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Især ældre i Midt- og Vestsjælland, i Nordvestjyl-
land og omegnen af København har KOL, viser 
ny opgørelse. Sygdommen går hårdt ud over den 
enkelte, som bliver hyppigere indlagt og kræver 
øget pleje, jo mere sygdommen udvikler sig. Ind-
førslen af telemedicin viser, at hjælp i nærmil-
jøet giver borgerne større tryghed og afhjælper 
nogle af indlæggelserne, men KL-formand ef-
terlyser samtidig en ambitiøs plan for kroniker-
området generelt.

På bare 10 år er antallet af 65+årige med den kroniske lungesyg-
dom KOL steget fra 103.000 til 127.725, og det har store kon-
sekvenser for den enkelte, for KOL er en alvorlig sygdom. Den 
forsnævrer luftvejene og nedbryder lungevævet langsomt over 
årene og fører til åndenød, pibende eller hvæsende vejrtræk-
ning, hoste og hyppige luftvejsinfektioner. Det anslås, at 5.500 
danskere hvert år dør af KOL.
 Sygdommen rammer dog geografisk skævt i landet, viser 
en ny Momentum-opgørelse. For mens det i 20 kommuner er 

hver ottende eller flere af de 65+årige i kommuner, der har fået 
diagnosen KOL, så drejer det sig i andre kommuner om mindre 
end 10 procent. Ser man på et kommunalt Danmarkskort, er 
det især i de københavnske omegnskommuner, Vestsjælland og 
Nordvestjylland, at koncentrationen er størst.
 I Gladsaxe Kommune har 12,5 procent af borgerne på 65 år 
og opefter diagnosen KOL, og dermed er Gladsaxe blandt de 
kommuner med den største andel. Det kan mærkes i kommu-
nen, fordi det er borgere med mange problemer, og de svært 
ramte udgør i sig selv en stor plejeopgave. Det forklarer Charlotte 
Holm, daglig leder for sygeplejerskerne i hjemmeplejen og Cen-
ter på Kildegården i Gladsaxe Kommune.
 »Et er de problemer, der er relateret til de respiratoriske 
problemer, hvor hjælp til medicin og psykisk støtte i forbindelse 
med angst er fremherskende, men de har også ofte ernærings-
mæssige problemer og mobilitetsproblemer. De er ofte hæm-
met af at veje for lidt deres vægt, at røre sig for lidt og ikke at 
kunne kan så meget. Så de er en relativ tung hjemmeplejeop-
gave med lidt for hyppige indlæggelser,« siger Charlotte Holm 
og forklarer, at kommunen derfor også forsøger at motivere 
borgerne med KOL til at indgå i et KOL-og træningsforløb.
 »Der er dog en del, som simpelthen ikke orker det, selvom 
det ville være godt for dem. For jo mindre du bevæger dig, jo 
svagere bliver du, og jo svagere du bliver, des mindre kan du be-
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Sundhed

væge dig. Så det er en rigtig ond cirkel at komme ind i. Men det 
er vanskeligt, for man er mast og orker det ikke.«
 Ifølge administrerende direktør i Lungeforeningen, Anne 
Brandt, er KOL i dag en meget stor folkesygdom, som sætter et 
voldsomt præg på de ramtes liv, og i Danmark har vi desværre en 
af de højeste dødelighedsrater i Europa.
 »Borgerne oplever, at åndenøden og smerten ved åndenø-
den er så tilstedeværende i både deres tanker og handling, at det 
begrænser dem i deres dagligdag. Det gør, at mange mennesker 
med KOL både har fysiske og psykiske problemer, og mange 
ender med at være alene og ensomme,« siger Anne Brandt. 
 Hun sætter derfor en tyk streg under, at hun ikke mener, 
at det endnu er lykkedes at komme KOL-patienternes behov 
ordentligt i møde.
 »Vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan blive bedre til at 
hjælpe de mennesker, fra diagnosen bliver stillet, og til livet er 
slut. Vi ser jo også 20.000 indlæggelser om året, og at 20 procent 
bliver genindlagt inden for den første måned. Derfor skal samar-
bejdet mellem regioner, kommuner og praktiserende læger blive 
bedre, så vi ikke taber de mennesker.«

Hjælp i det nære
Ønsket om at skabe bedre livskvalitet for borgerne med KOL og 
sænke antallet af indlæggelser var hovedårsagerne til, at de nordjy-
ske kommuner, praktiserende læger og Region Nordjylland i 2012 
gik sammen om det treårige projekt TeleCare Nord, hvor en fælles 
telemedicinsk indsats skulle hjælpe borgeren og nedsætte antallet 
af indlæggelser. Det lykkedes så godt, at det ikke blot blev imple-
menteret i driften i Nordjylland, men skal udrulles til hele landet. 
 Helt konkret handler det om, at borgeren får et telekit med 
hjem, som består af en tablet og et blodtryksapparat, en iltmæt-
ningsmåler og en vægt. De sender målinger og svar på et spørge-
skema til en sygeplejerske enten i kommunen eller på hospitalet, 
som kan følge med i udviklingen og skride ind, hvis det går den 
forkerte vej.
 »Men det handler i lige så høj grad om at geare borgerne til at 
forstå deres egen sygdom og begynde at handle, før sygdommen 

er blusset så meget op, at den bliver hospitalskrævende,« siger 
Helen Houmøller Rasmussen, vicekontorchef i TeleCare Nord.
 Hun forklarer, at den kommunale sygeplejerske derfor ikke 
kun oplærer borgeren i, hvordan de kan bruge udstyret, men også 
hvordan de skal forstå sammenhængen mellem målingerne og 
deres kost, rygning, motion osv., og hvad de kan gøre ved det.
 »Resultaterne viser, at det har fået borgerne til at føle sig 
mere trygge, og det har været med til at få indlæggelserne til at 
falde. Det går endda på tværs af social ulighed, hvilket forment-
lig hænger sammen med, at telemedicin ikke bare er teknik og 
udstyr, men også omfatter patientuddannelse og oplæring af 
borgerne i deres egen sygdom og den tætte kontakt mellem den 
kommunale hjemmesygeplejerske og patienten ude i hjemmet,« 
siger Helen Houmøller Rasmussen.
 KL-formand Jacob Bundsgaard glæder sig over, at den kom-
munale indsats i telemedicinen har været med til at skabe bedre 
forhold for KOL-patienterne. Han mener dog også, at der skal 
endnu mere til, og derfor håber han, at regeringen snarest kom-
mer med en ambitiøs plan for, hvordan en styrkelse af det nære 
sundhedsvæsen kan afhjælpe det pres på sundhedsvæsenet, som 
det stigende antal ældre og borgere med kroniske lidelser giver.
 »Vi har et stærkt og højt specialiseret sygehusvæsen. Men 
hvis der også i fremtiden skal være luft til at give borgerne 
specialiseret behandling, bliver vi nødt til at se på, hvad det er vi 
tilbyder borgere med kronisk sygdom. Vi skal satse langt mere på 
at hjælpe borgerne til selv at mestre deres kroniske sygdomme, 
og vi skal kaste et kritisk blik på, hvilke kontroller og behandlin-
ger borgerne skal have og i hvilket regi, det skal ske. Vi kan ikke 
bare fortsætte som i dag, hvis sundhedsvæsenet skal kunne 
håndtere alle de borgere, som får en kronisk sygdom i årene 
frem, « siger Jacob Bundsgaard og tilføjer: 
 »Telemedicinen er et godt eksempel på, hvad en styrkelse af 
den nære indsats kan betyde for borgerne. Vi oplever dog i alt 
for høj grad, at opgaverne glider over til kommunerne, uden at 
økonomien følger med, og så udhuler den øvrige velfærd. Derfor 
har vi foreslået, at vi får en national aftale om, hvordan behand-
lingen af borgere med kroniske sygdomme omlægges, så vi får 

Udviklingen i antallet af 65+årige med KOL, 2008-2018 
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Note: eSundhed.dk opgør deres tal i nærmest 25.
Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af eSundhed.dk
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de rette faglige og økonomiske rammer for at give borgerne den 
bedste hjælp,« siger Jacob Bundsgaard.
 En tidligere analyse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at 
borgere med KOL i gennemsnit har dobbelt så mange kontakter 
til almen praksis og ambulante sygehuskontakter som borgere 
generelt og godt tre gange flere sygehusindlæggelser. Samtidig 
har en fremskrivning fra Statens Institut for Folkesundhed af 
antallet af årlige ambulante besøg relateret til KOL vist, at der vil 
ske en stigning fra 1,2 besøg i 2015 til 2,2 millioner besøg i 2030.
 I Lungeforeningen ser man et stort potentiale i udrulningen 
af det telemedicinske forsøg til hele landet, som hun ser som 
starten på omlægningen af det danske sundhedsvæsen, men 
hun løfter også en advarende pegefinger.
 »Det kan give KOL-patienterne en bedre behandling, men 
telemedicin uden et kompetenceløft, bedre samarbejde og 
arbejdsdeling mellem praktiserende læger, hospitaler og kom-
muner og økonomisk opbakning vil overhovedet ikke virke, for 
så er det bare teknologi. Arbejdsmåden er for mig et udtryk for 
en omlægning af sundhedsvæsenet og en ny samarbejdsform, 
og det burde derfor ikke bare hedde telemedicin, for det er mere 
end det og kræver fuld opbakning fra alle parter, hvilket jeg godt 
kan savne i dag,« siger Anne Brandt.

Stort mørketal
Ringsted Kommune mærker også, at borgere med KOL og andre 
kroniske lidelser er kommet til at fylde mere og mere. Gen-
nem årene har man udvidet kommunens tilbud til kronisk syge 
borgere og skal i 2020 i gang med indføre telemedicin i arbejdet 
med borgere med KOL. Men selvom Ringsted Kommune har 
en af landets højere andele at 65+årige med KOL, så påpeger 
funktionsleder for Sundhed og Træning i Ringsted Kommune, Pia 
Kragh, at der også er en udfordring i at finde borgerne med KOL 
tidligere.
 »De kommer først, når de allerede har en del symptomer og 
er ret plaget af deres sygdom, så der kunne vi godt tænke os at 
arbejde mere med tidlig opsporing. I år skal vi blandt andet ud i 
nogle boligområder og lave opsøgende arbejde i forhold til KOL 
og type-2 diabetes, så vi kan komme ud og lave den forebyggen-
de indsats, så tidligt som overhovedet muligt,« siger Pia Kragh.
 Ifølge Anne Brandt fra Lungeforeningen, kommer den typiske 
danske KOL-patient da også først i behandling som 68-årig, hvor 
de er betydeligt syge og har en meget nedsat lungefunktion, og 
så dør de i gennemsnit som 76-årige.
 »180.000 danskere går rundt med KOL og andre lungesyg-
domme uden at vide det. Så vi har en gigantisk opgave omkring 
tidligere opsporing. Vi har allerede den nationale lungedag, men 
der er brug for mere oplysning, ligesom man skal derud, hvor vi 
ved, risikoen er størst, så vi kan finde de mennesker lang tid før. 
Der er ingen grund til, at de skal blive så syge, inden de får hjælp, 
når vi ved, at træning kan hjælpe, og der er gode kommunale 
træningstilbud,« siger Anne Brandt.
 Hun forklarer, at en del af årsagen også skal findes i det fak-
tum, at der stadig er en del skyld forbundet med KOL, og mange 
føler, det er deres egen skyld, fordi de har haft en uhensigtsmæs-
sig livsstil.
 »Derfor skal vi også have gjort op med betegnelsen rygerlun-
ger, som desværre stadig florerer mange steder og endog også i 
den lægelige verden. Det er så stigmatiserende for den enkelte, 
og vi kalder det jo heller ikke for wienerbrødsdiabetes.«

Fremskrivning af årlige ambulante besøg relateret til KOL, 2015-2030 

2015

2030

1.157.000

Kilde: Sygdomsudvikling i Danmark fremskrevet til 2030. Statens Institut for Folke-
sundhed, 2017.
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Ny undersøgelse viser, at 58 procent af forældre 
til børn i skolealderen har holdt ferie uden for 
skolernes ferier. For de fleste handler det om 
muligheden for at spare penge, men man skal 
tænke sig godt om før man tager sine børn ud af 
undervisningen, lyder det fra Skolelederforenin-
gen, mens forældreformand maner til besindig-
hed. 

Næsten 6 ud af 10 familier 
rejser uden for skoleferier
Af Rasmus Giese Jakobsen, ragj@kl.dk  

Folkeskole

I næste uge drager tusindvis af danskere på skiferie, når de fleste 
skoler holder vinterferielukket, men to uger efter lokker rejsebu-
reauer med lavere priser, mindre trafik på vejene og masser af sne, 
og det tilbud vil mange børnefamilier formentlig gøre brug af.
 I en ny undersøgelse foretaget af Voxmeter for Momentum 
svarer 58 procent af forældrene til 6-16-årige børn, at de mindst 
én gang har holdt ferie med deres børn uden for de årlige skole-
ferier, og 34 procent har sågar gjort det flere gange. 
 Det er for mange, mener Claus Hjortdal, der er formand for 
Skolelederforeningen.
 »Jeg synes ikke, at det er i orden, at der er så mange, der gør 
det. Når man er væk i en uge, kan man gå glip af, at klassen f.eks. 
gennemgår og træner nye ligninger i matematik, en ny formel 
i fysik eller grundled og udsagnsled i dansk. Der kan også ske 
sociale ting, når man er væk, så forældre skal huske, at det ikke er 
lige meget om deres børn er i skole eller ej,« siger Claus Hjortdal.
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil opfordrer til, at 
forældrene overvejer det grundigt, før de beslutter at holde ferie 
i skoletiden.

 »Udgangspunktet er, at ferieperioden respekteres, men jeg 
vil ikke gøre mig til overdommer over, hvad forældre gør. For 
alle familier gælder, at der er forskellige hensyn at tage, og dem 
tager familierne bedst, selvfølgelig inden for rimelighedens og 
fraværsreglernes grænser. Tager man sine børn med på en ferie, 
bør man sørge for, at de får læst op og lærer noget ad anden vej,« 
siger Pernille Rosenkrantz-Theil.
 Undersøgelsen viser, at sandsynligheden for at familierne har 
rejst uden for skoleferien stiger med børnenes alder. Således har 
48 procent af forældrene til børn i indskolingen gjort det, mens 
det gælder 64 procent på mellemtrinnet og 60 procent af foræl-
drene til børn i udskolingen.
 Det er høje tal, men ikke så ikke overraskende, hvis man spør-
ger formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg.
 »Jeg synes, at det er mange, men det er ikke flere, end jeg 
ville have forventet. Min oplevelse er, at det er ret almindeligt 
blandt forældre og en mulighed, man gør brug af, fordi det giver 
stor værdi til forældrene at få den fleksibilitet. Omvendt så har 
jeg også forståelse for, hvis skolen siger nej, fordi de synes, det er 
en dårlig idé. Det skal der være plads til, og det skal man lytte til 
som forældre,« siger Rasmus Edelberg.

Har du på noget tidspunkt holdt ferie med dit barn uden for skolernes ferie? (%) 

Note: Svar fra forældre til børn på 6-16 år.

Kilde: Momentum. Rundspørge fra Voxmeter.
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 Han er sådan set enig i, at det er vigtigt, at eleverne er i skolen 
i skoletiden, men mener, at andre hensyn også tæller, når foræl-
dre skal beslutte, om de vil bryde med ferieperioderne. 
 »Udgangspunktet er, at når børnene går i skole, så skal de 
være der for at kunne modtage undervisning og være sammen 
med deres kammerater. Den anden side handler om familiernes 
og børnenes samlede behov for at kunne holde ferie sammen 
som familie. Der er nogle andre hensyn, og det er op til foræl-
drene at vurdere den her balance,« siger Rasmus Edelberg.
 Kommunerne driver folkeskolen, og Thomas Gyldal Petersen, 
formand for Børne- og Undervisningsudvalget i KL, mener, at 
forældre skal sørge for, at deres børn er i skolen så meget som 
muligt, både for deres egen og klassekammeraternes skyld.

 »Det er vigtigt, at vi alle sammen bakker op om vores skole, 
og når lærerne skal have gode muligheder for at planlægge un-
dervisningen og projekter, er det vigtigt, at de kan regne med, at 
eleverne er møder op. Selvfølgelig kan der være ekstraordinære 
forhold, store begivenheder eller en drøm om at gøre noget helt 
særligt inden børnene bliver store, som betyder, at man rejser 
uden for skoleferien, og i de tilfælde må man tage en snak med 
skolelederen om, hvordan man bedst gør det,« siger Thomas 
Gyldal Petersen.

Det handler om penge
I Momentums undersøgelse svarer 41 procent af de forældre, 
der mindst én gang har rejst uden for skoleferien, at de gjorde 
det for at spare penge. Det er ikke en optimal forklaring, mener 
Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.
 »Det er svært bare at sige, at det er en dårlig undskyldning, og 
jeg kan jo godt forstå argumentet set fra forældrenes side. Men 
jeg må også bare sige, at hvis man skal ud og rejse, så er det altså 
mest hensigtsmæssigt, at det sker i skolernes ferie, og så må det 
koste det ekstra,« siger Claus Hjortdal.

Hvad var årsagen til, at du holdt ferie med dit barn uden for skolernes ferie? (%)
Mulighed for flere svar

Det skete i forbindelse med længere-
varende rejse (3 uger eller længere)

Holdt en længere ferie i 
vinterperioden

For at spare penge

Fordi det ikke var muligt for den ene 
eller begge forældre at holde ferie i 

skolens ferieperiode

Var inviteret på ferie

Andet

15

Svar fra forældre, der mindst én gang har holdt ferie med deres børn uden for sko-
lernes ferie.

Kilde: Momentum. Rundspørge fra Voxmeter.
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 Formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg synes deri-
mod, at muligheden for at spare penge er en gyldig grund til at 
rejse uden for skoleferierne.
 »Det synes jeg. At spare penge ved at holde ferie uden for 
højsæson, kan for nogle være det, der afgør om de overhovedet 
kommer af sted, og det spiller en store rolle at have oplevelser 
sammen som familie, og som barn at have tid sammen med far 
og mor. Jeg tror, de fleste kan huske tilbage på deres egen barn-
dom, og de ferier, hvor forældrene havde god tid, man legede og 
var sammen,« siger Rasmus Edelberg.
 Den årsag som næstfleste forældre peger på, er, at det ikke 
var muligt for den ene eller begge forældre at holde ferie i sko-
lens ferieperiode. Det svarer 24 procent. 
 21 procent svarer, at det var fordi, de var inviteret på ferie, 
og Claus Hjortdals gæt er, at det ofte er bedsteforældrene, der 
inviterer. 
 »I den nuværende bedsteforældregeneration har en del 
mange penge, som de kan bruge til at give en ferie i forbindelse 
med en fødselsdag. De sidder endnu længere væk fra skolen end 
forældrene og tænker nok, at det betyder jo ikke noget, at barne-
barnet er væk i en uge. Og jeg kan godt se, at hvis bedsteforæl-
drene inviterer på en fantastisk tur til Caribien, så er det svært at 
sige nej, bare fordi børnene skal i skole,« siger Claus Hjortdal.

Flere rejser flere gange
Undersøgelsen viser også, at det er blevet mere udbredt at 
rejse uden for ferieperioderne mere end én gang. 36 procent af 
forældrene til børn på 13-16 år svarer, at de flere gange har holdt 

ferie med deres børn uden for skolernes ferie. Det er en stigning 
fra 24 procent i 2013, hvor Momentum foretog en tilsvarende 
undersøgelse. Men det behøver altså ikke være en problema-
tisk udvikling, hvis man spørger Rasmus Edelberg fra Skole og 
Forældre.
»Vi har ikke skolepligt, men undervisningspligt, så forældrene 
kan jo godt gå ind og vurdere, at det er okay, at de i en periode 
varetager undervisningspligten. Men det er selvfølgelig vigtigt, at 
man så også gør det, og tager nogle opgaver med, så man stort 
set kan følge med, selvom det selvfølgelig ikke helt bliver som i 
skolen,« siger Rasmus Edelberg.
Men for mange børn, vil det bare ikke være uden konsekvenser, 
lyder det fra Skolelederforeningen.
»Det kan godt være, at det for nogle elever ikke betyder så 
meget, og at det for andre er svært, men for alle gælder, at der 
sker noget på det faglige område og der sker noget i de sociale 
relationer, når man er væk, og det er ikke altid hensigtsmæssigt 
at gå glip af, og vi ser nogle børn, som skal tage sig meget sam-
men, når de kommer hjem fra en ferie,« siger Claus Hjortdal.
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Om opgørelsen
Voxmeter har gennemført en internetbaseret spørgeske-
maundersøgelse for Momentum blandt 1.020  forældre til 
0-17-årige børn. Undersøgelsen er gennemført i januar 2020. 

Hvad var årsagen til, at du holdt ferie med dit barn uden for skolernes ferie? (%)
Mulighed for flere svar

Kilde: Momentum. Rundspørge fra Voxmeter.

Det skete i forbindelse med længere-
varende rejse (3 uger eller længere)

Holdt en længere ferie i vinterperioden

For at spare penge

Fordi det ikke var muligt for den ene eller 
begge forældre at holde ferie i skolens 
ferieperiode

Var inviteret på ferie

Andet

6-9 år 10-12 år 13-16 år

11 17 14

7 10 12

47 49 42

18 25 28

23 30 23

30 14 18


