
Nyhedsbrev fra EFS Lungerehabilitering 

Nyt fra bestyrelsen 
Kære medlemmer 
 
Der har været stille fra os et stykke tid, men det er ikke ensbetydende med, at 
der ikke arbejdes i kulissen. En stor del af det arbejde, der er udført det sidste 
års tid, er at udbrede ergoterapi til lungeområdet på forskellige organisatoriske 
niveauer. Men som alt andet, så har corona-pandemien sat sit præg på 
arbejdsopgaverne i bestyrelsen. 
 
Det Ergoterapifaglige Selskab for Lungerehabilitering er blandt andet 
repræsenteret i Sundhedsstyrelsens følgegruppe omkring anbefalinger for 
senfølger efter Covid-19. Andre opgaver under Sundhedsstyrelsen er blevet 
afsluttet det seneste år, mens samarbejde med blandt andet Lungeforeningen 
og regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram fortsætter.  
 
I bestyrelsen for EFS Lungerehabilitering begynder vi at se fremad og gør os 
tanker om den kommende temadag og generalforsamling, der vil finde sted i 
efteråret 2021.  
 
Alt dette vil du blandt andet kunne læse om senere i nyhedsbrevet. 
 
Vi hører gerne fra dig. Måske har du en god historie, et projekt eller studie, 
som du gerne vil dele med os andre. Det kan være, at du har forslag til emner, 
spørgsmål eller områder, som du gerne vil have uddybet, så skriv til os på 
efslunge@gmail.com 
 
Vi vil ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.  
 
EFS Lungerehabilitering 
 
Gitte Johannesen, Marlene Thanning Helms, Maja Primdal Hansen, Line Anja 
Mogensen og Malene Juul Hylle 
 
 
  

December 2020  



2 

 2 

 

COVID-19 og lungesygdomme  
 
Gruppen af særligt kritiske 
Nogle mennesker er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de får 
COVID-19. Man ved, at har man en nedsat lungefunktion, af en vis 
sværhedsgrad, så er man i risiko for øget sygelighed og dødelighed. 
Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er dokumentation for, at bestemte 
lungesygdomme og – tilstande medfører øget risiko for et alvorligt forløb ved 
COVID-19. Sundhedsstyrelsen beskriver blandt andet svær KOL (en 
lungefunktion på FEV1 < 50 %) samt borgere/patienter med hjemmeilt eller 
hjemme NIV behandling som særligt kritiske indenfor det lungemedicinske 
område. 
 
Tilstande der kan medføre øget risiko  
Foruden patienter i immunhæmmende behandling vurderer Sundhedsstyrelsen, 
at følgende lungesygdomme og -tilstande må antages at medføre en øget risiko 
for et alvorligt forløb ved COVID-19. Det drejer sig om følgende: 
 

• Svær astma.  
• Alvorlige interstitielle lungesygdomme, herunder lungefibrose og svær 

sarkoidose.  
• Alvorlig lungeinfektion med mykobakterier, svampe eller 

komplikationer hertil inden for de seneste 2 måneder.  
• Arvelige og sjældne immundefekt- og genetiske lungesygdomme, fx 

symptomgivende alfa1-antitrypsin-mangel, cystisk fibrose.  
• Voksne med kronisk respirationsinsufficiens tilknyttet 

respirationscenter, fx  
o Patienter/borgere med et behov for sekretmobiliserende 

behandling med dag- CPAP eller hostemaskine. 
o Patienter/borgere med tracheostomi med eller uden respirator. 
o Patienter/borgere i NIV-behandling.  

Hvis du er interesseret i at læse mere, kan du læse rapporten på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Lungeforeningen følger også situationen 
omkring COVID-19. Man kan opdatere sig på deres hjemmeside på 
www.lunge.dk/corona   
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Sundhedsstyrelsens følgegruppe, Covid-19 
 
EFS Lungerehabilitering er repræsenteret i følgegruppen 
EFS Lungerehabilitering er repræsenteret i Sundhedsstyrelsens følgegruppe 
omkring anbefalinger for senfølger efter Covid-19. Ergoterapeut, Lenette 
Hesselholt Skov, fra Sjællands Universitetshospital, har hjulpet os med at løfte 
opgaven. Hun har sammen med ergoterapeut Sanne Meng haft et godt 
samarbejde med et bredt ergoterapeutisk fokus ud fra en neurologisk og 
lungemedicinsk rehabiliterende indgangsvinkel.  
 
På baggrund af viden og tiltag er der udarbejdet anbefalinger til organisering 
og faglige indsatser. Anbefalingerne indeholder en overordnet beskrivelse af 
sygdomsforløb, herunder senfølger efter COVID-19, organisering af de 
sundhedsfaglige tilbud, samt faglige indsatser. Anbefalingen vil løbende blive 
opdateret og revideret i takt med, at der kommer ny viden på området.  
 
Dokumentet er udgivet og kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.  
 
Tak til Lenette Hesselholt Skov for at hjælpe med at repræsentere EFS 
Lungerehabilitering. 
 
 
 

Temadag og generalforsamling 2021 

 
Temadag og generalforsamling 
I bestyrelsen begynder vi så småt at planlægge den kommende temadag og 
generalforsamling, der vil blive afholdt i efteråret 2021. Det overordnede tema 
vil være ”Palliation” og vi arbejder aktuelt på mulige emner. Send gerne 
ønsker og ideer ind til mulige emner indenfor området.   
 
 
Går du med drømmen om bestyrelsesarbejde? 
Går du med et lille bestyrelsesmedlem i maven? Har du interesse for 
ergoterapifagligt arbejde? Har du lyst til at præge udviklingen og understøtte 
udviklingen i hvad god ergoterapi er til lungeområdet? Så er det måske dig vi 
søger.  
 
Lige nu er der to suppleantpladser ledige i det Ergoterapifaglige Selskab for 
Lungerehabilitering, men alle bestyrelsesmedlemmer er på valg til efteråret 
2021. Her afholdes der generalforsamling, hvor du vil have mulighed for at 
stille op til bestyrelsen. Hvis du allerede nu tænker, at det lyder interessant, så 
kontakt os gerne på efslunge@gmail.com, hvis du har spørgsmål eller 
lignende til arbejdet. 
 
 
 
 

 
Billede fra seneste 
virtuelle bestyrelsesmøde. 
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Lungeforeningen 

 
Lungeforeningens ergoterapeutiske rådgiver 
Stine Kaarsberg, ergoterapeut, har i de sidste 4 år fungeret som én af 
Lungeforeningens rådgivere, hvor hun har været med til at sætte fokus på 
ergoterapi blandt andet igennem vejledning i brugen af de energibesparende 
arbejdsmetoder i forhold til de daglige aktivitetsproblemer.  
 
I seneste Lungenyt 4, 2020, kan I læse en artikel, der er blevet skrevet med 
baggrund i de energibesparende principper. Artiklen hedder ”Sådan får du 
energi til det, du kan li’!” 
 
I det Ergoterapifaglige Selskab for Lungerehabilitering fortsætter vi 
samarbejdet med Lungeforeningen, blandt andet sparring i forhold til 
ergoterapi og hverdagsproblematikker. Bestyrelsesmedlem og ergoterapeut 
Maja Primdal Hansen vil fremadrettet være vores primære kontaktperson til 
Lungeforeningen.  
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram 

 

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) 
EFS Lungerehabilitering er fortsat repræsenteret i DrKOL, der er den 
landsdækkende kvalitetsdatabase, der skal monitorere og udvikle kvaliteten af 
behandlingen af personer over 30 år med kronisk obstruktiv lungesygdom 
(KOL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artiklen ”Sådan får du energi til det, du kan li’!” kan du finde ved 
at følge linket: https://www.lunge.dk/lungenyt-4-2020 
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Åndenødskortet 

Kender du Lungeforeningens åndenødskort? 
Lungeforeningen har for år tilbage udviklet Åndenødskortene, der kan være en 
god hjælp til både pårørende og dem der har en lungesygdom. De kan blandt 
andet bruges, hvis man har brug for at vise andre, hvordan man bedst muligt 
hjælpes under et åndenødsanfald. De kan også anvendes, hvis man har brug 
for at vise andre, at man blandt andet er fritaget for at bære mundbind. 
Åndenødskortene kan findes og printes fra Lungeforeningens hjemmeside.  
 

 
 

 
 

MULTISYGDOMME 

Nedbrydning af ”silo-tankegangen” 
Gitte Johannesen, formand og bestyrelsesmedlem i EFS Lungerehabilitering, 
har i løbet af 2020 siddet med i en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen. En 
arbejdsgruppe der har haft til opgave at udarbejde en National Klinisk 
Retningslinje for rehabilitering ved multisygdom.  
 
Gitte Johannesen forklarer, at et fokuspunkt i arbejdet var et ønske om at 
nedbryde ”silo-tankegangen” og vende blikket fra diagnose til at fokusere på 
patientens samlede situation og funktionsevne.  
 
Patienter med multisygdom blev i første omgang klassificeret som patienter 
med to eller flere af følgende sygdomme: KOL, Diabetes eller hjertesygdom.  
 
”Der er blevet arbejdet på at opstille PICO spørgsmål, som kunne danne 
grundlag for de spørgsmål, man ønskede at besvare i forhold til de forskellige 
interventioner. I denne proces var vi nået til enighed om, at der skulle søges 
studier, som kunne give en indikation af virkningen af træning i brug af 
energibesparende arbejdsmetoder til denne gruppe”, fortæller Gitte 
Johannesen.  
 
Igennem hele processen er der flere gange blevet luftet en bekymring fra de 
sundhedsfaglige i forhold til om det reelt kan lykkes at nedbryde siloer, når nu 
multisygdom fortsat var begrænset til specifikke sygdomme. I oktober 
besluttede Sundhedsstyrelsen, blandt andet med baggrund i emnets 
kompleksitet, at nedlægge arbejdet med retningslinjen for nu. Der er dog lagt 
op til at fortsætte arbejdet med multisygdom og at man i stedet for vil fokusere 
i højere grad på det samlede sygdomsbillede i stedet for at tage udgangspunkt i 
de enkelte diagnoser. 
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Pjece: KOL og synkebesvær 

Vi får flere henvendelser på vores mail efslunge@gmail.com vedrørende 
vores pjece om KOL og synkebesvær. Det er vi rigtigt glade for. Flere spørger 
om der er mulighed for at bestille pjecen. Det er desværre ikke muligt at 
bestille pjecen og vi har ikke eksemplarer vi kan sende. Dokumentet er dog 
lavet i en printervenlig udgave.  
 
Du kan finde pjecen KOL og synkebesvær på Ergoterapeutforeningens 
hjemmeside, under EFS Lungerehabilitering. Du finder de faglige fora under 
”Ergoterapi og Politik” 
 

 

Kontakt 
Ergoterapifagligt selskab for Lungerehabilitering. Kontakt bestyrelsen på 
efslunge@gmail.com 
 
 
Glædelig jul og godt nytår fra EFS Lungerehabilitering 
 

                   
 
 
 

 
Et tip
 
Når du printer dokumentet, så vær opmærksom på, at indstille 
printet, så der printes på begge sider. Sæt kryds i ”vend på den korte 
side”, - så kommer det korrekt ud.   
 

 


