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Indledning 

Denne pjece henvender sig til dig, der har fået 

ordineret ilt i hjemmet som en del af din be-

handling. I pjecen finder du blandt andet svar 

på mange af de spørgsmål, der typisk opstår, 

når du bruger ilt i hjemmet. Pjecen indeholder 

blandt andet information om, hvilken effekt 

behandling med ilt har, hvordan du bruger ilt 

og andre praktiske forhold, som du har brug 

for at vide. Du vil også få information om, hvilke 

typer af iltudstyr og tilbehør, der findes. 

Pjecen er udarbejdet af fagfolk med stor 

erfaring inden for iltbehandling i samarbejde 

med Lungeforeningen. Pjecens formål er, 

med en faglig vejledning, at være med til at 

skabe tryghed for dig, som er lungesyg og dine 

pårørende. 

Pjecens formål er at 
være med til at skabe 
tryghed for dig, som 
er lungesyg og dine 
pårørende
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Din personlige side, som du sammen med den  
ansvarlige læge eller ilt-sygeplejerske kan udfylde:

Din ilt-sygeplejerske/telefonnummer    

Din behandlende/ansvarlige læge:   

Din ilt-leverandør/telefonnummer  

Hvor mange liter ilt skal du have?  

Skal du bruge ilten i 15 eller 24 timer i døgnet?  

Din acceptable iltmætning: (korrekt måling af iltmætning– se side 13)    

Tiltag/hvad gør du i tilfælde af lav iltmætning (se side 8)?  
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Dine lunger har svært ved at ilte blodet til-

strækkeligt. Det kan der være flere årsager til.  

Ofte er det fordi, du har eller har haft en for-

værring i din lungesygdom eller en infektion, 

der påvirker dine lungers evne til at ilte blodet 

til en acceptabel iltmætning. Da iltmangel 

belaster din krop og organer, har du brug for 

at få et ekstra ilttilskud hjemme. Behovet for 

hjemmeilt-behandling bliver typisk aktuelt, 

når det ikke er muligt at trappe dig helt ud af 

din iltbehandling under indlæggelsen. Derfor 

er der også oftest taget blodprøver i pulsåren 

i håndleddet for at afklare, hvor mange liter 

ilt du har behov for. Formålet med iltbehandling 

i hjemmet er derfor at sikre, at din krop får 

tilstrækkelig ilt, så dine organer fungerer 

bedre, hvilket i sidste ende kan forlænge livet 

og forbedre din livskvalitet.

Hvorfor skal jeg have hjemmeilt?

Hvordan anvendes iltbehandling 
korrekt i hjemmet?
Når du udskrives med iltbehandling i hjemmet, 

anbefaler man, at den helst skal anvendes 24 

timer i døgnet. Der kan være særlige tilfælde, 

hvor man kan anvende den ned til 15 timer i 

døgnet. Hvis det er tilfældet, anbefaler man, 

at du anvender ilten om natten og dermed kan 

være den foruden i noget af dagtiden til sam-

menlagt minimum 15 timer med iltbehandling.

Bruger du iltbehandlingen korrekt, kan det: 

 Mindske stress i kroppen

 Mindske træthed

 Forbedre hukommelsen

 Forbedre koncentrationsevnen

Ilt er ikke noget, der kan ”lagres” i kroppen. 

Det betyder derfor, at når ilten ikke anvendes, 

vil iltniveauet i blodet falde inden for få minutter, 

og kroppen belastes igen. Derfor; jo flere timer 

ilten benyttes, desto bedre effekt vil du opnå. 

For meget ilt i kroppen er heller ikke altid 

godt. Derfor vil man kun give 

dig den ilt, du har behov 

for, for at opnå din  

acceptable iltmætning.   
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Hvor længe skal jeg have hjemmeilt?
I mange tilfælde er iltbehandling kun nødvendig 

i en periode, da lungerne har brug for længere 

tid til at komme sig oven på en forværring eller 

infektion. Der vil derfor være opfølgning på din 

iltbehandling efter 1-3 måneder. For andre kan 

iltbehandling være livsvarig.

Jo flere timer ilten 
benyttes, desto bedre 
effekt vil du opnå

Hvorfor kan jeg ikke ophøre med 
min hjemmeilt behandling?
Nogle mennesker kan opleve, at deres ilt-

mætning ikke stiger nok til, at iltbehandlingen 

helt kan ophøre. Kronisk iltmangel kan opstå, 

når der er problemer med transporten af ilt 

fra dine lunger over i blodet. Dette kan ske 

ved forskellige lungesygdomme, hvor KOL 

(Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er den mest 

almindelige, mens andre årsager fx kan være 

lungekræft og lungefibrose.
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Kroppens reaktion på iltmangel
Når du mangler ilt, stresses hele din krop, og 

mange organer f.eks. hjerne, hjerte, nyrer og 

muskler svækkes. De mest almindelige gener 

ved iltmangel er:

 Generel afkræftelse 

 En følelse af at være tung i hovedet

 Svækket hukommelse

 Koncentrationsbesvær

 En dårlig og afbrudt nattesøvn 

 Tunge ben

 Evt. blålige læber/negle

 Evt. åndenød

 Evt. væskeophobning 

Lungeforeningen    Iltbehandlings . 6 W W W . L U N G E . D K         www.facebook.com/lungeforeningen s . 7



Iltmætningen vil variere i løbet af en dag. 

Mange oplever, at den kan være lavere 

om morgenen end op ad dagen. Det sker 

typisk, fordi lungerne i løbet af natten 

ophober slim, der om morgenen skal 

hostes op. Din iltmætning kan også variere 

i forhold til dit aktivitetsniveau. Her vil din 

iltmætning være lavere under aktivitet, 

end hvis du sidder stille i minimum 10 

minutter. Der kan også være forskel på din 

iltmætning, hvis du ligger ned i forhold til, 

når du står op. Hvis du har tendens til at 

blive bekymret/nervøs over en lav iltmæt-

ning, anbefales det ikke, at du måler på 

dig selv hele tiden. I stedet skal du være 

opmærksom på de symptomer, din krop 

sender dig, når din iltmætning er lav. 

Det kan være en fordel at vide, hvor din 

iltmætning normalt plejer at ligge med din 

hjemmeilt, når du har det godt. Der kan 

nemlig opstå perioder, hvor en forværring 

i din lungesygdom eller lungebetændelse 

kan være årsag til, at du oplever en lavere 

iltmætning, end du plejer. Nogle gange 

kan du være i tvivl, om det skyldes vejret, 

eller om der reelt er tale om en forværring 

i din lungesygdom eller lungebetændelse. 

Oplever du, at du i flere dage (2-3 dage) 

i træk har en lavere iltmætning, end du 

plejer, og du samtidig har mere åndenød 

end vanligt, skal du altid kontakte enten 

din iltsygeplejerske, dit lungeambulatorie 

eller egen læge.

Disse ting kan du selv gøre for at få  
din iltmætning op:

  
Forhold dig i ro

  
Få kontrol over din vejrtrækning 

ved hjælp af vejrtrækningsteknik-

ken Pursed Lip Breathing. Træk 

vejret ind gennem næsen og pust 

ud med let sammenpressede 

læber. Har du svært ved at trække 

vejret ind gennem næsen, skal du 

forestille dig, at du skal puste lys 

ud, indtil du oplever luft nok til 

at trække vejret gennem næsen. 

Gentag gerne 10 gange.

Hvad gør jeg i tilfælde af lav iltmætning?

Se flere vejrtrækningsteknikker og øvelser på 

www.lunge.dk/vejrtrækning
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Brug eventuelt din pepfløjte – gerne  

10 pust. Du kan se, hvordan du bruger  

en pepfløjte i Lungeforeningens  

instruktionsvideo på  

www.lunge.dk/pep

 
 
Brug din inhalator til akut brug

  
Anvend nogle gode hvilestillinger 

Du kan altid tage en snak med din iltsygeplejerske/læge om, hvad din acceptable  

iltmætning er, og hvilke af ovenstående tiltag du selv kan gøre, hvis din  

iltmætning er lav. 
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Er åndenød det samme som iltmangel?
Nej! Åndenød er som udgangspunkt et 

naturligt udtryk for det ekstra arbejde, 

kroppen skal yde, når du er i bevægelse. 

Oftest vil åndenøden hurtigt fortage sig i hvile, 

og den er ikke farlig. Er du svært lungesyg, kan 

du også have betydelig åndenød i hvile, fordi 

forskellige mekanismer gør, at lungerne og 

vejrtrækningsmuskulaturen er på over- 

arbejde, selv om iltmætningen er normal.  

Der kan derfor være mange andre årsager til, 

at du oplever åndenød end iltmangel alene.
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Hvilke forholdsregler er der 
ved iltbehandling?

Rygning
Der må ikke ryges i nærheden af iltudstyret på 

grund af brandfaren. Det er derfor vigtigt, at 

du helt afholder dig fra at ryge. 

Kulilten, som er i tobak, gør det sværere for 

blodet at optage den nødvendige ilt, for-

di kulilten tager pladsen i blodet fra ilten. 

Iltbehandlingen har derfor sparsom eller ingen 

virkning ved fortsat rygning. 

Du kan få hjælp til rygestop i Lungeforeningens 

rådgivning og finde mere information på  

www.lunge.dk/rygestop

Åben ild 
Ilt nærer ild. Derfor skal du som iltbruger være 

ekstra påpasselig ved omgang med åben ild. 

Du bør som minimum have en sikkerhedsaf-

stand på 2 meter til f.eks. stearinlys, brænde- 

ovne, åben pejs, gaskomfur og tobaksrygning. 

Det betyder, at du ikke skal tænde/puste stearin-

lys ud med ilt i næsen, tænde brændeovnen, 

lave mad på gaskomfur eller lægge nyt brænde 

på, mens du har ilt i næsen. 

Bilkørsel
Af hensyn til din egen og andres trafiksikkerhed, 

er der særlige regler, hvis du kører bil eller 

andre motorkøretøjer, da et lavt iltniveau i 

blodet bl.a. påvirker din reaktionshastighed 

i trafikken.  Din læge har pligt til at under-

rette Tilsyn og Rådgivning – Styrelsen for 

Patientsikkerhed (Embedslægen), hvis du ikke 

anvender ilt under kørsel med bil eller andre 

motorkøretøjer. Derfor:

 
 
Anvend altid ilt under kørsel

  
Tag kun den ilt (flasker) med, du har 

brug for under turen

  
Fastspænd dit iltudstyr under kørsel 

Iltleverandører er ikke forpligtede til at levere 

løsninger til fastgørelse af iltudstyr til fx bil, 

rollator og elscooter. Du kan forhøre dig om 

muligheder for hjælpemidler på din  

kommunes hjælpemiddelcentral.
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Hos cirka halvdelen, som udskrives med 

ilt, vil iltniveauet efter 1-3 måneder stige 

så meget, at der ikke længere er tale om 

iltmangel, og iltbehandlingen kan derfor 

afsluttes. Derfor vil du i den periode blive 

indkaldt til kontrol på et lungemedicinsk 

ambulatorium. I særlige tilfælde kan 

kontrollen foregå i dit eget hjem. Ved 

kontrollen foregår der i store træk:

  
Måling af bl.a. iltmætningen i 

blodet ved hjælp af en satura-

tionsmåler eller i særlige tilfælde 

blodprøve i pulsåren i håndleddet 

(A-punktur)

  
Dialog og vurdering af, om du 

bruger ilten, som ordineret

  
Dialog og vurdering af, om iltud-

styret er det rette i forhold til din 

situation og aktivitetsniveau

  
Vurdering ud fra ovenstående, om 

behandlingen skal fortsætte eller 

ændres

  
Vurdering af, om en lægekontrol er 

nødvendig 

Hvis der fortsat er behov for hjemmeilt- 

behandling, vil det ofte blive kontrolleret 

1-2 gange årligt.  

Iltbehandling i hjemmet er en medicinsk 

behandling, der som hovedregel kun bør 

ordineres og administreres af hospitaler 

med lungemedicinsk ekspertise. Din  

praktiserende læge, hjemmeplejen eller 

andre må derfor ikke ændre i det ordinerede 

iltflow eller helt fjerne ilten.

Hvordan foregår kontrol af iltbehandlingen?

Saturationsmåler

A-punktur (blodprøve i pulsåren i håndleddet)
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Hvordan måles iltmætning i blodet? 
A-punktur (blodprøve i pulsåren  
i håndleddet)
En A-punktur tages altid både med og uden ilt, 

når iltbehandlingen startes op for at sikre, at

 
der er et behov for hjemmeilt

 
den korrekte dosis af ilt kan fastslås 

 
kontrollere, at der ikke ophobes kuldioxid 

En A-punktur kan også være nødvendig for at 

sikre sig mod kuldioxidophobning, hvis der er 

behov for at øge ilten ved iltkontrol eller hvis, 

der er tvivl, om ilten kan fjernes.

Nogle iltbrugere køber en saturations-

måler, da det kan give øget tryghed at 

kunne måle iltmætningen. Andre vælger 

det helt fra, da det kan skabe unødig 

bekymring, hvis iltmætningen er lavere 

end vanligt.

Måler du din egen iltmætning, er det 

vigtigt, at dine fingre er varme, og at du 

først gør det, når du har været i hvile i 

minimum 10 minutter.  

Iltmætningen falder ofte, når du er i 

bevægelse, da kroppen har større behov 

for ilt. Derfor giver det ikke mening at 

måle en iltmætning under eller lige efter 

du har været i bevægelse.

Saturationsmåler og korrekt  
måling af iltmætningen 

En saturationsmåler, 
kan give øget tryghed 
eller unødig bekymring
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Hvad er bivirkningerne 
ved iltbehandling?
Trykmærker/tryksår
Du skal være særlig opmærksom på, om dit 

næsekateter (iltbrillen) trykker nogle steder. 

De hyppigste steder, du kan opleve tryk, er 

bag ørerne, under næsen eller over kinderne. 

Det kan du aflaste med gaze, plaster eller 

spørge din iltsygeplejerske om mulighed for 

andre trykaflastende tiltag, så der ikke opstår 

sår. Det kan også være nødvendigt at skifte til 

en anden type iltkateter. Du kan tale med din 

iltleverandør om dette.

Udtørring af slimhinder
Nogle kan opleve, at ilten udtørrer slimhin-

derne i næse og svælg. Du kan med en vatpind 

smøre næseborene med noget creme. Du kan 

også forsøge at bruge saltvandsnæsespray 

eller sesamolie fra apoteket, som kan hjælpe 

på tørre slimhinder og skorper i næsen.  Hos 

nogle kan iltbehandlingen øge tendensen til 

næseblod, mens andre kan opleve løbenæse.

 
Øget træthed

 
Hovedpine

  
Din vejrtrækning bliver  

langsommere

  
Døsighed, du bliver sløv og kan 

blive lettere forvirret

  
I sjældne tilfælde kan du blive 

bevidstløs 

Oplever du nogle af disse symptomer, så 

kontakt din iltsygeplejerske, dit lunge- 

ambulatorium eller egen læge med det 

samme eller ring 112, hvis du oplever, at 

du bliver akut dårlig.

Nogle hjemmeilt brugere har foruden 

ilten også brug for et hjemme-NIV apparat 

på grund af et højt kuldioxid niveau i 

blodet. Det er en maske-respirator, der 

anvendes til natten. Apparatet hjælper 

lungerne med vejrtrækningen og kan 

nedbringe niveauet af kuldioxid i blodet.  

Tegn på ophobning af kuldioxid  
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Iltudstyr
Det er din region, som betaler for din daglige 

iltbehandling. Hver region har indgået en 

aftale med en iltleverandør omkring service og 

økonomi, hvilket kan betyde regionale forskelle 

i serviceniveauet. Når lægen har ordineret  

den korrekte mængde ilt (iltflow), bestilles  

udstyret hos iltleverandøren. Den behandlings- 

ansvarlige afdeling oplyser, hvilken mængde ilt 

der er ordineret (iltflow), hvor mange timer  

ilten skal bruges i døgnet, samt hvilket  

iltudstyr, du skal have.

Iltleverandøren sørger for at installere iltud-

styret og giver dig instruktion i, hvad der skal 

fjernes i tilfælde af brand. Iltleverandøren 

foretager også regelmæssige serviceeftersyn. 

De kører typisk i dit område med et fast 

interval f.eks. 1 gang ugentligt. Det er din 

lokale iltleverandør, der leverer iltudstyr og 

kontrollerer, om iltudstyret fungerer optimalt. 

Ved nedbrud af iltudstyret eller strømsvigt 

kontaktes din iltleverandør. 

Oplever du udstyrs- eller strømsvigt, så skift til 

dit bærbare udstyr. Har du ikke noget bærbart 

udstyr eller f.eks. flasker som back up, så for-

hold dig i ro, indtil iltleverandøren har leveret 

nyt.  Der sker ikke noget ved at undvære ilten 

nogle få timer.

Hvert iltudstyr har sine fordele og ulemper. 

Derfor er det som udgangspunkt en læge eller 

iltsygeplejerske, der beslutter, hvilken type 

iltudstyr der er det rette til dig med baggrund 

i, hvilket aktivitetsniveau du normalt har. 

Ilten leveres enten fra:

 
Iltkoncentrator 

 
Flydende ilt 

 
Komprimeret ilt på flaske 

 
Bærbar batteridreven koncentrator 

Nedenfor gennemgås ovenstående iltudstyr. 

Billederne er blot eksempler på, hvad ilt- 

leverandørerne kan tilbyde. Der kan derfor 

være flere andre modeller afhængig af, hvilken 

iltleverandør du er tilknyttet. 

Iltsparer
Der findes forskelligt iltudstyr, der sørger for, 

at ilten kun frigives ved indånding. Derved 

spares ilten i udåndingsperioden. På den måde 

kan ilt-beholdningen strække sig cirka dobbelt 

så lang tid. Iltspareren udløser kun iltdoseringen,  

når du trækker vejret gennem næsen. Det 

giver en ”klik-lyd ”, hver gang den åbner 

og lukker for ilttilførslen. Denne lyd kræver 

tilvænning på samme måde som at trække 

vejret gennem næsen gør. 

Om natten bør du altid sove med tilkoblet 

udstyr, der giver kontinuerlig ilt.

Gangtest har vist, at kontinuerlig ilt giver 

bedre iltmætning, længere gangdistance og 

mindre åndenød end iltudstyr med iltsparer. 
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Iltkoncentrator
En iltkoncentrator er som udgangspunkt 

førstevalget, hvis du tilbringer det meste af 

dagen i hjemmet. Den er samtidig det mest 

økonomiske, praktiske, og du er uafhængig 

af ugentlige iltleverancer. En iltkoncentrator 

opkoncentrerer ilten fra atmosfærisk luft til 

koncentreret ilt.  

                                            

Fordele:

 
Enkel og nem at betjene 

 
Den er meget driftssikker 

 
Leverer kontinuerlig ilt

Flertallet af modellerne alarmerer automatisk 

ved strømsvigt, trykændringer og lignende. 

Ved alarm kan du kontrollere, om stikket er 

faldet ud af stikkontakt eller iltkoncentrator.  

Kontrollér også, at der ikke er knæk på 

slangen. Ved fortsat alarm, bør du kontakte 

iltleverandøren.

Ulemper: 

 
Iltslange på gulvet i bolig

 
Relativ høj vægt

 
Koncentrator støjer (”brummer”)

Du kan bevæge dig rundt ved hjælp af en lang, 

tynd iltslange (max 20 meter), der fører ilten 

fra koncentratoren hen til dig. Slangen har dog 

tendens til at sno sig, så vær forsigtig, så du 

ikke falder i den.

Koncentratoren kan fx medbringes i sommer-

huset, men det kræver ofte en rask medhjælper, 

da den vejer 15-25 kg.

Koncentratoren ”brummer” med et lydniveau 

på 40-50 dB, hvilket kan kræve tilvænning. 

Koncentratoren kan med fordel placeres i et 

rum, hvor du ikke opholder dig så meget for at 

undgå de værste gener fra støj og varme. Den 

har brug for god ventilation og må aldrig til-

dækkes eller stå nær varmelegemer/elektriske 

apparater (varmeovne, lamper, fjernsyn mm). 

Husk, at iltkoncentratoren har et luftfilter på 

siden, der skal renses ugentligt – spørg din 

iltleverandør hvordan. Kan du ikke selv rense 

filtret, er det kommunens hjemmepleje, som 

kan hjælpe med dette. Desuden skal koncen-

tratoren tørres af med en hårdt opvredet klud.

Cirka hver 3. måned aflæses strømforbruget 

på din koncentrator af iltleverandøren, og 

måneden efter sætter din region penge ind på 

din bankkonto for det forbrugte el.
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Flydende ilt
Flydende ilt består af to dele: En stationær 

beholder med flydende ilt og en lille bærbar 

beholder på cirka 2 kg. En stationær beholder 

dækker 1-4 ugers forbrug alt efter iltflow 

(dosering). Ilten er flydende, fordi den er 

nedkølet til -183°C. Du skal selv ”tappe” ilt fra 

den stationære beholder til den lille bærbare 

beholder, som kan dække op til 20 timers 

forbrug, afhængig af beholderens størrelse og 

anvendt iltflow.

Fordele: 

 
Lydløs 

  
Den bærbare beholder har en lavere 

vægt end flasker (1,8 -3,7 kg.).

  
God til mindre boliger f.eks. plejeboliger

Fordelen ved flydende ilt kan være en højere 

grad af bevægelsesfrihed, da du ikke er bundet 

af en lang slange, men kan gå frit omkring, hvis 

du fylder ilt på den bærbare beholder.

Ulemper:

 
Risiko for forfrysninger

 
Begrænset frihed

 
Iltsparer

Grundet den ekstremt lave temperatur er der 

ved forkert brug risiko for forfrysninger ved 

påfyldning af bærbar beholder. Du eller din 

pårørende skal kunne fylde den sikkert, hvilket 

indgår i overvejelserne om valg af udstyr. 

Ved flydende ilt er du afhængig af påfyldning 

fra den stationære beholder, og du er derfor 

begrænset i forhold til at tage på spontane 

udflugter med overnatning.

De fleste modeller af den bærbare beholder 

har iltsparer funktion, hvilket gør, at de ofte 

vejer mindre. Det kræver dog, at du trækker 

vejret gennem næsen, da ilten kun udløses 

ved indånding.

Du skal derfor altid sove tilsluttet den stationære 

beholder, da den afgiver kontinuerlig ilt.

Det er som udgangs- 
punkt en læge eller 
iltsygeplejerske, der 
beslutter, hvilken 
type iltudstyr der er 
det rette til dig
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Komprimeret ilt på flaske
Ilt kan fås komprimeret på letvægtsflaske i 

størrelsen 2-5 liter. 

Fordele: 

 
Støjfri 

 
Kan også fås med iltsparer

Ved iltflow på 1 L/min rækker en 2 liters flaske 

til ca. 6½ timers forbrug. For hver liter iltflow 

øges, halveres antallet af timer, flasken rækker 

til. Alt efter hvor meget du anvender dine 

mobile iltflasker, skal du kontakte din iltleve- 

randør, når de skal udskiftes, dog senest dagen 

før iltleverandøren kører i dit område. 

Ulemper:

 
Relativ høj vægt: Ca. 3 kg.

Bærbar batteridreven koncentrator 
En lille bærbar, batteridreven koncentrator 

findes i flere forskellige udgaver og vejer fra 

2-4 kg. Hvilken én, du skal have, afhænger af 

iltflow og batteriforbrug. Tal med din iltsyge-

plejerske om dit behov.

Fordele: 

 
Mere sikker end flydende ilt 

 
Lavere vægt end flasker

 
Fri for jævnlige leverancer

De mindste kan levere op til 2 liter ilt og har en 

batterirækkevidde på 4 timer. Til nogle modeller 

kan der også leveres oplader til bilen.              

                                                                 

Ulemper:

 
Støjer

  
Indbygget iltsparer, som kræver  

vejrtrækning gennem næsen

 
Leverer kun hele liter
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En bærbar batteridreven koncentrator støjer 

som en koncentrator, hvilket kan være et 

problem, hvis du godt kan lide f.eks. at gå i 

biografen eller teatret.

På grund af den indbyggede iltsparer funktion 

kræver den vejrtrækning gennem næsen og 

egner sig derfor ikke til at sove med om natten.

Den kan ikke levere halve liter. Tal derfor med 

din iltsygeplejerske, om det er relevant for dig, 

og hvad du skal indstille iltflowet på.

Tilbehør til iltudstyr
Hvert iltsystem har tilbehør. Tal med din ilt- 

leverandør om, hvilket tilbehør de kan tilbyde. 

Nedenfor ses det mest almindelige tilbehør.

Næsekateter (iltkateter)
Et dobbeltløbet næsekateter sidder godt fast. 

Det falder ikke så let ud, når du sover, og det 

er muligt at spise og drikke uhindret. Der 

findes forskellige typer, så der er mulighed for 

at finde frem til et næsekateter, der passer til 

dig. Tal med din iltleverandør, iltsygeplejerske 

eller læge. 

Næsekatetret skiftes minimum hver 2. uge 

eller ved synligt snavs. I forbindelse med 

luftvejsinfektioner bør næsekateteret skiftes 

før opstart af behandling og ligeledes efter 

afslutning af behandlingen.

Selve iltslangen leveres også af iltleverandøren 

og kan være op til 20 meter lang. Denne slange 

bør skiftes ved behov f.eks. udtalt snavs (rådfør 

dig med iltleverandøren/iltsygeplejersken).

 

Fugter
Fugter bliver tilbudt til dig, som er særlig  

generet af tørre slimhinder. Du kan derfor 

have god gavn af at få fugtet din ilt.

Der findes forskelligt udstyr til at fugte ilten 

f.eks. varmtvandsfugter eller fugtning via 

High flow behandling. Begge systemer har et 

fugterkammer tilsluttet sterilt vand. Vandet 

opvarmes og blandes sammen med den 

leverede ilt. Al fugtning af ilt kan KUN ske ved 

opvarmning af vand via et fugterkammer. Som 

hovedregel er det dog først relevant og effek-

tivt ved iltbehov > 4 l. 

Der er både fordele og ulemper ved installering 

af fugter. Derfor er det vigtigt, at du taler med 

din iltsygeplejerske om, det er relevant for dig.
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Dagligdagen med ilt

Sociale liv 
Nogle iltbrugere oplever, at permanent 

iltbehandling kan begrænse deres sociale 

liv og arbejdsliv.  Der kan opstå praktiske 

udfordringer i forhold til at komme ud ad 

døren, da der skal tages højde for, hvor 

mange timer man har transportabel ilt til. 

Nogle iltbrugere oplever det dog også som 

en lettelse, at deres sygdom nu kan ses, 

hvilket giver større forståelse og hensyn fra 

andre mennesker.

Psykologisk er det en forandring, at du 

skal vænne dig til at have ilt med rundt, 

og at det bliver en del af dit udseende. Du 

vil også opleve, at andre kigger på dig og 

på iltflasken, og det kan for nogle være 

ubehageligt. Som ny iltbruger kan man gøre 

sig tanker om, hvordan andre ser på én, når 

man anvender ilt. Disse faktorer vil i starten 

fylde rigtig meget i ens bevidsthed, men 

efterhånden får du langsomt vænnet dig 

til at identificere dig selv som et menneske 

med behov for ilt. 

Tilvænningen kan ske på mange måder. Tag 

eventuelt på tur et sted, hvor ingen kender 

dig de første gange, til du bliver fortrolig 

med udstyret eller tag en pårørende/ 

hjemmehjælper med, der kan være med til 

at forklare din situation, hvis I møder nogen, 

du kender. 

Motion
Selvom du har hjemmeilt, er det fortsat vigtigt, 

at du får daglig motion, også selvom det 

kniber på grund af træthed eller åndenød. 

Motion øger din blodgennemstrømning, 

og på sigt kan din krop klare mere, inden 

du er nødt til at holde pause på grund af 

åndenød. Motion er også med til at øge din 

livskvalitet. Spørg din iltsygeplejerske om 

muligheden for at blive henvist til lunge-

rehabilitering eller se træningsvideoer på 

lunge.dk/lunge

Du kan også kontakte Lungeforeningens 

rådgivning, hvor der blandt andet sidder 

fysioterapeuter klar til at hjælpe.  

Se mere på Lunge.dk/rådgivning

Ilt uden for hjemmet 
Aktive og rørige iltbrugere, der regelmæssigt 

kommer uden for hjemmet, tilbydes bærbart 

iltudstyr i form af små flasker, flydende ilt 

eller bærbare koncentratorer. Det er nemlig 

særlig vigtigt at benytte ilten ved fysisk 

aktivitet, da kroppen netop her, har et større 

behov for ilttilførsel.  

En rygsæk, trækvogn eller rollator til den 

bærbare ilt kan være en måde stadig at 

kunne komme omkring uden for hjemmet. 

Spørg din iltleverandør eller kontakt din 

lokale visitation om, hvilke hjælpemidler der 

kan stilles til rådighed i din kommune.
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Iltbrugere, der kun sjældent kommer 

udendørs, har mulighed for at få midler-

tidig/lejlighedsvis ”mobil ilt” til højtider, 

familiefester og lignende. Her vil iltflaskerne 

blive afhentet efter brug. Aftal med dit 

behandlingsansvarlige lungeambulatorie om 

ordination af lejlighedsvis mobil ilt. Vær i 

god tid mindst to uger før, så iltleverandøren 

kan nå at levere udstyret. 

Kan jeg rejse, når jeg får hjemmeilt?
Ja, men det kræver lidt planlægning og 

organisering. Det er generelt en god idé at 

starte planlægningen af rejser og ferie i god 

tid for at sikre, at alle forhold er kommet på 

plads. Gå allerede i gang med at kontakte 

din iltsygeplejerske eller lungeambulatorie, 

rejsearrangør, flyselskab og forsikring 3 

måneder før, du gerne vil rejse. Ved rejser 
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med fly vil der være særlige forholdsregler. 

Oppe i luften falder ilttrykket, hvilket kan 

forværre åndenød og iltmætning. Der kan 

derfor være behov for, at iltflowet skal øges. 

Derfor er det vigtigt, at du sammen med din 

iltsygeplejerske eller lungeambulatorie får 

lavet en plan. 

Rejser i udlandet
Ofte kræver det noget arbejde at få planlagt 

en rejse, dels i forhold til at sikre, at du som 

kronisk syg er dækket af en rejseforsikring, 

dels at få arrangeret ilten – så start i god tid  

(3 måneder før rejsen). Du kan leje en bærbar 

koncentrator (rejsekuffert), eller du kan ar-

rangere, at et hospital nær rejsemålet står for 

iltleveringen. Der kan gælde forskellige regler 

for iltbehandlingen afhængigt af rejsemålet, 

og der kan opstå ekstra regninger, som du 

muligvis selv kommer til at betale. Forhør dig 

om reglerne hos din iltleverandør.

Derfor bør du altid kontakte dit behandlende 

lungeambulatorie eller iltleverandør for at 

høre om mulighederne og få hjælp med udstyr 

og papirarbejde.

Rejser i Danmark 
Som iltbruger kan du få leveret ilt til en anden 

adresse end den, der er din folkeregisteradresse 

i ferier og weekends. Det vil sige, at du kan 

få leveret ilt til den adresse, hvor du holder 

ferie. Nogle iltleverandører udlejer en bærbar 

koncentrator. Du kan også vælge at tage 

din egen koncentrator med. Det er vigtigt 

at huske, at iltkoncentratoren altid skal stå 

oprejst under transport, ellers er der risiko 

for, at den går i stykker. Rådfør dig og informér 

altid din iltleverandør, inden du tager afsted og 

aftal de praktiske foranstaltninger. Hvis dette 

ikke overholdes, er der ikke back up i tilfælde 

af udstyrssvigt. Holder du fx ferie på mindre 

øer uden fast forbindelse, har iltleverandøren 

ingen forpligtelse til at imødekomme tilkald på 

grund af svigtende udstyr.  

Undersøgelser på iltområdet
Da iltbehandling er en kompleks medicinsk 

behandling, er det et område, der stadig har 

brug for at blive forsket en del i. Som medlem 

af Lungeforeningen, er du med til at støtte 

vores arbejde for at sikre mere forskning på 

lungeområdet, der bl.a. kan være med til at 

udvikle den fremtidige praksis i iltbehandling. 

Eksempler på forskning har været anvendelse 

af O2-matic (iltrobotten), high flow behandling 

og fugtning i hjemmet med mere.
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Noter
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Strandboulevarden 49, B-8 : DK-2100 København Ø : T +45 60 37 73 13
info@lunge.dk : www.lunge.dk : www.facebook.com/lungeforeningen

Iltbehandling 
– vejledning til dig, der har fået ordineret ilt i hjemmet 
som en del af din behandling

Denne pjece henvender sig til dig, der har fået 

ordineret ilt i hjemmet som en del af din  

behandling. Pjecen indeholder blandt andet 

information om, hvilken effekt behandling 

med ilt har, hvordan du bruger ilt og andre 

praktiske forhold, som du har brug for at vide. 

Pjecen er udarbejdet af fagfolk med stor erfaring 

inden for iltbehandling i samarbejde med 

Lungeforeningen. 

Lungeforeningen er for dig, mig og  
os alle sammen
Som medlem af Lungeforeningen gør du vores 

stemme stærkere, når vi lægger pres på  

Christiansborg for at sikre en ambitiøs 

sundhedspolitik, vi kan være bekendt over 

for de mere end 700.000, som lever med en 

lungesygdom i Danmark. 

Et medlemskab giver dig: 

  
Nyeste viden om lungeforskningen på 

både børne- og voksenområdet

  
Medlemsbladet Lungenyt med posten 

4 gange om året

  
Åndenødskort – et fysisk kort, der kan 

skabe tryghed fx ved åndenødsanfald

  
Professionel rådgivning af fx socialråd- 

giver, lungelæger og sygeplejersker

  
Madopskrifter, trænings- og vejr-

trækningsøvelser

  
Adgang til fysiske og digitale/online 

arrangementer med fx træning, sang, 

oplæg om lungesygdomme og iltbe-

handling. Du vil have mulighed for at 

stille spørgsmål om din egen  

iltbehandling.  

Min tjekliste ved åndenød

Husk på, at åndenød i sig selv ikke er farligt!

Få mere viden pålunge.dk/åndenød

1.  Vis kortet til den, som hjælper dig2. Sæt fingeren ud for den handling, 
du ønsker hjælp til3. Husk din tjekliste ved åndenød

1

2

3

Jeg har brug for din hjælp!

Jeg har en lungesygdom

og kan ikke få luft

Mit navn: 

Jeg er okay, men bliv hos mig 

til jeg kan få luft igen.

Ring til min pårørende, 

fortæl hvor jeg er. Tlf:

Jeg er meget dårlig. Ring 112

Mit CPR nr.:112

Meld dig ind på  
lunge.dk/medlem  

eller ring på  
tlf. 60 37 73 13


