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Information om sarkoidose
Sarkoidosenetværket er et patientnetværk 
under Danmarks Lungeforening, og du fin-
der derfor mange flere oplysninger om sar-
koidose på www.lunge.dk/sarkoidose 

Om Sarkoidosenetværket
Netværket består af en gruppe sarkoidose-
patienter, der er parate til at dele erfaringer 
om sygdommen, og om hvordan den hånd-
teres  i hverdagen. Netværket er for alle, der 
har sarkoidose tæt inde på livet, som patient, 
pårørende eller fagperson. 

Netværket mødes flere steder i landet.
Find kontaktinfo på www.sarkoidosenet.dk,
hvor du også kan læse patienthistorier, finde 
artikler og links om sarkoidose.

Sundere lunger - livet igennem
Danmarks Lungeforening bygger netværk 
med andre, der arbejder for lungesagen, og 
derfor samarbejder vi og LungePatient.dk for 
at hjælpe mennesker med lungesygdomme. 

Støt lungesagen nu og her
Bliv medlem af sardoidosenetværket i Dan-
marks Lungeforening for 150 kr. om året el-
ler giv et bidrag. 

På www.lunge.dk under STØT OS kan du 
indbetale via bankoverførsel (konto 3001-75 
72 700) og tilmelde dig PBS. 
Tak for din støtte.

Læs de nyeste retningslinjer for sarkoidose-
behandling på www.lunge.dk/sarkoidose
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Hvad er sarkoidose?
Sarkoidose er en forholdsvis sjælden binde-
vævssygdom, som næsten altid rammer 
lungerne og ofte rammer kroppens lymfe-
knuder, led, øjne og hud. I sjældne tilfælde 
optræder sygdommen i de øvre luftveje, 
knogler, spytkirtler, lever, nyrer, hjerte og 
nervesystem.

Sarkoidose er en inflammatorisk sygdom, 
det vil sige en betændelsesagtig sygdom, 
hvor der dannes små ansamlinger af be-
tændelsesceller, såkaldte granulomer, i de 
ramte organer. Ordet granulom betyder 
”lille korn”. Ansamlingerne af betændelse 
kan kun ses i mikroskop. Hos patienter med 
sarkoidose findes de i varierende antal i næ-
sten alle kroppens organer. Omkring 95% af 
alle sarkoidosepatienter har sygdommen i 
lungerne.

Hvordan viser sygdommen sig?
Sarkoidose kan starte som en akut sygdom 
med almen svækkelse, træthed, nedsat ap-
petit, vægttab, feber, knuderosen (blå-røde, 
ømme pletter på huden, oftest på benene), 
smerter, hævelse af de store led og forstør-
rede lymfeknuder ved lungeroden og andre 
steder på kroppen. Når sygdommen begyn-
der på denne måde, er man ikke i tvivl om, 

hvornår den er startet. Hos andre patienter 
kommer sygdommen snigende og opdages 
først efter flere år, måske hvor der allerede 
er opstået forandringer i kroppens organer.

Hvordan får man sarkoidose?
Man kender ikke årsagen til sarkoidose. Men 
sygdommen udløses formentlig af en kom-
bination af to faktorer. For det første skal 
man udsættes for bestemte (endnu ukendte) 
bakterier eller virus, som kan udløse syg-
dommen. For det andet skal man have en 
genetisk tilbøjelighed til, at kroppen reage-
rer med den specielle immunreaktion, som 
fører til dannelse af granulomer. Formentlig 
bliver de fleste af os på ét eller andet tids-
punkt i tilværelsen udsat for disse bakterier 
eller virus, men kun få bliver syge.

Hvor sjælden er sarkoidose?
l Danmark ses hvert år 8 nye tilfælde af 
sarkoidose for hver 100.000 personer. Det 
svarer til, at ca. 400 mennesker hvert år får 
påvist sarkoidose. Den sande hyppighed 
af sygdommen kender vi ikke, fordi mange 
lette tilfælde af sarkoidose giver så få symp-
tomer, at personerne ikke føler sig syge og  
derfor ikke søger læge.

Hvordan behandles sarkoidose?
Behandlingen afhænger af, hvilke af krop-
pens organer, der er ramt og hvor svært de 
er angrebet. Dette undersøges på hospitalet 
ved bl.a. blodprøveanalyser, måling af lun-
gefunktion og røntgenbillede af lungerne. 
Det er positivt, at langt de fleste patienter 
med sarkoidose ikke behøver nogen behand-
ling, idet sygdommen helbredes af sig selv.

Binyrebarkhormon (prednisolon) er den 
mest effektive behandling, vi kender. Pred-
nisolon er nødvendig til patienter med mo-
derat til svær symptomgivende sygdom, 
f.eks. med åndenød på grund af faldende 
lungefunktion og tiltagende arvæv på lun-
gerne og til patienter med svær hævelse af 
lymfeknuderne, udtalt hudsarkoidose, sar-
koidose i øjne (regnbuehindebetændelse), 
led, muskler, lever, nyrer (nyresten eller 
nedsat nyrefunktion), hjerte (rytmefor-
styrrelser eller hjertesvigt) og nervesystem 
(hjernen og det perifere nervesystem). Hos 
nogle patienter er prednisolon ikke tilstræk-
keligt, og behandlingen må derfor suppleres 

med andre immun-medikamenter som for 
eksempel methotrexat, azathioprin eller tu-
mor-nekrosefaktor-alfa (TNFα) hæmmere.

Bliver jeg rask?
Hos danskere er sygdomsforløbet ofte mildt, 
og udsigten til helbredelse er god. Største-
delen af patienterne bliver raske indenfor to 
til fem år efter, sygdommen er startet. Ved 
lungesarkoidose bliver 80% af patienterne 
helt raske. 10% bliver stort set raske, men får 
følger i form af ar på lungerne og let nedsat 
lungefunktion. Hos 5-10% af patienterne an-
tager sygdommen et kronisk forløb og med-
fører betydeligt nedsat lungefunktion.

Er sarkoidose arvelig?
Nej, der er ikke fundet specifikke arvelige 
genmutationer som ved typiske arvelige syg-
domme. Hvis der forekommer sarkoidose 
blandt de nærmeste slægtninge er der dog 
ca. 6 gange større risiko for at få sarkoidose, 
men der er intet fast arvemønster.

Smitter sarkoidose?
Nej. Sarkoidose smitter ikke - heller ikke 
lungesarkoidose eller hudsarkoidose.

En form for kræft eller allergi?
Nej. Sarkoidose er en inflammatorisk (be-
tændelsesagtig) sygdom og en bindevævs-
sygdom, der skyldes en speciel immunre-
aktion. Sygdommen har intet at gøre med 
hverken kræft eller allergi.

Næsten 80% af alle sarkoidosetilfælde 

har et let og til tider næsten ikke mærk-

bart forløb. Det betyder, at disse men-

neskers hverdag fortsætter som hidtil. De 

resterende ca. 20% bliver ramt noget hår-

dere, og det er meget forskelligt, hvordan 

det rammer, og hvordan det opleves. Hos 

omkring 5-10% af patienterne bliver 

sygdommen kronisk.


