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Sundhedsstyrelsen gennemfører sammen med Lungeforeningen en oplysnings-
indsats om KOL i uge 19, 20, 21 og 22 startende mandag d. 6. maj 2019. Vi vil 
gerne have alle landets kommuner med os.

Kampagnen boostes desuden yderligere i efteråret og i forbindelse med den 
internationale lungedag onsdag den 20. november 2019. 

Lungesygdommen KOL er fortsat en af de hyppigste dødsårsager i Danmark. Man 
antager, at ca. 320.000 danskere har KOL, og at flere end halvdelen har det uden 
at vide det.

Derfor skal flere kende sygdommens symptomer, og vi skal have flere personer 
med et eller flere langvarige lungesymptomer til at gå til egen læge og få målt 
deres lungefunktion. 

 Inspirationskataloget
Med dette inspirationskatalog ønsker vi at gøre det nemt og enkelt at støtte op 
om kampagnen for jer som kommune. Vi har udviklet en række kampagne- 
materialer, som I kan få tilsendt gratis. 

Vi glæder os til at gennemføre kampagnen med jer, og I er meget velkomne til 
at kontakte os for hjælp og yderligere vejledning både i forhold til kampagnen, 
materialerne og indsatsen generelt.

Pust liv i 
hverdagen 2019

For yderligere information,  
kontakt:

Elsa Martha Eriksen 
Kampagneleder i Sundhedsstyrelsen 
Tlf.: 93 51 84 91 
Mail: elme@sst.dk

mailto:elme%40sst.dk?subject=
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 Vælg en lokal kampagnekoordinator
Vælg en lokal kampagnekoordinator, som tager hovedansvaret for, hvordan I griber 
kampagnen an i jeres kommune.

Koordinatorens opgaver er blandt andet at: Orientere fagpersonale, bestille 
materialer, udvælge kampagneaktiviteterne i kommunen, kontakte pressen og 
uddelegere ansvar og praktiske opgaver på tværs af forskellige aktører i forbindelse 
med kampagnen.

 Frie hænder
I jeres arbejde kommer I sikkert på flere gode idéer, som vi ikke har tænkt på. Det 
står jer frit for at bruge materialerne, som I har lyst til, så længe I har kampagnens 
formål for øje.

 Online kampagneside
På kampagnens hjemmeside, www.pustliv.dk, kan I læse mere om KOL, og I kan 
se og downloade kampagnematerialerne.

Kom godt 
              fra start

http://www.pustliv.dk
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Kampagnens overordnede formål er at nedbringe antallet af borgere med uopdaget 
KOL ved at øge antallet af borgere i målgruppen, der søger læge for at få lavet 
en lungefunktionsundersøgelse.

Det sker ved:
•  At øge viden om symptomerne på KOL, viden om sygdommen og dens  

konsekvenser.
•  At øge motivationen blandt borgere med symptomer på KOL til at søge egen 

læge og få lavet en lungefunktionsundersøgelse.

Det understøtter vi ved hjælp af informationsmateriale, sociale medier, influencers, 
ambassadørskab og jeres hjælp!

Kampagnen får også ansigt af Charlotte Bøving, kendt fra Lægen flytter ind.  
Hun skal på de sociale medier være med til at give kampagnen et boost.

 Kampagnens målgruppe og handleanvisning
Få foretaget et lungetjek hos din læge, hvis du gennem længere tid (mere end  
2 måneder) oplever et eller flere af følgende symptomer:

•  Hoste – enten tør eller med slim
•  Pibende eller hvæsende vejrtrækning
•  Du bliver mere forpustet end dine jævnaldrende, når du bevæger dig,  

fx når du går på trapper eller løber efter bussen.

Det gælder især, hvis du:
•  Ryger eller tidligere har røget.
•  Arbejder eller har arbejdet i et erhverv med meget støv, damp eller røg.

Målgruppen for kampagnen er i særlig grad de 40-60-årige, der i mindst 
2 måneder oplever et eller flere af ovenstående lungesymptomer.

Charlotte Bøving fra ’Lægen flytter ind’ deltager i kampagnen og giver bl.a. råd 
på www.pustliv.dk.

Kampagnen 

  kort fortalt

http://www.pustliv.dk


5Pust liv i hverdagen
Charlotte Bøving



6 Pust liv i hverdagen

 Oversigt over materialer
Til kampagnen er der udviklet en række trykte og digitale materialer, som kan  
anvendes på mange forskellige kommunikationskanaler, og som derfor kan ramme 
målgruppen og deres pårørende fra flest mulige vinkler.

Oversigt over materialer 
•  Kampagneplakater
•  Flyer om KOL til uddeling
•  Digital flyer som pdf-fil
•  Spots til kommunale informationsskærme i fx Borgerservice
•  Slides til praktiserende lægers, sygehusenes og apotekernes infoskærme
•  Online-bannere til brug på kommunens hjemmeside
•  Logo til brug på kommunens hjemmeside og på de sociale medier
•  Færdige Facebook-posts til brug i kampagneperioden

Film 
Film kan røre, formidle og motivere modtagere som få andre medier. Til kampagnen 
er der derfor lavet korte film med helt almindelige mennesker samt en film, som I 
kan finde på www.pustliv.dk. Filmene kan downloades til brug på sociale medier 
etc. via www.pustliv.dk. 

Billeder
Billeder til brug på sociale medier og andet materiale i forbindelse med kampagnen 
kan downloades på www.pustliv.dk. 

 Bestilling af materialer
De trykte materialer kan bestilles via Sundhedsstyrelsens publikationer ved at gå 
ind på linket: http://www.schultzboghandel.dk/Navigering/Emnemenu/SST.aspx.

Materialerne er gratis og fra bestillingsdatoen er der ca. 4 dages leveringstid. 
Trykte materialer, film, infospots til skærme mm. kan desuden downloades fra 
kampagnesiden www.pustliv.dk.

Bestilling af materialer
De trykte materialer kan  
bestilles via Sundhedsstyrel-
sens publikationer på følgende 
link: http://www.schultzbog-
handel.dk/Navigering/Emne-
menu/SST.aspx

Vi har udarbejdet en skabelon til en 
lokaltilpasset pressemeddelelse om 
kampagnen. Den kan I bruge som 
udgangspunkt for jeres kontakt til 
lokalpressen. Skabelonen findes på 
www.pustliv.dk.

http://www.pustliv.dk
http://www.pustliv.dk
http://www.pustliv.dk
http://www.schultzboghandel.dk/Navigering/Emnemenu/SST.aspx
http://www.pustliv.dk
http://www.schultzboghandel.dk/Navigering/Emnemenu/SST.aspx
http://www.schultzboghandel.dk/Navigering/Emnemenu/SST.aspx
http://www.schultzboghandel.dk/Navigering/Emnemenu/SST.aspx
http://www.pustliv.dk
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 Brug af kommunale infoskærme
Til kampagnen er der udviklet et infospot, som kan bruges på de kommunale  
infoskærme. De kan med fordel anvendes i kampagneugerne, men også gerne  
i længere tid.

 Kommunens hjemmeside og Facebook 
De digitale og sociale medier er i stigende grad bærende for information fra 
kommune til borgere og også borgere imellem. Derfor har vi også udviklet mange 
materialer specifikt til disse kanaler. På www.pustliv.dk kan I hente bannere og 
kampagnelogoer til Facebook samt en række færdiglavede Facebook-opdateringer.

Relevante film bliver delt og liket hyppigt på sociale medier. Derfor kan I med  
fordel også være med til at sprede kampagnens film. Enten kan I dele eller like 
de film-link, som Lungeforeningen lægger på deres Facebook-side, eller I kan 
selv downloade filmene på www.pustliv.dk og bruge dem, hvor det passer jer.

#1

#2

Kom godt 
              fra start

http://www.pustliv.dk
http://www.pustliv.dk
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#3  Involvering af de praktiserende læger i kommunen
I og efter kampagneperioden kan kommunens praktiserende læger forvente en 
øget efterspørgsel fra borgere, der ønsker en lungefunktionsmåling. De prakti- 
serende læger har derfor en helt central og vigtig rolle i indsatsen for at finde  
patienter med KOL i et tidligt stadie og hjælpe til, at de ikke bliver mere syge.

Lægerne i jeres kommune bliver derfor informeret om kampagnen og får tilsendt 
materiale direkte fra Sundhedsstyrelsen inden kampagneugerne løber af stablen, 
så de kan være klar til at tage imod borgere, som efterspørger en lungefunktions- 
måling. De opfordres blandt andet til at have kampagnemateriale liggende fremme 
i deres praksis i form af en flyer og plakat.

Kampagnen kan også være en oplagt lejlighed for jer kommuner til at styrke  
samarbejdet med de praktiserende læger og sikre, at de kender til de kommunale 
rygestoptilbud og opfordrer deres patienter til at anvende dem. Gør evt. også 
lægerne opmærksom på Stopliniens gratis rygestoptilbud på www.stoplinien.dk.

 Brug af lokalpressen
Jeres lokalpresse kan bruges til at bringe en lokal vinkling på kampagnens  
budskab i eller omkring kampagneugerne. Pressen kan eksempelvis informeres 
om events, I ønsker at afholde, og få en forespørgsel om, hvorvidt de kunne 
tænke sig at bringe redaktionel omtale af det. Eller I kan nøjes med at informere 
dem om kampagneugerne, hvor kampagnen kommer til at få en del omtale i den 
øvrige presse rundt om i landet.

En idé er at interviewe en KOL-patient i kommunen om, hvordan vedkommende 
opdagede sygdommen, og hvordan det er at leve med den. Den historie kunne 
sidenhen tilsættes fakta fra vores pressemeddelelsesskabelon. På den måde 
kan man nemt lave lokalhistorier, der formidler kampagnens vigtige budskaber  
i øjenhøjde med udvalgte lokalblades læsere.

#4

Bestilling af materialer
De trykte materialer kan  
bestilles via Sundhedsstyrel-
sens publikationer på følgende 
link: http://www.schultzbog-
handel.dk/Navigering/Emne-
menu/SST.aspx

http://www.stoplinien.dk
http://www.schultzboghandel.dk/Navigering/Emnemenu/SST.aspx
http://www.schultzboghandel.dk/Navigering/Emnemenu/SST.aspx
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 Hvad er KOL?
KOL er en forkortelse for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Det er en sygdom, 
hvor luftvejene forsnævres, og lungevævet bliver nedbrudt efterhånden, som 
sygdommen forværres. KOL udvikler sig langsomt og snigende og viser sig som 
hoste og slim fra lungerne og gradvis nedsættelse af lungefunktionen. Der kommer 
også gentagende lungebetændelser.

 Hvem får det?
Både mænd og kvinder rammes af KOL I Danmark har ca. 320.000 KOL, og  
i 85-90% af tilfældene er årsagen tobaksrygning. KOL er en af de hyppigste 
dødsårsager i Danmark og gennemsnitligt dør 10 mennesker på grund af KOL 
hver dag. 

 Hvad kan man gøre for at forebygge KOL?
Da KOL ofte opstår som følge af rygning, er rygestop den bedste måde at bremse 
sygdommens udvikling på. Nogle får KOL, fordi de fx udsættes for partikler af støv,  
røg og gasser på jobbet og nogen uden kendt udsættelse. Men for langt de fleste  
tilfælde gælder det, at det bedste, man kan gøre for at forebygge KOL, er at undgå 
at udsætte lungerne for disse skadelige påvirkninger.

 Hvordan opdages KOL?
Mange lever med KOL i en årrække uden at sætte symptomerne i sammenhæng 
med en lungesygdom. Det skyldes, at symptomerne kan minde om almindelige 
luftvejsinfektioner og ofte kædes sammen med, at man er i dårlig form. Derfor 
opdager mange KOL-patienter først, at de har fået sygdommen, når op mod halv- 
delen af deres lungefunktion er ødelagt. KOL kan nemt diagnosticeres og en 
lungefunktionsmåling hos egen læge er første skridt.

 Hvordan helbredes KOL?
KOL kan ikke helbredes. Men man kan mindske mange af sygdommens symptomer 
og følger ved at holde op med at ryge, være fysisk aktiv og tage inhalationsmedicin. 
Jo før man opdager KOL og bremser faldet i lungefunktion, jo bedre. Tabt lunge-
funktion kan nemlig ikke genvindes.

Kort om lungesygdommen     

   mange har, 
                     men få taler om



 Hvordan lever man med KOL?
Når først man har fået konstateret KOL, er der en lang række aktiviteter, man kan 
foretage sig for at få et godt liv med sygdommen. Men først af alt gælder det for 
langt de fleste om at holde op med at ryge.

KOL-patienter bør blandt andet være fysisk aktive, fordi motion, det vil sige både 
konditions- og styrketræning, kan medvirke til at mindske symptomerne. Syg-
dommen giver besvær med at trække vejret og bevæge sig, fordi lungefunktionen 
er nedsat, men stærkere muskler giver en bedre udnyttelse af ilten og dermed en 
bedre funktionsevne, også selvom lungefunktionen i sig selv ikke bliver bedre.

Se f.eks. casemateriale med Jan, 54 år, fra Messinge på Fyn på www.pustliv.dk.
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http://www.pustliv.dk


Ud over at du selvfølgelig kan finde informationer om kampagnen, materialer  
og sygdommen på kampagnesiden www.pustliv.dk, så kan du også finde nyttige 
informationer både hos Lungeforeningen på www.lunge.dk og på sundhed.dk.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du også læse mere om den samlede 
lungesatsning og blandt andet hente publikationen ”Anbefalinger for tværsektorielle 
forløb for mennesker med KOL” på http://bit.ly/1PnNOzl.

 Yderligere 
 informationer 

http://www.pustliv.dk
http://www.lunge.dk
https://www.sundhed.dk
http://bit.ly/1PnNOzl

