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Faktaark: Kroniske sygdomme – National satsning
for mennesker med lungesygdomme
Lungesygdomme som kronisk lungesygdom (KOL) og astma rammer meget store grupper i
befolkningen, men opdages ofte for sent. Sygdommen rammen hyppigere danskere med kort
uddannelse og lav indkomst. Sundhedsstyrelsen vurderer, at op imod 400.000 danskere har
KOL, en stor del uden at vide det. Det betyder, at mange KOL-patienter allerede har mistet op
til halvdelen af deres lungefunktion, når de undersøges.
Når sygdommen opdages sent, er konsekvenserne af at blive ramt af sygdommen unødvendigt
store for patienten både ift. sygefravær, sygelighed og dødelighed. Derfor gennemfører regeringen en national satsning for mennesker med lungesygdomme. Initiativet skal bidrage til, at
sygdommen opdages tidligere og at patienterne kan sættes i rette behandling og får tilbud af
høj kvalitet – uanset hvor de bor. Det vil også bidrage til at reducere uligheden i sundhed.
Lungesatsningen vil blive udrullet i samarbejde med relevante parter.
Opdage lungesygdom hurtigere
 Der indføres målrettede sundhedstjek blandt danskere, der er i høj risiko for at have eller udvikle
lungesygdom


Der etableres i samarbejde med almen praksis et systematisk undersøgelsesprogram for KOL og
astma i almen praksis. Programmet vil indebære, at de praktiserende læger gennemfører et større antal lungefunktionsmålinger og forbedrer kompetencerne til at identificere KOL og astma.

Bedre behandling
 Der udarbejdes forpligtende forløbsplaner for bl.a. KOL-patienter, der beskriver, hvad standardforløbet vil være for en KOL-patient, der netop får konstateret KOL. Det skal give patienten klar
besked om, hvad man som KOL-patient kan forvente af forløb. Der afsættes desuden midler til at
styrke de tilbud, patienten skal modtage som del af forløbsplanen.
Telemedicin
 KOL-patienter skal gives bedre mulighed for at holde øje med sygdommen hjemmefra ved hjælp
af telemedicin. De gode erfaringer med hjemmemonitorering udrulles.
Opfølgning på effekt og behandlingsmål
 Der udvikles over de kommende år indikatorer for kvalitet, der gør det muligt at følge op på resultaterne for mennesker med lungesygdomme og den styrkede lungeindsats. Det kan bl.a. være
lægemiddelforbrug og akutte sygehusindlæggelser

Tabel 1 Udgifter til national satsning for mennesker med lungesygdom, mio. kr.
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