
HOSTE?

SLIM?

ÅNDENØD?

Lungefunktionsmåling

Få mere info om dine lunger på www.lunge.dk

Til dig: Til din læge:

Dato og år: ���������������������

Sted: ��������������������������

Tallene viser, hvor meget og hvor 
hurtigt du puster luft ud af lungerne.

Ryger: 
Nuværende

Din lungefunktion (FEV1): �������� %
af forventet.

FEV1: ������� ltr.

FEV1/FVC: �������� ratio.

FVC: �������� ltr.

Din lungefunktion er normal

Gå til egen læge og  
vis kortet til lægen

 
Tidligere

 
Aldrig

Oplever lungesymptomer:

Ja Nej 

Bliv klogere på lunge.dk/lunger
Får du af vide, at din lungefunktion er nedsat, behøver det ikke være et 
udtryk for sygdom. Men du skylder dig selv at blive tjekket af din læge.  
Vil du udnytte ventetiden, kan du på lunge.dk/lunger få rådgivning og  
konkret viden om:

 Hvad du selv kan gøre, før du skal til læge 
 Symptomer som fx hoste, slim og åndedrætsbesvær 
  Hvad tallene fra lungefunktionsmålingen betyder

Der er sikkert en god grund til, at du tester dine lunger. Derfor er det så 
vigtigt, at du bestiller tid hos din læge. Så får du et konkret svar, du kan 
forholde dig til frem for at gå i usikkerhed. 

NEDSAT LUNGEFUNKTION?

Måske tænker  
du lige nu: 
Hvor bekymret  
har jeg grund 
til at være?

SCAN OG SE 
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Hjælp til at forstå din lungetest
Lungetesten er et udtryk for, hvor godt dine lunger fungerer, når du sammenligner

 resultatet med en 100 % rask person med samme alder, højde og vægt som
 din egen. Se mere på lunge.dk/lungetest 

SCAN OG SE 

Få gode råd til at passe på din 
lungefunktion på lunge.dk/luft
Får du af vide, at din lungefunktion er normal, men har du luftvejssympto-
mer som fx åndenød, hoste, er det stadig vigtigt, at du bestiller tid hos din 
læge. Vil du gøre noget godt for dig selv, kan du på lunge.dk/luft få inspirati-
on og konkrete tips til, hvordan du:

 Beholder en normal lungefunktion
 Forbedrer din vejrtrækning
 Passer på dine lunger resten af livet 

Der kan være en god grund til, at du tester dine lunger. Har du bare den 
mindste mistanke om noget, anbefaler vi, at du bestiller tid hos din læge. 
Så får du et konkret svar, du kan forholde dig til frem for at gå i usikkerhed.

NORMAL LUNGEFUNKTION?

Måske tænker  
du lige nu: 
Hvor lettet har jeg 
grund til at være?
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