel-
sen skylles et lille område af lungerne med saltvand, som efterfølgende 
suges op og undersøges for cellesammensætning, bakterier m.m. Nogle 
gange tager lægen også en vævsprøve (også kaldet en biopsi) gennem 
kikkerten. Bronkoskopi kan enten udføres i lokalbedøvelse eller fuld 
 bedøvelse og er ikke forbundet med smerter. 
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C P A P - M A S K E

CPAP står for ”Continuous Positive Airways Pressure”. CPAP-maske er 
en maske, man sover med om natten, som via et apparat tilfører luft med 
lidt overtryk, hvorved pauserne i vejrtrækningen (søvnapnø) forhindres.

E K K O K A R D I O G R A F I  ( E K K O )

En ekkokardiografi (EKKO) er en ultralydsskanning af hjertet, hvor man 
undersøger, om du har samtidig hjertesygdom eller evt. forhøjet blodtryk 
i lungekredsløbet (pulmonal hypertension), hvilket ses hos ca. hver femte 
med svær IPF.

G A N G T E S T 

Ved en standardiseret gangtest måles, hvor hurtigt og langt du kan gå 
på 6 minutter samtidig med, at din puls og din iltmætning (iltindholdet i 
blodet) måles. Undersøgelsen bruges til at vurdere dit funktionsniveau 
og din kondition. Desuden viser testen, om din iltmætning falder, når du 
bevæger dig.

H O S P I C E

Et hospice er et gratis tilbud til uhelbredeligt syge og døende med kom-
plekse symptomer, hvor de kan få omsorg, smertelindring, pleje og en 
værdig afsked med livet i rolige og omsorgsfulde omgivelser. Det er også 
muligt at komme på et kortere ophold på hospice og derefter tilbringe 
den sidste tid i hjemmet. 

H Ø J O P L Ø S N I N G S - C T - S C A N N I N G  ( H R C T ) 

HRCT er en form for røntgenundersøgelse, som detaljeret kan vise og 
skelne imellem typer af lungefibrose. HRCT står for ”high resolution CT”, 
som betyder CT-scanning med høj opløsning.

I D I O P A T I S K  P U L M O N A L  F I B R O S E  ( I P F )

IPF er en sjælden sygdom, der kun rammer lungerne. Idiopatisk betyder 
“ukendt”. IPF er idiopatisk, fordi ingen ved, hvad der forårsager sygdom-
men. Pulmonal betyder, at sygdommen sidder i lungerne, og fibrose 
betyder ”stift arvæv”. Ved IPF dannes der arvæv i lungerne.

I LT B E H A N D L I N G

Iltbehandling (også kaldet ilttilskud) anbefales, hvis din iltmætning (dvs. 
iltindholdet i blodet) er for lav. Iltbehandlingen kan mindske fornemmel-
sen af åndenød og kan give en bedre nattesøvn samt bedre hukommelse, 
koncentrationsevne og fysisk udholdenhed.

I N T E R S T I T I E L L E  L U N G E S Y G D O M M E

Interstitielle lungesygdomme er en fællesbetegnelse for en række lunge-
sygdomme, som kan medføre dannelse af arvæv i lungerne. IPF hører 
under denne gruppe.

K O D E I N - T A B L E T T E R

Kodein-tabletter er et morfinlignende stof, som dæmper hosterefleksen.

L U N G E F U N K T I O N S U N D E R S Ø G E L S E

Ved en lungefunktionsundersøgelse vurderer man lungefysiologien i 
 hvile. Der er flere aspekter og en del tal på lungefunktions-udskriften, 
men de tre nøgletal er: Forceret vital kapacitet (FVC) er den mængde luft, 
du kan puste ud efter en dyb indånding. FVC er ofte nedsat ved IPF. 
Diffusionskapacitet (DLco) er lungernes evne til at transportere ilt ind  
i blodet. Diffusionen bliver nedsat ved IPF som det første. 
Total lungekapacitet (TLC) er den totale mængde luft, der kan være  
i lungerne. TLC er typisk nedsat ved IPF.
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L U N G E R E H A B I L I T E R I N G

Lungerehabilitering består af fysisk træning og fysioterapi og evt. under-
visning i lungesygdom. 

M AV E S Y R E D Æ M P E N D E  B E H A N D L I N G

Mange med IPF har sure opstød og halsbrand samt svien og brænden i 
maven. Mavesyredæmpende medicin kan reducere symptomerne. 

M O R F I N

Morfin, både som tabletter og som dråber, benyttes til at lindre oplevel-
sen af åndenød.

P A L L I A T I V T  T E A M

På mange hospitaler findes et såkaldt palliativt team. Det er et tværfag-
ligt team bestående af læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter 
og socialrådgivere, som kan hjælpe med at give støtte og lindring til uhel-
bredeligt syge patienter og deres pårørende på hospitalet eller hjemme.

P A L L I E R E N D E  B E H A N D L I N G

Pallierende behandling er et andet ord for symptomdæmpende behand-
ling. Læs mere under Symptomdæmpende behandling i denne ordliste.

P E P - F L Ø J T E

Ved andre lungesygdomme anbefales en såkaldt PEP-fløjte, som red-
skab til at løsne slim og rense luftvejene ved at puste/ånde ud imod et 
modtryk. PEP står for ”Positive Expiratory Pressure”, som kan oversæt-
tes til positivt udåndingstryk. Når du har IPF, er forandringerne i dine 
lunger anderledes end ved andre lungesygdomme, og derfor anbefales 
en PEP-fløjte ikke generelt. Har du slim i lungerne, kan du dog afprøve 
sammen med din fysioterapeut, om en PEP-fløjte kan hjælpe dig.

P I L L E P A S  O G  M E D I C I N A T T E S T

Hvis du medbringer et lægemiddel med euforiserende virkning på rejser 
til lande i Schengen-området, skal du medbringe et pillepas, som viser, 
at medicinen er lovlig og til eget forbrug. Pillepas udstedes gratis på 
apoteket. Der gælder andre regler for rejser til lande uden for Schengen- 
området. Her vil du ofte skulle have din læge til at udfylde en medicin- 
attest. Reglerne kan variere fra land til land. Henvend dig til ambassaden 
for det land, du rejser til, for at høre, hvilke krav der er gældende. 

P L E J E O R L O V

Som en del af terminalordningen er der mulighed for, at dine nære 
 pårørende kan få plejeorlov.

P R E D N I S O L O N - B E H A N D L I N G

Prednisolon er et binyrebarkhormon, som i små doser kan forbedre 
 appetitten og energiniveauet og, hos nogle, mindske hosten. 

S T Ø D E T E K N I K

Hvis du har slim i lungerne, er det vigtigt at få renset dine lufteveje så 
godt som muligt, så du forebygger lungebetændelse. Det er anstren-
gende at hoste, og du kan i stedet benytte dig af en teknik, som kaldes 
 ”stødeteknik” eller ”den kraftige udåndingsteknik”, som er en mere 
effektiv måde at få slimen op, så du sparer på kræfterne og energien. 
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S Y M P T O M D Æ M P E N D E  B E H A N D L I N G

Symptomdæmpende behandling (også kaldet pallierende behandling) er 
understøttende behandling, som mindsker og lindrer symptomerne på 
IPF. Den symptomdæmpende behandling påbegyndes allerede i starten 
af sygdomsforløbet, og formålet er at mindske og lindre de symptomer,  
som IPF medfører. Lægen vil planlægge den symptomdæmpende 
 behandling ud fra dine behov og ønsker og løbende tilrette den ud fra 
sygdommens forløb og sværhedsgrad. 

S Ø V N A P N Ø

Søvnapnø er, når du holder op med at trække vejret, mens du sover. 
Søvnapnø medfører dårlig søvnkvalitet og træthed om dagen. Hvis du 
er overvægtig, kan vægttab hjælpe på søvnapnøen, men i mere alvorlige 
tilfælde kan der være behov for at sove med en såkaldt CPAP-maske.

T E R M I N A L E  F A S E

Den terminale fase er et udtryk, som bruges om livets sidste fase. 

T E R M I N A L O R D N I N G

Du kan få din læge til at ansøge om terminalordning, der bl.a. giver 
 mulighed for betaling af al lægeordineret medicin (terminaltilskud)  
samt tilskud til ernæring og lindrende fysioterapi. Terminalordningen 
er et tilbud til alvorligt syge og døende, og du bliver tilmeldt terminal-
ordningen ved, at din praktiserende læge eller lægen på hospitalet 
 sender en såkaldt socialmedicinsk anmodning til Lægemiddelstyrelsen 
og kom munen.

T E R M I N A LT I L S K U D

Som en del af terminalordningen kan du få terminaltilskud, således at du 
får betalt al din lægeordinerede medicin. 
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T R O M M E S T I K F I N G R E

Et symptom på IPF kan være, at man udvikler såkaldte trommestikfingre, 
hvor det yderste led på fingrene bliver bredere. 

U R G L A S N E G L E

Et symptom på IPF kan være, at man udvikler såkaldte urglasnegle,  
hvor neglene bliver store og hvælvede. 




