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KOL-PROJEKT I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

 

KOL - KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM - kaldes ofte kronisk bronkitis, astmatisk bronkitis, rygerlunger, emfysem,
 slidte lunger eller noget lignende.

Et forløbsprogram er en måde at samarbejde på i sundhedsvæsenet, hvor du som patient får tilbudt den rette behandling til
 den rette tid på det rette sted.

Det medfører blandt andet, at patienter bliver opdelt i grupper alt efter sværhedsgraden af symptomerne på KOL.

Det betyder, at DU får tilbudt de kontroller, der passer til DIG.

Du skal til mindst én årskontrol, hvor der foretages lungefunktionsundersøgelse.

Hvis du tager medicin, bliver den justeret og drøftet.

Du vil blive screenet for andre sygdomme for eksempel depression og osteoporose.

Din livsstil diskuteres, og du tilbydes influenzavaccination.
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SUNDHEDSCENTER VEST, Kirkegade 3 -
 6880 Tarm, telefon 99 74 10 34 giver
 oplysninger om afklarende samtaler, rygestop
 og læringsforløb om KOL

DIN EGEN LÆGE har flere oplysninger og ideer til, hvordan du kan håndtere din KOL.   

HJEMMESIDER, hvor du kan læse mere om udfordringerne ved at leve med KOL

                        

     http://www.kolkundskab.dk  

 http://www.snakomkol.dk

  Danmarks Lungeforening

 http://www.stoplinjen.dk
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Jørgen Laursen

        Store Gade 42, Borris

        6900 Skjern             

        Tlf.: 97 36 60 27

B. Pedersen og J. Vestergaard Aps

        Algade 15

        6950 Ringkøbing  

        Tlf.: 97 32 32 11

Bjarne Timm

        Kirkegade 55

        6940 Lem St  

        Tlf.: 97 34 12 50

Foged, Gjessing og Mouritsen

        Bredgade 22

        6900 Skjern 

        Tlf.: 97 35 03 55

J. Hagelskjær og C. Kristensen

        St. Blichersvej 12

        6950 Ringkøbing  

        Tlf.:

 Lægerne i Tarm

        Kirkegade 3

        6880 Tarm    

        Tlf.: 97 37 10 66

Kristensen og Hjortborg

        Bredgade 38

        6900 Skjern

        Tlf.: 97 35 03 00

HENVENDELSE OM DENNE SIDES INDHOLD:  HANNE BEYER 

REVIDERET 02.02.2010

mailto:h.beyer@alm.au.dk?subject=t3Pageid:13001_t3PageUrl:http://kol.au.dk/menu1/delpraksis/


Deltagende lægepraksis

http://kol.au.dk/menu1/delpraksis/[28-03-2014 08:56:31]

Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 2
8000 Aarhus C

E-mail: ph@au.dk 
Tlf: 8716 8268
Fax: 8612 8316 

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1010120337
EAN-nr: 5798000418554

©Henvendelser til webredaktør

mailto:ph@au.dk
http://www.au.dk/da/ophavsret.htm
mailto:webeditor@au.dk?subject=Ang,_Url:http://kol.au.dk/menu1/delpraksis/,_Pid:13001


Du kan selv gøre noget

http://kol.au.dk/menu1/dksgn/[28-03-2014 08:56:48]

Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 2
8000 Aarhus C

MEST TIL PATIENTER

KOL-projekt

Flere oplysninger

Deltagende lægepraksis

Du kan selv gøre noget

Selvhjælpsgrupper

PEP fløjte

Handlingskort

Rygestop

Baggrund

Formål

Udfordringer

Kroniker modellen

Hvordan vurderes projektet

Det vil vi opnå

Spørgeskemaundersøgelse

Nyheder

Spørgsmål og svar

Andre interessante sider

DU ER HER: MEST TIL PATIENTER » Du kan selv gøre noget

DU KAN SELV GØRE NOGET

KOL

MEST TIL PATIENTER MEST TIL PRAKSIS

HENVENDELSE OM DENNE SIDES INDHOLD:  HANNE BEYER 

REVIDERET 24.02.2010

E-mail: ph@au.dk 
Tlf: 8716 8268
Fax: 8612 8316 

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1010120337
EAN-nr: 5798000418554

©Henvendelser til webredaktør

http://kol.au.dk/uploads/pics/KOL06.jpg
http://kol.au.dk/uploads/pics/KOL07.jpg
mailto:h.beyer@alm.au.dk?subject=t3Pageid:13002_t3PageUrl:http://kol.au.dk/menu1/dksgn/
mailto:ph@au.dk
http://www.au.dk/da/ophavsret.htm
mailto:webeditor@au.dk?subject=Ang,_Url:http://kol.au.dk/menu1/dksgn/,_Pid:13002


Selvhjælpsgrupper

http://kol.au.dk/menu1/dksgn/selvhjaelpsgrupper/[28-03-2014 08:57:08]

Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 2
8000 Aarhus C

MEST TIL PATIENTER

KOL-projekt

Flere oplysninger

Deltagende lægepraksis

Du kan selv gøre noget

Selvhjælpsgrupper

PEP fløjte

Handlingskort

Rygestop

Baggrund

Formål

Udfordringer

Kroniker modellen

Hvordan vurderes projektet

Det vil vi opnå

Spørgeskemaundersøgelse

Nyheder

Spørgsmål og svar

Andre interessante sider

DU ER HER: MEST TIL PATIENTER » Du kan selv gøre noget » Selvhjælpsgrupper

SELVHJÆLPSGRUPPER

KOL

MEST TIL PATIENTER MEST TIL PRAKSIS

Bevæg dig mere end du gør.
Kom eventuelt i en selvhjælpsgruppe.

Kontakt:

Ringkøbing: Selvhjælpsgrupperne tlf. 97 32 20 11

Hvide Sande: Birte Jensen - Trafalgarvej 16 - 6960 Hvide Sande,tlf. 97 31 10 21 og 40 36 02 21

Tarm:  Bente Andersen - bentemahon@mail.dk - 6880 Tarm tlf. 75 34 32 78
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Vejledning til brug af PEP fløjte
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Hjælp til rygestop
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Alle skal have tilbudt en kompetent og effektiv behandling.                                 

            

De forhåndenværende ressourcer skal fordeles retfærdigt og lige
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Er en proaktiv strategi, der sikrer, at hele befolkningens behov og ikke bare de akutte krav hos patienter bliver tilgodeset.

Opdeling af patienter alt efter sværhedsgraden af symptomer – stratificering – medfører, at alle kan blive set på det rigtige
 tidspunkt på det rigtige sted.   

Du kan læse mere om kronikermodellen her:

Ugeskrift for læger

Risikostratificering

Kronikere diagnosekodning

FOKUS ER PÅ DEN AKTIVE IMPLEMENTERING AF REGION MIDTJYLLANDS KOL-FORLØBSPROGRAM I
 RINGKØBING-SKJERN.

Forløbsprogrammer er en del af kronikermodellen, og en måde patienter og sundhedsvæsenets forskellige instanser kan
 arbejde sammen på.

REGION MIDTJYLLANDS FORLØBSPROGRAM FOR KOL
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HVORDAN VURDERES PROJEKTET
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FOR AT SE OM PROJEKTET HAR NOGEN INDFLYDELSE, MÅLER VI ÆNDRINGER I:

§   Din og andre patienters evaluering af støtten til egenomsorg og jeres sundhedsrelaterede livskvalitet.

§   Nedskrevet i lægens notater, om du ryger eller ej og henvisning til rygestops tilbud.

§   Kontakter til social- og sundhedsvæsenet fra borgere med KOL.

§   Borgeres brug af medicin, når de har KOL.

§   Antallet af spirometrier, der foretages i lægepraksis, og registrering af lungekapacitet i lægens notater.

§   Antallet af patienter med KOL, der bliver behandlet ifølge forløbsprogrammet.

§   Hvem der har ansvaret for patienterne med KOL, når de udskrives fra specialist til egen praktiserende læge.

§   Hvor meget patienter med KOL benytter hjemmeplejen efter udskrivelse fra hospitalet.
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Oplysninger

Spørgeskema 2009

Informationer 2010

Spørgeskema 2010
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16. december 2009 I dag har vi modtaget 47% af de spørgeskemaer, som vi sendte ud til 2921 borgere, vi mener, kunne ha  
 ud fra oplysninger om indlæggelser, brug af medicin og foretagne lungefunktionsundersøgelser.

I morgen vil vi sende endnu et spørgeskema ud til de 1565 borgere, vi ikke har hørt fra endnu og håber   
 mange tilbage med oplysninger om, hvordan borgere med KOL har det i dagligdagen og med deres sam
 med sundhedsvæsenet.
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SPØRGSMÅL OG SVAR
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Hvis du har spørgsmål til projektet kan du sende en mail til kol@alm.au.dk eller henvende dig til projektleder Margrethe
 Smidth på tlf. 89 42 60 20
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ANDRE INTERESSANTE SIDER
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SUNDHEDSCENTER VEST, Kirkegade 3 - 6880
 Tarm, telefon 99 74 10 34 giver oplysninger
 om afklarende samtaler, rygestop og læringsforløb
 om KOL

 

www.stoplinien.dk

http://www.cancer.dk/Tobak/tobak.htm
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INFORMATION
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Gennemgang af projektet

Gennemgang af projektet før 1. møde - implementationstiltag

1. møde - 21. oktober 2009

2. møde - 3. december 2009

3. møde - 3. februar 2010

4. møde - 15. april 2010    
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IMPLEMENTERINGSTILTAG
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HENVISNING TIL SUNDHEDSCENTER VEST
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Henvisningsskema printes ud, udfyldes og faxes eller sendes til Sundhedscenter Vest, Kirkegade 3, 6880 Tarm, tlf. 99 74 10
 34 og fax 97 37 69 66.
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KRONIKER MODELLEN

KOL

MEST TIL PATIENTER MEST TIL PRAKSIS

Er en proaktiv strategi, der sikrer, at hele befolkningens behov og ikke bare de akutte krav hos patienter bliver tilgodeset.

Opdeling af patienter alt efter sværhedsgraden af symptomer – stratificering – medfører, at alle kan blive set på det rigtige
 tidspunkt på det rigtige sted.   

Du kan læse mere om kronikermodellen her:

Ugeskrift for læger

Risikostratificering

Kronikere diagnosekodning

FOKUS ER PÅ DEN AKTIVE IMPLEMENTERING AF REGION MIDTJYLLANDS KOL-FORLØBSPROGRAM I
 RINGKØBING-SKJERN.

Forløbsprogrammer er en del af kronikermodellen, og en måde patienter og sundhedsvæsenets forskellige instanser kan
 arbejde sammen på.

REGION MIDTJYLLANDS FORLØBSPROGRAM FOR KOL
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SPIROMETRI
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KOL er defineret som nedsat lungefunktion af obstruktiv type, der ikke er fuldt reversibel

FEV1 = Det forcerede udåndingsvolumen i første sekund er det volumen, som udåndes i det første sekund efter en
 maksimal indånding.

FVC = Den forcerede vitalkapacitet er det maksimale volumen, som udåndes efter en maksimal indånding målt i liter.

Luftvejsobstruktion = FEV1/FVC <70%

Forceret Eksspiratorisk Volumen i første sekund/Forceret VitalKapacitet <70%

Tilstanden er oftest langsomt progredierende og er præget af hoste, ekspektorat og funktionsdyspnø.

Læs mere på:

http://www.dsam.dk/flx/kliniske_vejledninger/kol_i_almen_praksis/

http://en.wikipedia.org/wiki/Spirometry

Se mere her:

http://www.youtube.com/watch?v=2A5THv43Hr4

http://en.wikipedia.org/wiki/Spirometry
http://www.youtube.com/watch?v=2A5THv43Hr4


Spirometri

http://kol.au.dk/menu2/spirometri/[28-03-2014 09:02:33]

Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 2
8000 Aarhus C

Spirometri  - download som pdf dokument

HENVENDELSE OM DENNE SIDES INDHOLD:  HANNE BEYER 

REVIDERET 14.10.2010

E-mail: ph@au.dk 
Tlf: 8716 8268
Fax: 8612 8316 

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1010120337
EAN-nr: 5798000418554

©Henvendelser til webredaktør

http://kol.au.dk/fileadmin/www.kol.au.dk/mest_til_praksis/Spirometri_forklaring.pdf
mailto:h.beyer@alm.au.dk?subject=t3Pageid:25830_t3PageUrl:http://kol.au.dk/menu2/spirometri/
mailto:ph@au.dk
http://www.au.dk/da/ophavsret.htm
mailto:webeditor@au.dk?subject=Ang,_Url:http://kol.au.dk/menu2/spirometri/,_Pid:25830


Nyheder

http://kol.au.dk/menu2/nyheder/[28-03-2014 09:02:58]

Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 2
8000 Aarhus C

MEST TIL PRAKSIS

Information

Henvisning til Sundhedscenter
 Vest

Kroniker modellen

Spørgeskemaundersøgelse

Spirometri

Nyheder

DU ER HER: MEST TIL PRAKSIS » Nyheder

NYHEDER

KOL

MEST TIL PATIENTER MEST TIL PRAKSIS

Artikel i Ugeskrift for Læger om Gennembrudsmodellen, hvor projektet i Ringkøbing-Skjern er nævnt.
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Nyheder

GLA:D  

Er dit barn overvægtigt? - og går i 0. – 3.
 klasse?  

Se flere nyheder

Kommende arrangementer

Sundhedsuge uge 17 - se her

Se flere arrangementer

Velkommen til Sundhedscenter Vest
Hos Sundhedscenter Vest arbejder vi primært med følgende hovedområder:

Træning
Misbrug 
Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedscenter Vest . Kirkegade 3 . 6880 Tarm . Tlf 99 74 10 34 . Fax 97 37 69 66 . E-mail sundhedscenter.vest@rksk.dk

https://da-dk.facebook.com/SundhedscenterVest/timeline
http://www.oerskovweb.dk/
http://www.sundhedscenter-vest.dk/sitemap-6709.aspx
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KOL – også kaldet rygerlunger

Op mod 430.000 danskere har sygdommen KOL
 (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Halvdelen af
 dem ved endnu ikke, at de har sygdommen,
 måske fordi de overser de første symptomer.

 I Danmark er KOL næsten altid forårsaget af
 rygning. Mellem 35-50 % af alle rygere får KOL,
 og et rygestop er den eneste vej til at bremse
 udviklingen af sygdommen.

 Hvert år dør omkring 4000 danskere af KOL, og
 det gør sygdommen til den fjerde hyppigste
 dødsårsag i Danmark (i 2010.)

 I det følgende bliver du guidet igennem fem
 spørgsmål om KOL. Her vil du få viden om KOL,
 om årsagerne til sygdommen samt hvordan man
 opdager den. Du finder også ud af, hvordan
 man kan begrænse og behandle sygdommen
 bedst muligt.

Bliv klogere på KOL/rygerlunger

Køn:  Mand  Kvinde

Alder: Vælg

Rygestatus:

 Ryger    Eksryger    Aldrig røget

Jeg lider af KOL

Jeg lider ikke selv af KOL

Ja, jeg accepterer Netdoktors
 brugerbetingelser og 
fortrolighedspolitik.
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Debatterne  Emner  Indlæg  Sidste indlæg 

 Arbejdsmarked
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Annebell 

 Behandling og medicin
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Sørine 
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Michael36 

 Bolig og miljø
 Luft, forurening, arbejdsmiljø og
 indeklima
   

25 257
21/03 2014 19:45

Johnny 

 Ferie og rejser
 Flyvning, forsikringer, rejsemål, rejse
 med ilt
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jackie 

 Lungetransplantation
 På venteliste, lungetransplanteret,
 donor, pårørende
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 Mad og drikke
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 Undersøgelser og spørgsmål fra
 fagfolk
 Del din viden - Link til undersøgelser.
 Fagfolk kan stille spørgsmål her.
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21/03 2014 15:29

niels b 

 Om debatten
 Debat om debatten: fx hvordan er vi
 overfor hinanden og hvad vi vil med 116 298 01/02 2014 10:00

Johnny 

 Mere om KOL
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 Teknisk brug af Snak om KOL
 
   

78 341 12/12 2013 22:20
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Brevkassen  Emner  Indlæg  Sidste indlæg 

 Brevkassen
 Her kan du læse andres spørgsmål om
 KOL eller selv stille et. 
Redaktør Admin/Marianne

139 150
10/03 2014 9:51

Admin/Marianne 

Vis ubesvarede indlæg

Nye indlæg   Ingen nye indlæg   Forum er låst
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IN ENGLISH
PRESSE

KONTAKT
SØG

NYHEDER

26/3 -2014

Hashrygning ødelægger
 Hashrygning ødelægger mange unges uddannelse og
 forhindrer deres lunger i at færdigudvikle sig.

25/3 -2014

Mindre ulighed i sundhed
 En systematisk indsats over for lungesygdomme vil
 reducere den sociale ulighed i Danmark.

24/3 -2014

WHO verdensdag for tuberkulose
 Fra 2009 til 2012 er antallet af registrerede tilfælde af
 tuberkulose i Danmark steget med 18 procent.

20/3 -2014

Løsninger til lighed i sundhed
 Danske Handicaporganisationer og
 Lægemiddelindustriforeningen efterspørger handling.
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Luft, lunger og sundhed til unge

Meld dig ind i Danmarks
 Lungeforening i dag for 180 kr. om

 året

Protektor H.M. Dronning Margrethe

Danmarks Lungeforening :: Strandboulevarden 47 B :: 2100 København Ø :: Tlf. 38 74 55 44 :: Fax 38 74 03 13 :: info@lunge.dk

Konference: Kvalitet i
 KOL-behandling

Danmarks Lungeforening inviterer til konference for
 sundhedsprofessionelle 29. april 2014 på Herlev Hospital,
 hvor nogle af temaerne er dokumentation af relevant data
 og nye kliniske retningslinier for behandlingen KOL.

VIND en iPad Air

Svar på spørgsmålene og deltag i
 lodtrækningen om en iPad Air.
Har du fået målt din lungefunktion? *

 Ja
 Nej

(Dit svar er anonymt)

Er du medlem? *
 Ja
 Nej

Navn *

E-mail *

Telefon *

Når du svarer på spørgsmålene, siger du ja til, at Danmarks
 Lungeforening gerne må kontakte dig med nyheder og viden om lunger
 pr. e-mail eller telefonisk.
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PEP -FLØJTER 
 
Mange lungepatienter har meget slim, der skal hostes op. Det kan være svært at få al slim op. Det kan hjælpe at bruge et hjælpemiddel som en PEP-fløjte. 
PEP står for Positive Expiratory Pressure = positivt tryk på udåndingsluften. Det er et lille rør med en indbygget modstand. Puster man i PEP-fløjten, skabes der et 
lille overtryk i luftvejene, og slim løsnes. PEP–fløjten kan bruges i forbindelse med stødning. Nogle undersøgelser tyder på, at regelmæssig brug af PEP-fløjte kan 
forebygge lungebetændelse hos patienter med KOL.  
 
Sådan bruger du din PEP-fløjte: 
Vi anbefaler, at du konsulterer din lægepraksis for individuelle råd og anvisninger. De sundhedsprofessionelle vil vise dig, hvordan du bruger PEP-fløjten. De kan 

fortælle dig hvor ofte og hvor længe, du skal bruge PEP-fløjten. Hvis ikke du har kontakt med nogen sundhedsprofessionel, så følg denne vejledning: 

 

 
 
 
Gode råd. 
Nogle gange løsnes slim først nogle minutter efter, at du har brugt PEP-fløjten. Der kan godt gå 20 minutter. Du skal som et minimum bruge fløjten morgen og 
aften. Om aftenen er det en god idé at bruge den en time før sengetid.  
Får du medicin, så kan det være godt at bruge PEP-fløjten før og efter, at du tager medicinen. 
 
Rengøring af PEP-fløjten. 
PEP-fløjten bør rengøres jævnligt. Gerne to til tre gange om ugen eller ved behov. Den består af tre dele, som skilles ad. Herefter gøres delene rent i varmt 
opvaskevand måske med en blød børste. Bagefter skylles delene under rindende vand, og de tørres eventuelt med en hårtørrer, eller de lægges på et rent 
viskestykke. Saml delene og PEP-fløjten er klar til brug. 

1. Tag PEP-fløjten ind i munden og luk læberne tæt om fløjten. 
 

2. Træk vejret stille og roligt ind og ud gennem PEP-fløjten. 
 

3. Brug PEP-fløjten i op til to minutter. 
 

4. Hold en pause, når du støder. Med åben mund ånder du kraftigt ud, som hvis du vil lave dug på en rude. 
 

5. Stød langt og kraftigt nogle gange. Herefter kan du hoste slimen løs. 
 

6. Har du brug for at hoste undervejs, så hold en pause med fløjten og host. Hosten er med til at få slimet op. 
 

7. Afslut med at trække vejret dybt et par gange. 
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ER DU KLAR TIL EN NY
 START?
Velkommen til e-kvit! Her kan du få gratis hjælp til at
 kvitte cigaretterne - eller til at nedtrappe dit forbrug af
 nikotinpræparater.

Opret en profil og få støtte

Når du har oprettet en profil, vil du løbende få støtte via
 mail eller sms. Du kan også se videoer med andres
 erfaringer, og du kan få tips og hjælp til at gennemføre
 dit stop.

Tilmeld dig programmet ved at klikke på 'Rygning' eller
 'Nikotin'.

 

OM PROGRAMMET
LOG PÅ

Dette site anvender cookies.
Læs mere om brugen...

http://ekvit.dk/system/rygestop-oprettelse/intro/
http://ekvit.dk/system/nrt-oprettelse/start/
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 NYHED 28. MAR 2014
 00:00

Giv læger bedre rammer til forskning

SENEST KOMMENTERET

 Websitet anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere…

OK

 DEBAT 28. MAR 2014
 09:21

HBLOG - Anna Mette
 Nathan: Ja til
 forhandlingsaftalen

 DEBAT 27. MAR 2014
 10:57

BLOG - Henrik Idriss
 Kise: Et nej er et ja
 til nye
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NYESTE VIDENSKAB

 fra
 repræsentantskabet
På repræsentantskabsmødet i
 lørdags havde vi en lang og god
 drøftelse af forhandlingsaftalen. Et
 flertal på 34 stemte på mødet for
 aftalen, mens 16 stemte imod. Det
 skal understreges at alle, uanset
 standpunkt, var enige om at
 respektere den afgørelse, som
 medlemmerne vælger.

 forhandlingsveje!
Den mest ansvarlige vej er at
 stemme nej til
 overenskomstforslaget og give
 PLOs forhandlingsudvalg et stærkt
 forhandlingsmandat at forhandle
 videre på.

Bent Hansen: stem nu ja!
 NYHED 27. MAR 2014
 15:48

Bent
 Hansen:
 Kvaliteten i
 den

 psykiatriske behandling skal
 styrkes
 NYHED 27. MAR 2014
 11:53

Medicinstuderendes evaluering af
 kliniske afdelinger kan hjælpe
 dårligt evaluerede afdelinger til...
 VIDENSKAB 27. MAR 2014
 00:00DE 10

 Morten
 Andresen:
 Er fri

 adgang til e-journalen altid i
 patientens bedste interesse?
 DEBAT 27. MAR 2014
 00:00

Kunsten at
 krydse
 grænsen
 mellem det

 private og det professionelle
 NYHED 27. MAR 2014
 00:00REPLIK

 Jeppe
 Schroll:

 Misinformation om sundhed i
 dagspressen
 DEBAT 27. MAR 2014
 00:00

Læger
 svarer på
 hvert tredje
 opkald til

 1813-akutsystemet
 NYHED 26. MAR 2014
 15:43

BLOG -
 Niels Ulrich
 Holm: Det
 letteste er

 da at sige ja
 DEBAT 26. MAR 2014
 08:44

Jes
 Søgaard Et
 nej til PLO-
OK kan føre

 til svenske tilstande
 NYHED 26. MAR 2014
 00:00

Stig Ekkert:
 Spræng
 PLO, hvis
 ny

 overenskomst vedtages
 DEBAT 26. MAR 2014
 00:00

BLOG -
 Tove Holm:
 Ja – vi vil
 udvikling!

 DEBAT 26. MAR 2014
 00:00

REPLIK Jeppe Schroll:
 Misinformation om sundhed
 i dagspressen

BLOG - Sif Kielgast:
 Repræsentantskabet sagde
 ja – hvad siger
 medlemmerne?

Jes Søgaard Et nej til PLO-
OK kan føre til svenske
 tilstande

Bent Hansen: stem nu ja!

BLOG - Tove Holm: Ja – vi
 vil udvikling!
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Medicinstuderendes evaluering af
 kliniske afdelinger kan hjælpe
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NYESTE DEBAT

Man kan ikke udvælge egnede
 øre-næse-hals læger ud fra
 håndelagstests
 VIDENSKAB 26. MAR 2014
 00:00

PLO-

overenskomst: Ingen har
 interesse i et indgreb
 NYHED 25. MAR 2014
 12:45

Gennembrud for offentligt-privat
 sygehusbyggeri
 NYHED 25. MAR 2014
 10:00

Cochrane
 lægger
 afstand til
 Gøtzsche

 NYHED 25. MAR 2014
 00:00 Billeddiagnostik er utilstrækkeligt

 til diagnostik af perforeret
 blindtarmsbetændelse
 VIDENSKAB 25. MAR 2014
 00:00

Bo
 Theilgaard:
 Kære

 praktiserende kollega - er du i
 tvivl om OK14?
 DEBAT 25. MAR 2014
 00:00

BLOG -
 Morten
 Sodemann:
 Sundheds-

kompetencer (health literacy)
 bygger på en misforståelse
 DEBAT 25. MAR 2014
 00:00

BLOG -
 Trine
 Jeppesen:

 Solidariteten der forsvandt
 DEBAT 24. MAR 2014
 12:46

Pengemisbrug kan skade
 forskningen
 NYHED 24. MAR 2014
 11:59

Forårstegn i
 1813-
konflikt
 NYHED 24.
 MAR 2014
 11:10

BLOG - Sif
 Kielgast:

 Repræsentantskabet sagde ja –
 hvad siger medlemmerne?
 DEBAT 24. MAR 2014
 10:47

Sundhedsminister: Lighed
 gennem ulige behandling
 NYHED 24. MAR 2014
 10:46

Ca2+-
blokkere har
 kun ringe
 effekt ved

 behandling af patienter med
 primær Raynaudfænomen
 VIDENSKAB 24. MAR 2014
 00:00

Diabetespatienter er
 velbehandlede i almen praksis
 DEBAT 24. MAR 2014
 00:00

”Hvis vi ikke
 giver

Læs flere videnskabelige artikler

27. MAR 2014 00:00

26. MAR 2014 00:00

25. MAR 2014 00:00

Modtag dagligt
 nyhedsbrev

 

@

28
MAR

28. MAR 2014 09:21

Navn *

E-mail *

 dårligt evaluerede afdelinger til at
 forbedre deres indsats

Man kan ikke udvælge egnede
 øre-næse-hals læger ud fra
 håndelagstests

Billeddiagnostik er utilstrækkeligt
 til diagnostik af perforeret
 blindtarmsbetændelse

HBLOG - Anna Mette Nathan: Ja
 til forhandlingsaftalen fra
 repræsentantskabet

Boganmeldelse: Medicinsk
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Det er ikke tilstrækkeligt at have et 

sundhedsvæsen, der primært er organi-

seret til at levere akutte ydelser. Der skal 

skabes et proaktivt sundhedsvæsen, der 

 fokuserer på at holde patienten så rask 

som muligt. 

I artiklen om en styrket og optimeret  ind-
sats over for kronisk syge (Månedsskriftet, 
marts 2006) blev gruppen af kronisk syge 
defi neret og beskrevet, og »kronikermodel-
len« indtog en central rolle. Den er også 
central i Sundhedsstyrelsens nye betænk-
ning om en optimeret indsats for kronisk 
syge (1). Modellen er en guide til at opera-
tionalisere de aspekter, der indgår i en op-
timeret kronikeromsorg, og i denne artikel 
gennemgår vi modellens opbygning med 
fokus på de enkelte elementer og deres ind-
hold, hvordan modellen bruges og erfarin-
ger med brugen. 

Kronikermodellens indhold
Kronikermodellen består principielt af to 
niveauer: et med mål for kronikeromsor-
gen og et med midler til at opnå disse mål. 
Fig. 1 viser målene. Fokus for modellens 
mål er forbedrede resultater af den samlede 
omsorg. Det opnås ved mødet mellem en 
informeret og aktiveret patient/familie og 
et velforberedt og proaktivt behandlerteam. 
I interaktionen mellem patient og behand-
lerteam dannes grundlaget for, at indsat-
sen bliver:

• Patientorienteret. Der fokuseres på pa-
tientens behov for omsorg og patien-
tens resurser til selv at tage ansvar for og 
del i omsorgen for sin sygdom.

• Koordineret. Patient og behandlerteam 
opererer i et felt, hvor patientforløbet er 
kendt og gensidigt forpligtende.

Kronikermodellen 
og  risikostratificering
Chronic Care Model

Peter Vedsted & Frede Olesen K R O N I K E R O M S O R G

biografi:
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• Rettidig og effektiv. Patienten opnår en 
omsorg, der leveres på rette tid i forlø-
bet og samtidig er effektivt planlagt for 
både patient og sundhedsvæsen. 

• Evidensbaseret og sikker. Omsorgen er 
baseret på den bedst opnåelige viden, 

der samtidig er implementeret på en 
måde, så risikoen for uheld og fejl mi-
nimeres.

For at nå disse mål kræves, at en række be-
tingelser er opfyldte (Fig. 2).

Informeret og
aktiveret patient

og familie

Velforberedt,
proaktivt

behandlerteam

Forbedrede resultater

Støtte til
egenomsorg

Klinisk
beslutningsstøtte

Organisation af
sundhedsydelser

Kliniske informa-
tionssystemer

Sundhedsvæsen
Organisation

Samfund
Resurser og politikker

Informeret og
aktiveret patient

og familie

Velforberedt,
proaktivt

behandlerteam

Patient-
orienteret

Koordineret

Forbedrede resultater

Rettidig og 
effektiv

Evidensbaseret
og sikker

Fig. 1. Målene med kronikermodellen.

Fig. 2. Midlerne til at nå kronikermodellens mål.
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Helt overordnet kræver modellen et 
samfund med tilstrækkelige resurser og po-
litikker og et adækvat organiseret sund-
hedsvæsen, hvis opgaver er som vist i Boks 
1 og 2. 

Det er vigtigt for modellens funk-
tion, at samfundet som helhed vil kroni-
keromsorgen og lægger langsigtet politisk 
vilje, handlekraft og regelsæt bag de nød-
vendige initiativer. Samfundet kan øge 
effekten af omsorgen for kronisk syge ved 
en tidlig forebyggende indsats, program-
mer til sundhedsfremme og kampagner og 
kurser for patienter og pårørende. Endelig 
er velorganiserede patientforeninger en vig-
tig medspiller med viden om patientgrup-
per, informationsmateriale, behov etc. 

Sundhedsvæsenet skal være motiveret 
og parat til en omstilling fra akut til kro-
nisk omsorg. Den øverste ledelse må se op-
timering af omsorgen for kronisk syge som 
et vigtigt mål og være med til at udmønte 
befolkningens ønsker og behov i bæredyg-
tige planer for ændring og optimering.

Der er i modellen lagt op til en tæt in-
teraktion mellem samfund og sundheds-
væsen, således at viden og resultater kan 
danne basis for maksimalt underbyggede 
initiativer og beslutninger.

Foruden samfund og sundhedsvæsen 
indeholder modellen yderligere fire aspek-
ter at arbejde med (Fig. 2). Det første er 
initiativer til at understøtte patientens evne 
til egenomsorg (i den engelske udgave også 
kaldet patient empowerment) (Boks 3). Med 

egenomsorg menes en styrkelse af patien-
tens kræfter og muligheder for selv at øve 
indflydelse på sin kroniske sygdom støt-
tet af sundhedsvæsenet (2, 3). Kronisk syge 
patienter påvirker ved deres livsstil og ad-
færd deres sygdom. Derfor spiller patien-

• Fremme politikker, der støtter og udvik-
 ler omsorgen for kronisk syge
• Støtte patienterne i at deltage i forebyg-
 gende initiativer
• Udvikle og samarbejde med organisatio-
 ner med henblik på at forbedre og ud-
 bygge bl.a. forebyggende interventioner

Boks 1. Samfundets opgaver (resurser og politikker).

• Yde klar og synlig støtte til optimering 
 på alle niveauer af organisationen begyn-
 dende med lederne
• Fremme effektive strategier til optime-
 ring af omsorgen med det formål at æn-
 dre det samlede system
• Indgå aftaler, der faciliterer koordination 
 af omsorgen inden for og mellem orga-
 nisationer og sektorer
• Fremme åben og systematisk håndtering 
 af fejl og kvalitetsproblemer for at opti-
 mere omsorgen
• Give og indbygge incitamenter, der ba-
 serer sig på den opnåede kvalitet

Boks 2. Sundhedsvæsenets opgaver (organisation).

• Understrege og anerkende patientens 
 centrale rolle i håndteringen af den 
 kroniske sygdom 
• Indføre effektive strategier for egen-
 omsorg, som også omfatter målinger, 
 målsætning, aktionsplaner, problemløs-
 ning og opfølgning
• Oprette både patient- og befolknings-
 orienterede initiativer, der understøtter 
 den kontinuerlige egenomsorg hos 
 patienterne

Boks 3. Støtte til egenomsorg.
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tens egenomsorg en meget stor rolle i den 
kroniske sygdoms udvikling. For at moti-
vere til øget grad af egenomsorg og høj com-
pliance skal patienten kende formålet med 
egenomsorg og behandling, have viden om 
sygdommen, om hvad der kan gøres og 
ikke gøres og kende resultaterne af behand-
lingen og på den måde få ansvar for sit eget 
helbred. Det omfatter brug af evidensbase-
rede undervisningsprogrammer, viden om 
at leve med en kronisk sygdom, kampagner 
om sunde livsvaner, brochurer, hjemmesi-
der, selvmonitoreringsskemaer, sundheds-
oplysende bøger, patientgrupper mv. (4).

Det andet aspekt er organiseringen af 
sundhedsydelserne (Boks 4). Her er det 
ikke tilstrækkeligt at have et sundhedsvæ-
sen, der primært er organiseret til at le-
vere akutte ydelser. Der skal skabes et pro-
aktivt sundhedsvæsen, der fokuserer på at 
holde patienten så rask som muligt. Dette 
kræver en effektiv ledelsesmæssig priorite-
ring af fx en almen praksis’ eller sygehus-
afdelings indsats for kronisk syge, idet de 
dagsaktuelle, akutte problemstillinger kan 
skubbe effektive kronikerstrategier til side. 
Det betyder også, at man i højere grad skal 
kende hele befolkningens (og ikke kun den 
fremmødte eller kendte patients) behov for 
sundhedsvæsenets indsats. Når man ken-
der behovet, kan man lave strukturer og 
planer for, hvilken del af sundhedsvæsenet 
der skal tage sig af hvilke opgaver (»rette 
patient på rette sted på rette tidspunkt«). 
Strategien retter sig således mod alle i en 

region med en given kronisk sygdom, og 
ikke blot mod dem, der er kendt på en af-
deling eller i en praksis. Samtidig kræver 
det, at sundhedsvæsenet sikrer opfølgning 
på de enkelte tiltag. Risikoen for, at en pa-
tient »tabes« i systemet, øges med graden 
af kompleksitet, og derfor skal man hos de 
mest syge patienter tilknytte en case mana-
ger, der følger patienten (se senere) gennem 
hele forløbet.

Det tredje aspekt omhandler den klini-
ske beslutningsstøtte (Boks 5). Her finder 
vi meget af det, vi kender fra den traditio-
nelle kvalitetsudvikling. Modellen fokuse-
rer på, at diagnostik, behandling, kontrol 
og rehabilitering sker på basis af den bedst 
opnåelige evidens. Derfor skal den kliniske 

• Definere behandlerteam samt roller og 
 opgaver for de enkelte medlemmer
• Benytte strukturerede planer for inter-
 aktion til at understøtte evidensbaseret 
 omsorg
 • Benytte specifik klinisk håndtering 
 (case manager) ved komplekse 
 patienter
• Garantere opfølgning af patienterne
• Give omsorg, der giver mening for 
 patienten, og som passer med patientens 
 kulturelle baggrund

Boks 4. Organisation af sundhedsydelser.

• Gøre evidensbaserede vejledninger til en 
 del af daglig klinisk praksis
• Give patienter indblik i evidensbaserede 
 vejledninger og information for at til-
 skynde dem til at deltage
• Benytte evidensbaserede uddannelses-
 metoder over for sundhedspersoner
• Integrere omsorgen fra det primære og 
 det sekundære sundhedsvæsen

Boks 5. Klinisk beslutningsstøtte.
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beslutningsproces støttes af kliniske vejled-
ninger, der giver fælles strategier og mål for 
alle aktører i sundhedsvæsenet, der tager 
sig af et givet problem i fx en hel region. 
Desuden skal en stor del af beslutnings-
støtten omfatte effektiv træning og uddan-
nelse af sundhedspersoner i at arbejde kor-
rekt efter vejledningerne. Det er med andre 
ord ikke nok at lave vejledninger for hånd-
teringen af patienter i praksis eller på en af-
deling. Der skal være en fælles strategi for 
alle patienter i målgruppen, og der skal 
være aftalt hensigtsmæssige arbejdsfordelin-
ger – planlægningsfokus skifter altså fra af-
delingsansvar til regionsansvar. En anden 
vigtig del af beslutningsstøtten er feedback, 
påmindelser, praksisbesøg etc., så der hele 
tiden findes opdateret viden om, hvordan 
man klarer sig i forhold til vejledningen. 

Sidste aspekt i modellen er kliniske in-
formationssystemer (Boks 6). Disse sy-
stemer er helt centrale i brugen af kro-
nikermodellen, idet en række initiativer 
afhænger af adgangen til data. Informa-
tionssystemerne skal integrere en række 
funktioner såsom journal, vejledninger, pa-
tientinformation, tidsbestilling, admini-
stration og aktivitetsregistrering til fx kvali-
tetsudvikling og incitamentsstyring.

Det er en forudsætning for en effektiv 
kronikeromsorg, der foregår i et behand-
lerteam, at alle behandlere har adgang til 
patientens samlede data og, som nævnt, 
styringsredskaber som påmindelser og re-
suméer. Endelig skal patienten have ad-

gang til relevante data om egen behandling 
som fx resultater af undersøgelser og re-
sumé af konsultationernes indhold og afta-
ler. Samtidig giver informationssystemerne 
grundlag for at monitorere populationen af 
kronisk syge og dermed justere den popu-
lationsrettede indsats og sammenligne re-
sultaterne mellem regioner og sygehusopta-
geområder.

Hvorfor er denne model 
måske enestående?
Man kan mene, at kronikermodellen er lo-
gisk og anvendelig, eller at den aldrig vil 
komme til at fungere i sin helhed. Begge 
dele er måske rigtigt, men modellens fordel 
er, at selvom den er en teoretisk ramme for 
en optimal kronikeromsorg, er delelemen-
terne til modellen teoretisk og empirisk 
underbyggede og afprøvede i praksis. Det 
betyder, at hvert enkelt element af model-
len vil kunne give positive resultater i kro-
nikeromsorgen, og at modellens funktion 
derfor ikke er afhængig af en komplet im-
plementering. 

Modellen er overordnet udsprunget 

• Benytte rettidige og symptom- eller 
 problemrelevante påmindelser for 
 patienter og sundhedspersoner
• Identificere relevante subpopulationer 
 egnede til proaktiv omsorg, fx i form af 
 påmindelsesbreve og målrettet informa-
 tion
• Facilitere individuel omsorgsplan
• Benytte fælles information mellem 
 patient og sundhedsperson til at koor-
 dinere omsorgen
• Monitorere aktiviteten og udbyttet af 
 indsatsen i dele af og i hele sundheds-
 væsenet

Boks 6. Kliniske informationssystemer.
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af sundhedstjenesteforskningen, der sig-
ter mod at beskrive og anvise veje til opti-
mering af sundhedsvæsenets organisation, 
funktion og resultater. Men samtidig er 
modellens delelementer bygget op omkring 
kliniske problemstillinger. Der kan der-
for fokuseres på aspekter fra forskning over 
udvikling til daglig klinisk praksis. Des-
uden omfatter modellen problemstillin-
ger gående fra folkesundhed med primær 
forebyggelse til avanceret, individuel kro-
nikeromsorg med rehabilitering og pallia-
tiv omsorg. 

En anden egenskab er, at modellen un-
derstreger betydningen af både en indi-
vidorienteret og en populationsorienteret 
tilgang. Modellens mål er forbedrede re-
sultater for den enkelte patient og for den 
samlede population med en given sygdom. 
Desuden har modellen en bred systemtil-
gang med fokus på udvikling, ledelse og 
drift, idet den indregner aspekter fra viden-
skab til politik som væsentlige elementer 
i opbygningen af en god kronikeromsorg. 
Der er således tale om en komplet model, 
uden at det ene element udelukker det an-
det. Det vil sige, at modellen både kan bru-
ges som ramme for store nationale initiati-
ver og for regionale eller lokale overvejelser, 
og modellens delelementer kan også være 
en god ramme for en praksis’ overvejel-
ser om metoder til at forbedre kronikerom-
sorgen.

Grundlaget for 
modellens  opbygning
Modellen for kronikeromsorg har således 
en bred teoretisk og praktisk tilgang bl.a. 
med egenomsorg, forebyggelsesstrategier, 
netværk, implementering, kvalitetsudvik-
ling, organisation og beslutningsteori. En 
række studier viser, at delelementerne har 
effekt (5).

Kronikermodellen forbindes i høj grad 
med læge og epidemiolog Edward H. Wag-
ner. Han var da også den første til at pub-
licere en mere systematiseret præsentation 
af modellen (6). Desuden var især to artik-
ler i JAMA sammen med ledere i fø rende 
tidsskrifter om modellens effekt med til at 
sætte gang i udbredelsen af modellen 
(7–10). 

Kronikermodellen bygger i øvrigt på et 
arbejde af medarbejderne på MacColl In-
stitute for Healthcare Innovation. Tak-
ket være en større bevilling fra The Ro-
bert Wood Johnson Foundation udviklede 
man, anført af Wagner, modellen ved at fo-
kusere på tilgængelig videnskabelig littera-
tur omkring kronikeromsorg, som blev sy-
stematiseret ud fra, hvilke af de afprøvede 
strategier der resulterede i bedre kroniker-
omsorg. På den måde fandt man frem til 
elementerne i kronikermodellen. Ved hjælp 
af yderligere fondsdonationer blev model-
len herefter revideret, bl.a. med inddragelse 
af et stort ekspertpanel i USA. Modellen 
blev desuden benyttet som teoretisk ramme 
til at indsamle litteratur, der kunne belyse 
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de enkelte elementer for specifikke kroni-
ske sygdomme. Velkendt er fx gennemgan-
gen af 39 interventionsstudier fra diabe-
teslitteraturen, hvor det klart blev vist, at 
modellen kunne understøtte optimering af 
kronikeromsorgen (8).

I de senere år har man i USA oprettet 
forsknings- og udviklingsinitiativet Impro-
ving Chronic Illness Care (ICIC), der ar-
bejder videnskabeligt med kronikermodel-
len. Det førte bl.a. til en udvidet model i 
2003, der afspejler yderligere fremskridt in-
den for optimering af kronikeromsorgen. 
Samtidig har ICIC et omfattende samar-
bejde med en række universiteter, forsk-
ningscentre og sygeforsikringer i USA, 
hvor der foregår en stadig stigende viden-
opbygning omkring evidensen for kroni-
kermodellen (11).

Brug af kronikermodellen
Til forskel fra flere andre sundhedsviden-
skabelige teorier er kronikermodellen i sin 
teoretiske udvikling i høj grad empirisk un-
derbygget. Desuden har man i det cen-
trale arbejde tidligt taget fat på det typiske 
problem med, hvordan man forbereder og 
konkret implementerer modellen og over-
fører teori til praktiske initiativer i forskel-
lige sundhedsvæsener, og der er nu udviklet 
en række instrumenter (11). Bl.a. findes der 
skemaer, der kan benyttes til at identificere 
områder, som er egnet til forbedring, og 
en eventuel effekt heraf (Assessment of 
Chronic Illness Care, ACIC) og til vurde-

ring af patientevalueret grad af egenomsorg 
(The Patient Assessment of Chronic Ill-
ness Care, PACIC). Instrumenterne findes 
ikke på dansk, og ved indførelse af kroni-
kermodellen i det danske sundhedsvæsen 
vil det være naturligt at oprette en funk-
tion til at oversætte og validere disse instru-
menter i Danmark. I organisationer, hvor 
man har indarbejdet kronikermodellen, har 
man oprettet centre, enheder og/eller insti-
tutter til denne funktion. Det gælder fx i 
den amerikanske sygeforsikring Kaiser Per-
manente, som med succes har indarbejdet 
kronikermodellen. Her har man oprettet 
Care Management Institute, som er et stort 
institut, der fokuserer på at understøtte 
brugen af kronikermodellen blandt de 8,2 
mio. medlemmer.

Der skal findes en stærk, regional le-
delse med fælles mål, ligesom de konkrete 
tiltag i relation til kronikermodellen skal 
iværksættes regionalt. Derfor skal der også 
oprettes regionale institutioner med stor vi-
den og erfaring. Samtidig skal der regionalt 
kunne foretages løbende dataindsamling til 
at understøtte fælles journaldata, kvalitets-
monitorering og -udvikling, incitament-
brug samt forskning og udvikling. 

Erfaringer med modellen
En række sygeforsikringer i USA, Neder-
landene og England har implementeret 
kronikermodellen. Herfra kommer der i 
stigende grad erfaringer og videnskabelige 
resultater, der bekræfter, at brugen af kro-
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nikermodellen fører til forbedringer. Det er 
uden for denne artikels formål at beskrive 
den foreliggende videnskabelige evidens for 
modellens effekt (det gør forfatterne i en 
anden planlagt artikel), men vi vil alligevel 
gennemgå risikostratifikation, som er en 
praktisk udbygning af arbejdet med kroni-
kere, og som er udsprunget af erfaringerne 
fra især Kaiser Permanente i USA.

risikostratifikation

Det har vist sig at give vanskeligheder, at 
kronisk syge med samme sygdom var me-
get forskellige mht. sygdomsgrad, nødven-
dig behandlingsintensitet, netværk, psyke 
mv. Det førte til et behov for at kunne 
gruppere kronisk syge afhængigt af be-
hov for indsats fra sundhedsvæsenet. I bl.a. 
Kaiser Permanente har man løst det vha. 
risikostratificering. Denne metode har 
vundet så stort indpas, at flere betragter 
risikostratificering som en del af kroniker-

modellen. Risiko stratificering er i sig selv 
ikke et element i modellen, men derimod 
et redskab til at øge kronikermodellens 
gennemslagskraft i hele populationen med 
en kronisk sygdom, og den er en klar følge 
af noget af det centrale i modellen, nemlig 
at man tilrettelægger indsatsen for alle i et 
område med en given sygdom.

Grupperingen af de kronisk syge pa-
tienter kaldes risikostratificering, fordi det 
er patientens risiko for komplikationer mv., 
man stratificerer på, og ikke nødvendigvis 
risikofaktorer for udvikling af den kroni-
ske sygdom. Nogle foretrækker at kalde det 
stratificering for sygdomsgrad, men det kan 
være vildledende. Fx kan en meget syg per-
son have så gode resurser, at man ikke bør 
sætte ind med omfattende kronikeromsorg. 
Så vi benytter ordet risikostratificering også 
i Danmark (1).

Risikostratifikationen sker ved, at de 
kroniske patienter inddeles systematisk ef-

Alle
niveauer,

case 
manager

Almen praksis,
speciallæger,
care manager

Intensiv omsorg
Brug af tilstedeværende resurser til optimering
af helbred og koordination af omsorgen.
Overvejende specialbehandlere i samarbejde
med primær sundhedstjeneste

Understøttende omsorg
Optimering af færdigheder til egenomsorg; 
der bruges patientforløb og protokoller. 
Den alment praktiserende læge får hjælp 
af relevante støttefunktioner

Læ
g

eb
aseret o

m
so

rg

Almen praksis og
folkesundhed

Støtte til egenomsorg
Normal omsorg med beslutningsstøtte 
via it og programmer til at støtte 
udvikling af færdigheder til egenomsorg. 
Behandling og kontrol i almen praksis

Fig. 3. Risikostratificeringens tre niveauer, hvor den lægebaserede indsats øges mod toppen af pyramiden.
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ter fastsatte og målbare variable, men sam-
tidigt dynamisk, således at en patient kan 
skifte niveau. I Fig. 3 ses den metode illu-
streret, som benyttes i Kaiser Permanente. 

De letteste tilfælde af kronisk syge pa-
tienter kan overvejende klare sig ved egen-
omsorg, hvor behandlingen af sygdommen 
sker i almen praksis. Det kan gælde en ast-
matiker, der med viden om astma, dens be-
handling og aktionsplan ved forværring 
forstår selv at regulere behandlingen. Det 
kan også være patienten med velreguleret 
hypertension og med god forståelse for til-
standen. På dette niveau finder man også 
»selvhjælpsgrupper«, hvor patienterne støt-
ter og underviser hinanden.

En mellemgruppe af patienter tilhører 
andet niveau (care management-niveauet). 
Her har patienten måske tilfredsstillende 
viden til passende egenomsorg, men denne 
og den medicinske behandling er ikke til-
strækkelig til, at patienten er velbehandlet. 

På dette niveau optimeres derfor patient-
uddannelsen (viden om forebyggelse, egen-
omsorg mv.), og kontrollen i almen praksis 
intensiveres med evt. brug af støttefunktio-
ner som care manager (sygeplejerske, far-
maceut mv. med specifik viden om den på-
gældende sygdom). Niveauet understøttes 
af speciallæger, der rådgiver primærlæger og 
deltager i planlagte patientforløb, fx med 
delt kontrol efter princippet om løbende 
kontrol i almen praksis og årskontrol i et 
ambulatorium (12). Desuden er der ad-
gang til andre specifikke hjælpefunktioner 
(fx fysioterapeuter ved rehabilitering, diæti-
ster ved vægtproblemer, rygestopvejledere, 
patienter som ledere af selvhjælpsgrupper 
etc.). I care management er evt. udadgående 
hospitalsfunktioner ofte rettet mod at un-
derstøtte sundhedspersonerne i primærsek-
toren og har i disse tilfælde kun i mindre 
grad fokus på direkte patientkontakt.

Det øverste niveau udgøres af de svære-

1–3%

20–30%

Intensiv omsorg
Fremskreden sygdom, komplicerende komorbiditet,
komplicerende psykosociale forhold, svage ældre

Understøttende omsorg
Behov for tæt observation af symptomer, 
medicinering og intensiv uddannelse i egen-
omsorg: ikkeoptimal kontrol, compliance-
problemer, kompleks medicinering, 
komorbiditet

65–80%

Støtte til egenomsorg
Behov for medicin og livsstilsændringer,
er under kontrol

Fig. 4. Fordelingen af kronisk syge patienter i risikopyramiden. Stratificeringen er dynamisk med bevægelse 
mod det nederste niveau som mål.
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ste tilfælde af patienter med kroniske syg-
domme. Det er patienter med en sygdom, 
der overvejende kræver speciallægebehand-
ling alene pga. sygdommens alvor. Det kan 
også være patienter med flere alvorlige, 
komplicerende sygdomme. Endelig kan det 
være patienter med komplicerende psyko-
logiske, sociale, kognitive eller aldersmæs-
sige forhold. Her vil patienten typisk få til-
knyttet en særlig case manager, der sikrer, at 
patienten forstår, indvilger i og følger det 
fastsatte patientforløb, og som støtter pri-
mærlægen i praksis i at være tovholder for 
patienten, fx ved aktivt at arbejde med at 
etablere og vedligeholde kontakten mellem 
patienten og alle relevante dele af sund-
hedsvæsenet. Risikostratificeringen betyder, 
at graden af den lægebaserede omsorg for 
den kronisk syge øges i takt med komplek-
siteten af patientens helbredstilstand (Fig. 
4). På den måde allokeres lægeresurserne 
gradueret, og man søger at undgå, at pa-
tienter med et bedre helbred tager pladsen i 
den mest specialiserede del af sundhedsvæ-
senet fra patienter med et dårligere helbred.

Samtidig er risikostratificeringen dy-
namisk og incitamentsstrukturen rettet 
mod at skubbe patienten mod det lave-
ste niveau. Det betyder, at patienten mod-
tager den mest effektive omsorg på det la-
vest mulige omkostningsniveau. I Fig. 4 ses 
endvidere den kvantitative fordeling, man 
typisk finder på de enkelte niveauer i Kai-
ser Permanente. Stratificeringens succes af-
hænger dog ikke af denne fordeling, men 

af at patienten befinder sig på det niveau, 
hvor den rette indsats findes.

Risikostratifikation kræver som nævnt, 
at der løbende indsamles information om 
den enkelte patients behandling. Det in-
debærer bl.a., at alle kronisk syge patienter 
i almen praksis ICPC-kodes, og at prak-
sis deltager i risikostratifikation. Dette un-
derstreger nødvendigheden af et velfunge-
rende og real time-informationssystem med 
data om alle ydelser. Det gavner fx ikke pa-
tienten at få oplyst sine behandlingsresulta-
ter efter måneder, hvis der skulle have væ-
ret grebet ind med det samme. 

Perspektiver for det 
danske sundhedsvæsen
Kronikermodellen er fortrinsvis udviklet i 
det amerikanske sundhedsvæsen og i det-
tes kultur, ledelsestradition og finansielle 
struktur. USA er kendt for at have verdens 
dyreste sundhedsvæsen og en række in-
citamenter, som vi ikke har i vores sund-
hedsvæsen. Her tænkes specielt på mar-
kedskræfternes og det juridiske systems 
påvirkning. Alligevel har modellen kun-
net bruges i de nederlandske og engelske 
sundhedsvæsener, som minder om det dan-
ske, og man kan derfor med rette antage, 
at principperne i kronikermodellen også vil 
kunne indføres i Danmark. Det underbyg-
ges af, at kronikermodellen har haft størst 
succes i en særlig gruppe amerikanske sy-
geforsikringer, hvor man typisk har fri ad-
gang til egen primærlæge og fri adgang til 
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speciallæger gennem en gatekeeper – de så-
kaldte health maintenance organizations el-
ler managed care organizations. I Danmark 
har vi tradition for omfattende administra-
tiv dataindsamling, hvilket kan støtte en 
nyetablering af en mere klinisk orienteret 
dataindsamling. Samtidig er der gennem 
en årrække arbejdet med initiativer vedrø-
rende berøringsfladerne mellem primær- og 
sekundærsektor (fx patientforløb, indikato-
rer, praksiskonsulenter) og vedrørende en 
national plan for kvalitet. Mange af model-
lens elementer er derfor kendte inden for 
forskning og udvikling i sundhedsvæsenet, 
og det er derfor også naturligt, at model-
len er kernen i Sundhedsstyrelsens anbefa-
ling til en styrkelse af den danske kroniker-
indsats (1). 

Derimod har vi ikke tradition for stærk, 
tværgående ledelse og koordination som et 
planlæggende og kvalitetsovervågende ele-
ment i opbygningen og funktionen af et 
samlet sundhedsvæsen. Vi har heller ikke 
tradition for en samlet national indsats, 
hvor indsats, kvalitet og effekt følges på 
tværs af sektorer og regioner. Ved fokuse-
ret at udvikle ledelsesformerne, incitament-
strukturen og finansieringsformerne i det 
danske sundhedsvæsen vil man kunne nå 
langt mht. at skabe grundlaget for et æn-
dret sundhedsvæsen, hvor almen prak-
sis er et helt centralt element. En del af ar-
bejdet med at indføre kronikermodellen 
kan blive, at sundhedsvæsenets incitament-
struktur i højere grad må baseres på opnået 

kvalitet og i mindre grad på aktivitetspræ-
miering. En del af honoreringen til afdelin-
ger og til almen praksis må med andre ord 
afhænge af de opnåede kvalitetsmål og ikke 
af antal ydelser. En konsekvens vil også 
være, at man i højere grad må udvikle en 
fælles vision og kultur i primærsektoren og 
sygehusvæsenet, hvor almen praksis og sy-
gehuse skal have fælles mål og dermed ens 
incitamenter til at gøre det rigtige for pa-
tienternes skyld. 

Alt i alt må en stille og velplanlagt re-
form af incitamentsstrukturen, sammen 
med optimering af ledelsesstrukturen, an-
ses for at være en af de vigtigste udfordrin-
ger i de kommende år. Målet er et proak-
tivt sundhedsvæsen, der indretter sig efter 
at håndtere patienter med kroniske syg-
domme, samtidig med at vi bevarer et vel-
fungerende og ofte højt specialiseret re-
aktivt sundhedsvæsen til at håndtere akut 
sygdom.

Interesskonflikter: ingen angivet.

litteratur
1.  Sundhedsstyrelsen. Kronisk sygdom. Patient, 

sundhedsvæsen og samfund. København: 
Sundhedsstyrelsen, 2005.

2.  Hvas AC, Thesen J. At styrke patientens egne 
kræfter og at modvirke undertrykkende kræf-
ter: »Empowerment« i et medicinsk perspek-
tiv. Ugeskr Læger 2002; 164: 5361–5. 

3.  Dørfler L, Hansen HP. Egenomsorg – en lit-



368
M

ån
ed

ss
kr

 P
ra

kt
 L

æ
ge

ge
rn

 •
 A

pr
il 

2
0

0
6

 •
 8

4
. 

år
ga

n
g

 teraturbaseret udredning af begrebet. Køben-
havn: Sundhedsstyrelsen, 2005.

4.  Willaing I, Folman NB, Gittelsohn A. Pa-
tientskoler og gruppebaseret patientundervis-
ning – en litteraturgennemgang med fokus på 
metoder og effekter. København: Sundheds-
styrelsen, 2005.

5.  Frølich A, Hendriksen C, Jørgensen SJ. Opti-
mering af indsatsen ved kroniske sygdomme. 
Model for en sammenhængende indsats. Uge-
skr Læger 2005; 167: 266–8. 

6.  Wagner EH. Chronic disease management: 
what will it take to improve care for chronic 
illness? Eff Clin Pract 1998; 1: 2–4. 

7.  Bodenheimer T, Wagner EH, Grumbach K. 
Improving primary care for patients with 
chronic illness. JAMA 2002; 288: 1775–9. 

8.  Bodenheimer T, Wagner EH, Grumbach K. 
Improving primary care for patients with 
chronic illness: the chronic care model, Part 2. 
JAMA 2002; 288: 1909–14. 

9.  Wagner EH, Groves T. Care for chronic dis-
eases. BMJ 2002; 325: 913–4. 

10.  Wagner EH. Chronic disease care. BMJ 2004; 
328: 177–8. 

11.  www.improvingchroniccare.org 
12.  Dahler-Eriksen K, Nielsen JD, Lassen JF, Ole-

sen F. Tværsektorielle behandlingsprogrammer 
– et eksempel på det samarbejdende sund-
hedsvæsen. Ugeskr Læger 1998; 160: 5021–4. 



M
ån

edsskr Prakt Læ
gegern

 • Feb
ruar 2

0
0

8
 • 8

6
. årgan

g

175

Kronisk sygdom og 
diagnosekodning 
i almen praksis
Peter Vedsted & Henrik Schroll

Almen praksis spiller en helt central rolle i 
den samlede omsorg for patienter med 
kroniske sygdomme og tilstande. Det er 
derfor vigtigt at få diagnosekodningen 
bedret og få den implementeret fuldt i 
almen praksis.

Diagnosekodning i almen praksis har fået 
ny aktualitet efter, at der er sat øget fokus 
på kronikerindsatsen. Baggrunden er, at 
der er et stort behov for, at almen praksis 
diagnoseregistrerer kronisk syge patienter 
i det danske sundhedsvæsen. På basis af 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger (1) om 
brugen af kronikermodellen i sundheds-
væsnet og implementeringen i form af 
forløbsprogrammer for konkrete kroniske 
sygdomme fremstår almen praksis netop 
som det væsentligste omdrejningspunkt i 
diagnoseregistrering.

Derudover er der en lang række andre 
gode grunde til at diagnosekode, såsom at 
få overblik over patientgrupper samt det 
særlige overblik læge og personale kan få 
over en patients journal, hvis der er be-
nyttet kodning. Det gælder fx forløb, 
hvor man kan blive opmærksom på sær-
lige mønstre i symptomer mv. Desuden 
giver diagnosekodning efterhånden en 
række teknologiske muligheder såsom 
feedback, oversigter og grafer samt links 
til sygdomsspecifik information på inter-
nettet. 

I denne artikel ser vi på diagnosekod-
ning i relation til kronikermodellen.

Baggrund for diagnoseregistrering 
hos kronisk syge
Der kan skabes forbedrede resultater af 
den samlede indsats hos kronisk syge 
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176 K R O N I K E R O M S O R G

patienter ved at arbejde med elementerne 
i kronikermodellen (2). Det vil bl.a. inde-
bære, at man »skal kende sin popula-
tion«, så praksis målrettet kan hjælpe 
med, at patienten har viden og kunnen i 
forhold til sygdomme, at der iværksættes 
relevant og adækvat behandling og at der 
følges op.

En central forudsætning er, at patien-
tens sygdomsstatus bliver registreret. 
I denne forbindelse drejer det sig om 
diagnoser for kroniske sygdomme og ikke 
nødvendigvis symptomdiagnoser. Men 
registreringen kan meget vel også omfatte 
en registrering af risikofaktorer, sociale og 
psykologiske forhold. 

Jo mere præcis kodningen og registre-
ringen foretages, jo bedre vil man også 
kunne identificere særligt udsatte og sår-
bare grupper af patienter (ældre patienter, 
flere samtidige kroniske sygdomme, svag 
social position, særligt behov for livsstil-
sintervention mv.).

Diagnosticering er en lægefaglig op-
gave, og i den kliniske hverdag er det et 
vigtigt arbejdsredskab, som læger benyt-
ter sig af i patientkontakten. I Danmark 
foregår diagnoseregistrering obligatorisk 
på sygehusene. I almen praksis er diagno-
sekodning imidlertid ikke obligatorisk. 

En anden vigtig del af patientregistre-
ring vedrører en gradueret behandlings-
indsats (stratificering). For sikkert og ef-
fektivt at kunne allokere en patient til en 
bestemt gradueret indsats (1) skal rele-
vante diagnoser og andre parametre regi-
streres, og helhedsbilledet skal løbende 
tages op til fornyet vurdering. Det kræver 
et informationsteknologisk værktøj. Da 
stratificering også typisk er en multidisci-
plinær opgave, er det vigtigt, at disse 
informationer kan deles på tværs af sekto-

rer og behandlere. Det vil fx betyde, at 
kommunerne kan få behov for at have 
adgang til oplysninger om borgernes evt. 
diagnoser. 

Da langt hovedparten af borgere med 
en kronisk sygdom kun eller over en år-
række udelukkende ses i almen praksis, 
bliver almen praksis omdrejningspunktet 
for diagnoseregistrering i kronikerindsat-
sen. Derfor skal det sikres, at der er støtte, 
procedurer og værktøj til at diagnoseregi-
strere i almen praksis, og de skal umiddel-
bart implementeres.

Sammenhæng i 
diagnoseregistrering 
mellem sektorer
Patienters diagnoser i sygehusregi regi-
streres i Landspatientregisteret (LPR), og 
diagnoser i almen praksis registreres i 
lægens eget praksissystem. Der er forsøg i 
gang med at overføre almen praksis’ diag-
noser til centrale databaser (datafangst, 
Den Almenmedicinske Database 
(DAMD)), og i første omgang sker det for 
diabetes. Der er ingen kobling mellem 
LPR og DAMD, hvorfor man ikke umid-
delbart kan få et overblik over patienter-
nes diagnoser. Samtidig er der ikke umid-
delbart mulighed for, at det kommunale 
sundhedsvæsen kan indsamle disse diag-
noseoplysninger for deres borgere. Disse 
forhold betyder, at sektorerne/behand-
lerne ikke kan opnå et samlet overblik 
over, hvorvidt der er tale om en kronisk 
syg borger, der er kandidat til eller er 
indrulleret i et forløbsprogram. For at 
opnå denne mulighed skal der således 
arbejdes frem mod at integrere disse op-
lysninger.

Allerede i dag findes dog en mulighed 
for, at der i almen praksis kan opsamles 
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informationer om patienter, der har væ-
ret i kontakt med sygehusvæsenet (ind-
læggelse og ambulant kontakt). Enhver 
patientkontakt udløser fra sygehuset en 
epikrise til egen læge med angivelse af 
relevante diagnosekoder (ICD-10). Det 
skulle således være muligt, at lægesyste-
mer indrettes til automatisk at indarbejde 
og oversætte disse diagnosekoder til regi-
strering i den elektroniske patientjournal.

Diagnoseregistrering 
i almen praksis
I almen praksis benytter man internatio-
nalt kodesystemet ICPC udviklet specifikt 
til almen praksis (3). Generelt kan man 
kode symptomer (henvendelsesårsager), 
diagnoser (fx infektioner, neoplasmer, 
skader, misdannelser) og procedurer for 
17 kapitler, som dækker organsystemer, 
en gruppe for almene og uspecificerede 
symptomer/diagnoser og en gruppe for 
sociale forhold. Der kan angives flere 
koder pr. konsultation. ICPC- og ICD-
koder kan oversættes indbyrdes og er 
derved kompatible, så koderne kan kon-
verteres til hinanden.

ICPC er indarbejdet i alle lægesyste-
mer. Forudsætningerne for diagnoseregi-
strering i almen praksis er således gode, 
idet almen praksis er fuldt ud computeri-
seret med elektronisk patientjournal. 
Brugen af diagnoseregistrering i almen 
praksis varierer meget i Danmark. PLO’s 
medlemsenqueter viser, at i 2003 benyt-
tede 16% af praksis muligheden for at 
ICPC-kode, mens dette i 2005 var steget 
til 45% af alle praksis. I 2005 varierede 
amterne mht. praksis, der kodede fra 33% 
til 93%. 

Der er også stor forskel i, hvordan 
praksis koder. En del læger koder ikke 

deres akutte patienter, men til gengæld 
alle deres kronisk syge patienter. Nogle 
koder kun med et »organbogstav« fra 
ICPC, men de fleste koder med både 
symptomdiagnoser og regulære sygdoms-
diagnoser. Variationen afspejler i høj grad 
de regionale tiltag, der har været gjort af 
ICPC Kodenetværket og de lokale data-
konsulenter i form af kurser og anden 
undervisning (4–6). 

Kvaliteten af kodningen afhænger af 
den enkelte læge, men også af den hjælp 
(fx menuer), lægen får af sit lægesystem. 
Validiteten af diagnoseregistrering i al-
men praksis er vurderet både nationalt og 
internationalt, og det er fundet, at læ-
gerne i ca. 75% af kontakterne stillet over 
for samme kliniske problemstilling væl-
ger den samme diagnose. For kroniske 
lidelser er overensstemmelserne dog væ-
sentlig højere. 

Undersøgelserne vedrører ikke læger, 
der er specielt uddannet i kodning med 
ICPC. Overensstemmelsen i kodevalg vil 
derfor formentlig være højere blandt 
læger, der er uddannet i at diagnosekode 
(7–9). 

Status for diagnoseregistrering 
i almen praksis
Udbredning til almen praksis: En vigtig 
forudsætning for implementering af 
ICPC-kodning i almen praksis er lægernes 
kendskab til den. Der findes ikke en spe-
cifik undervisning af kommende special-
læger på det teoretiske kursus. DAK-E IT 
planlægger at fremme udbredelsen af 
ICPC-kodningen ved regionalt at afholde 
kurser i kodning og opbygge en paraply-
organisation (ICPC Kodenetværket). De-
centralt i regionerne planlægges det, at 
uddannelsesudvalgene og datakonsulen-
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terne med central støtte skal stå for ud-
dannelsen.

Der er lavet en »kodebog« udgivet på 
Tidsskrift for Praktisk Lægegerning (sene-
ste udgave fra 2003), der beskriver prin-
cipperne omkring ICPC-kodning. Der er 
tidligere til alle praktiserende læger ud-
sendt dels et ICPC-kodekort og et tilsva-
rende kort for grundreglerne i ICPC-kod-
ning (kan downloades fra www.laeger.
dk/portal/page/portal/LAEGERDK/
LAEGER_DK/LAEGEFAGLIGT/KVALITET/
KVALITET_ALMEN_PRAKSIS/ICPC_
DIAGNOSEKODNING/ICPC_
VEJLEDNING/)

Incitamenter til at ICPC-kode: Det er 
frivilligt at benytte ICPC-kodning. Kod-
ningen er ikke koblet til økonomiske 
incitamenter såsom honorering. Typisk 
benyttes ICPC-kodning som et internt 
arbejdsredskab og har som sådan et om-
fang og en kvalitet nødvendig herfor. På 
ICPC-kurserne demonstreres de fordele til 
hurtigt overblik i journalen og hurtig 
specifik informationssøgning, som kod-
ningen også giver. I forbindelse med »For-
løbsydelsen for diabetes« er dette udnyt-
tet. I Norge har man erfaringer med, at 
enhver afsluttet kontakt kun udløser 
honorar, hvis der foreligger ICPC-kod-
ning (10). Der foreligger ingen norske 
undersøgelser af, om det har medført et 
ringere eller bedre registreringskvalitet, 
men der synes ikke at være forskel i kode-
kvaliteten. Derimod er der ingen tvivl 
om, at det har medført en fuldstændig 
kodning (personlig meddelelse, professor 
Anders Grimsmo, Norge). En anden erfa-
ring fra Norge er, at lægerne skal gives 
mulighed for at gøre status med passende 
mellemrum for at opdatere status for de 
givne diagnosekoder. Hvis ikke forældes 

koderne på samme måde, som hvis man 
ikke gør status over en patients lægemid-
delbrug. Fx vil en 50-årig kvinde med 
diagnosen meno-metroragi have en irre-
levant diagnose efter en hysterektomi. 
I Danmark vil man typisk vælge at sup-
plere friteksten i diagnosekoden med fx 
årstal for aktiviteten, således at koden 
bliver: »Meno-metroragi, hysterektomi 
2004« Det vil samtidig give lægen et vink 
om, at han formentlig ikke behøvede at 
indkalde patienten til nyt smear.

Lægesystemer: Alle lægesystemer i al-
men praksis skal give mulighed for at 
ICPC-kode. Der er dog fortsat stor forskel 
på brugervenligheden mht. at fremsøge 
den relevante kode, påføre den relevante 
kode, finde koder i patientens journal og 
lave udtræk på ICPC-koder på tværs af 
alle patienter (6). I nogle lægesystemer er 
der hjælpemenuer og pop-up-skærme og 
patientkort, der viser tidligere og nuvæ-
rende ICPC-koder. Nogle systemer arbej-
der med mulighed for påmindelse, hver 
gang en kontakt afsluttes med en reg-
ning, og nogle lægesystemer har indbyg-
get mulighed for, at man kan sætte andre 
påmindelser ind ved fx specifikke ICPC-
koder. Nogle lægesystemer kan også præ-
sentere tidligere benyttede koder, så læ-
gen ikke skal fremsøge endnu en gang. 
Man kan se, hvad lægesystemerne kan, 
på: www.dak-e.dk/files/9/certificeringer_
2.pdf

Udtræk af patienter med specifikke diag-
noser og datafangst: Mange af lægesyste-
merne har funktionaliteter, der gør det 
muligt for praksis at lave et udtræk på 
specifikke diagnoser, men ikke alle er lige 
brugervenlige og sikre. Der foregår forsøg 
med at lave datafangst i lægesystemerne 
med henblik på at identificere alle patien-
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Struktur

Lægesystemer Lægesystemerne har en særlig betydning i forbindelse med diagnosekodning. Det 
gælder forhold omkring brugerfl ade- og venlighed, og omkring at kunne lave fx 
statistikker på baggrund af koderne 
For at minimere tidsforbruget med at kode og sikre kvaliteten af kodningen er det 
derfor særdeles vigtigt, at der arbejdes med at udvikle bedre fl ertal brugerfl ader i 
lægesystemerne. Det gælder pop-up-menuer, hjælpemenuer, patientkort med 
koder. Samtidig kan man udvikle automatisk indsamling af koder fra epikriser, der 
så valideres af lægen

Uddannelse Brugen af ICPC-kodning kræver en grundlæggende viden om systemet, og 
hvordan man benytter koderne bedst. Derfor skal der udvikles nationale og 
decentrale initiativer til kurser i ICPC-kodning og brug af lægesystemer. Der er 
behov for at videreudvikle, udbygge og formalisere netværket for kodeeksperter 
og datakonsulenter o.l. Endvidere skal man måske i højere grad have fokus på 
uddannelse af praksispersonale

Udvikling af 
kodesystem

ICPC-kodesystemet kan udvikles så det dels er dækkende, dels er logisk at benytte 
i den daglige praksis (specifi kt og udtømmende). Dette arbejde skal faciliteres og 
have input fra brugerne så man opnår et optimalt brugervenligt kodesystem. 
ICPC-2 skal implementeres (fx T89 og T90)

Proces

Incitamenter Der skal udvikles på incitamenter, der kan øge udnyttelse af diagnosekodning. 
Det kan dreje sig om økonomiske og faglige incitamenter, og man kan kæde 
kodeaktiviteten sammen med kvalitetsudvikling og mulighed for at få statistikker 
mv. (adgang til information og feedback)

Status For at undgå at diagnosekoder bliver forældede og ikke giver anledning til 
opfølgning kan man arbejde med muligheden for at lægen kan gøre status med 
relevante mellemrum sammen med patienten (som fx med en gennemgang af 
lægemiddelbrug o.l.)

Kvalitetssikring Undersøgelser viser, at det er nødvendigt med en løbende kvalitetsudvikling og – 
sikring af kodearbejdet. Det gælder de koder, som benyttes, men i høj grad også 
den tid og de resurser, der går til det. Det skal også ses i forhold til den før omtalte 
uddannelse i diagnosekodning. Der skal også arbejdes med en løbende monitore-
ring af kodekvaliteten

Resultater

Oversigt over 
patienter

En vigtig fordel ved diagnosekodning i kronikerindsatsen er muligheden for at 
skabe et overblik over gruppen af patienter med en given sygdom

Feedback og 
oversigter

Ved at lave udtræk af særlige kodegrupper bliver det muligt at få feedback enten 
fra sentinelsystemet, diabetesforløbsydelsen og evt. eget lægesystem. På lidt 
længere sigt skal det være muligt at kombinere informationer fra både almen 
praksis, sygehusene og kommunerne i de tilbagemeldinger, som gives til de 
sundhedsprofessionelle

Påmindelser Hvis der er opsat særlige krav til fx den opfølgning, man vil tilbyde patientgrup-
per, kan man udnytte diagnoseregistrering til at udtrække de patienter, der fx ikke 
har været til kontrol inden for et vist tidsrum. En facilitet der kan fås fra både 
sentinelsystemet og nogle lægesystemer

Fig. 1. Anbefalinger til at optimere diagnoseregistrering ved kronisk sygdom.
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ter med en bestemt ICPC-kode og ind-
samle relevante oplysninger, der så sam-
les i en central database, hvorfra ønskede 
rapporter kan tilbageleveres til de enkelte 
praksis.

Hjælpepersonalets kodearbejde: Til de 
afholdte kodekurser er hjælpepersonalet 
også indbudte. Indtil videre er det dog 
fortrinsvis lægerne, der har deltaget, men 
eftersom hjælpepersonalet i stigende grad 
inddrages i behandlingen og kontrollen 
af de kroniske sygdomme, må det forven-
tes, at personalet også koder deres pa-
tientkontakter og dermed skal have kom-
petencer på området.

Kodenetværk: Med DAK-projektet blev 
det besluttet at fremme ICPC-kodningen. 
Der blev nedsat en ICPC Netværksgruppe 
bestående af 1–2 personer fra hvert amt 
samt datakonsulenten. Gruppen har 
holdt møde 2–3 gange årligt og igangsat 
amtslige kodekurser. I gruppen har speci-
fikke kodeproblemer kunnet bringes op 
og diskuteres i et fælles internetforum. 
Styregruppen har ud fra diskussionen 
valgt den mest hensigtsmæssige brug og 
lagt konklusionen ind i en database, som 
netværket har kunnet trække på. DAK-E 
er nu som anført ved at etablere en tilsva-
rende enhed i regionerne. Deltagere i 
gruppen bliver i den nye organisation 
mere forpligtet til at arrangere regionale 
ICPC-kodekurser. 

Kvalitetssikring af kodning: Der foregår i 
dag ikke en systematisk kvalitetssikring af 
kodearbejdet i almen praksis. For delta-
gere i den del af Sentinel, hvor lægerne 
har valgt at diagnosekode alle kontakter 
og indberette alle kontakter til DAMD, 
sker der for nuværende en validering af 
diagnosekodning.

Behov for udvikling og støtte
Diagnoseregistrering i almen praksis er 
nødvendig, hvis alment praktiserende 
læger skal få det optimale ud af deres 
elektroniske patientsystemer, og hvis 
almen praksis skal bidrage optimalt til en 
samlet kronikerindsats. Derfor er der 
behov for støtte til lægernes kontinuer-
lige registrering, indsamling af diagnose-
koderne og validering af kodningen. Vi 
har identificeret nogle særligt interes-
sante og vigtige områder, som det vil 
være naturligt at fokusere på i en udvik-
ling af området (Fig. 1). 

Konklusion
Vi har her gennemgået status for ICPC-
kodning i almen praksis set i forhold til 
implementering af kronikermodellen i 
det danske sundhedsvæsen. Almen prak-
sis spiller en helt central rolle i den sam-
lede omsorg for patienter med kroniske 
sygdomme og tilstande. Det er derfor 
vigtigt, at der satses og udvikles på sna-
rest at få diagnosekodningen implemen-
teret fuldt ud i almen praksis samt at få 
den kvalitetsudviklet. Vi har peget på 
nogle vigtige indsatsområder, som vil 
kunne facilitere denne udvikling.

Ud over de anførte tiltag skal der end-
videre arbejdes målrettet i retning af at 
integrere databaser og kodninger fra både 
primær- og sekundærsektoren, så man 
kan følge patienterne i det samlede sund-
hedsvæsen. 

Det omfatter fx også mulighed for en 
systematisk registrering af aktiviteter i det 
kommunale sundhedsvæsen, til hvilket 
der mangler redskaber.

Økonomiske interessekonflikter:
ingen angivet.
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1. Indledning 
 
Formål  

Nærværende forløbsprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og 
koordinerede indsats for kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) på hospitaler, i 
kommuner og i almen praksis i Region Midtjylland.  
 
Formålet med programmet er at sikre anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for 
den sundhedsfaglige indsats, fokus på inddragelse af patientens egne ressourcer, en 
fælles forståelse for opgavefordelingen, samt koordinering og kommunikation mellem 
alle involverede parter. Forløbsprogrammet skal kunne benyttes som et 
arbejdsredskab af den enkelte fagperson i kontakten med patienten.  
 
Formålet er endvidere at sikre en fælles standard for behandling, kontrol og 
rehabilitering, herunder patientrettet forebyggelse, af patienter med KOL i Region 
Midtjylland. Programmet er desuden dynamisk, idet det vil blive tilpasset ændringer i 
de kliniske retningslinjer, best practice og udvikling på området generelt.  
 
Anbefalingerne er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, relevante 
kliniske retningslinjer (hvor disse er tilgængelige) samt i kronikermodellen og dennes 
centrale principper.  
 
Målgruppe for forløbsprogrammets anbefalinger  

Den primære målgruppe er fagpersoner i almen praksis, på hospitaler og i kommuner, 
som omgås patienter med KOL. Dertil kommer andre personer, som ønsker indsigt i 
behandling, kontrol og rehabilitering af patienter med KOL, fx planlæggere, politikere 
og patienter/pårørende mv. 
 
Organisering og medlemmer 

En programgruppe bestående af repræsentanter fra henholdsvis almen praksis, 
hospitaler og kommuner har varetaget udarbejdelsen af Forløbsprogram for KOL i 
Region Midtjylland. Den nuværende version er alene revideret af 
forløbsprogramgruppens lægefaglige medlemmer fra almen praksis og hospitaler på 
baggrund af en klinisk revision i 2013. 
 
Der blev i forbindelse med udarbejdelsen desuden afholdt to fokusgruppeinterviews 
med patienter med KOL, for derved at inddrage patientperspektivet i udviklingen af 
forløbsprogrammet.  
 

Forløbsprogrammets opbygning  

Konkret bygger programmet på det KOL-program, der blev udviklet af den såkaldte 
KOL-programledelse i Vejle Amt, november 2006 og de kliniske retningslinjer, tjeklister 
og vejledninger der tidligere er udarbejdet på Horsens Sygehus. Det andet 
omdrejningspunkt for programmet er Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tidlig 



 

  Side 4 

opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering, mens Sundhedsstyrelsens 
Forløbsprogrammer for kronisk sygdom – Generisk model har fungeret som den 
grundlæggende ramme for programmet. 
 
Fælles for alle tre gælder, og dermed også nærværende program, at der for det første 
lægges vægt på, at indsatsen for KOL skal foregå alle steder i sundhedsvæsenet, dvs. 
hos praktiserende læger, på hospitaler og i kommunerne, og for det andet at indsatsen 
bør foregå i et tværfagligt såvel som tværsektorielt samarbejde. 
 
Forløbsprogrammet består af en række baggrundsafsnit, som er fælles for alle tre 
sektorer. Dertil kommer tre vejledninger – en til hver sektor. Den enkelte vejledning 
kan tages ud af det samlede forløbsprogram, og kan benyttes isoleret i den enkelte 
sektor. De kliniske retningslinjer, vejledninger og tjeklister, der tidligere er udarbejdet 
på Regionshospitalet Horsens, vedlægges KOL programmet til brug for hospitaler og 
kommuner i Region Midtjylland i forbindelse med implementering af KOL programmet. 
 
 

 
På vegne af Forløbsprogramgruppen 

 
Jørgen Schøler Kristensen Ellen Greve Jens M. Rubak 

Cheflæge 

Hospitalsenheden Horsens 

Sundhedschef 

Holstebro Kommune 

Regionspraksiskoordinator og 

praktiserende læge 

Århus 
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2. Baggrund 
 
Kroniske sygdomme har de senere år været genstand for stadig stigende 
opmærksomhed både i sundhedsvæsenet og i samfundet generelt.  
 
Kronisk sygdom er sygdom, der har et langvarigt forløb eller er konstant 

tilbagevendende. Mange mennesker, der lever med kroniske sygdomme, har – 
heldigvis – en udmærket livskvalitet og funktionsevne i hverdagen1. 
 
Ifølge Sundhedsstyrelsen er kronisk sygdom kendetegnet ved en række 
karakteristika2: 
 

o Tilstanden er vedvarende og fører ubehandlet til dårligere livskvalitet og/eller 
tidligere død 

o Jo tidligere sygdommen opspores jo større muligheder er der for at bedre 
prognosen og forebygge forværring (proaktiv indsats) 

o Sygdommen har blivende følger 
o Der er behov for langvarig behandling eller pleje 
o Der er behov for rehabilitering 

 
Som en del af indsatsen for borgere med kroniske lidelser har Region Midtjylland, 
kommunerne og de praktiserende læger i regionen udarbejdet forløbsprogrammer for 

kroniske sygdomme.  
 
Et forløbsprogram for en kronisk sygdom defineres som3: 
 

 

”En beskrivelse af den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats 

for en given kronisk sygdom. Forløbsprogrammet skal sikre anvendelse af 

evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse 

af opgavefordelingen, samt koordinering og kommunikation mellem alle de 

involverede parter.” 

 

 
Programmerne skal bruges som en vejledning i, hvordan den sundhedsprofessionelle 
indsats varetages for kronisk syge patienter.   

                                       
 
 
1 Sundhedsstyrelsen (2012) Forløbsprogrammer for kronisk sygdom – Generisk model 

(version 2.0). 
2 Sundhedsstyrelsen (2008), Forløbsprogrammer for kronisk sygdom – Generisk 

model. 
3 Ibid. 
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Der sker i disse år en kraftig vækst i antallet af borgere med kroniske sygdomme i 
Danmark. Samtidig har der været en stigende anerkendelse af, at sundhedsvæsenet 
generelt ikke har behandlet kroniske lidelser på den måde der er evidens for4. Det 
drejer sig primært om systematisk inddragelse af borgerens egne ressourcer i 
behandlingen og manglende brug af evidensbaserede kliniske retningslinjer.  
 
Ydermere er der ved kroniske lidelser ofte behov for en vedvarende behandlingsindsats 
på tværs af de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet. Der stilles derfor særlige krav 
til samordning og koordination mellem aktører og sektorer i sundhedsvæsenet for at 
sikre gode forløb for borgere med en kronisk lidelse. I dag er der dog dokumentation 
for, at denne samordning ikke fungerer optimalt5.  
  
Samlet set bør sundhedsvæsenet derfor anlægge et mere sammenhængende, 
længerevarende og helhedsorienteret og samtidigt individuelt perspektiv på den 
enkelte borger med kronisk sygdom, og der er derfor brug for et paradigmeskifte i 
måden, hvorpå sundhedsvæsenet håndterer kroniske lidelser6. 
Det er netop i dette lys arbejdet med forløbsprogrammer for kroniske sygdomme skal 
ses.  
 
I forhold til andre initiativer som eksempelvis patientforløbsbeskrivelser og 
referenceprogrammer, lægges der i forløbsprogrammerne således vægt på at sikre en 
kontinuerlig indsats, på tværs af alle tre sektorer i sundhedsvæsenet – almen praksis, 
kommuner og hospitaler. Programmerne omhandler derved naturligt hele populationen 
med en given kronisk sygdom, hvorefter der kan defineres indsatser for undergrupper 
med særlige behov.  
 
Samtidigt skal programmerne medvirke til på den ene side at sikre, at 
sundhedsvæsenet agerer proaktivt i forhold til borgere med kroniske lidelser. Denne 
proaktivitet skal blandt andet medvirke til at sikre tidlig opsporing, samt at 
forebyggelse af progression i sygdommen og begrænsning eller udskydelse af 
eventuelle komplikationer bliver centralt. På den anden side skal der fokuseres mere 
på at understøtte borgere med kroniske sygdomme i at udøve egenomsorg og mestre 
livet med kronisk sygdom. 
 
På den måde er forløbsprogrammerne netop en del af et paradigmeskifte, hvor sigtet 
med et forløbsprogram er at forbedre indsatsen i forhold til den samlede population 

                                       
 
 
4 Sundhedsstyrelsen (2005) Kronisk Sygdom – Patient, Sundhedsvæsen og Samfund. 

Forudsætninger for det gode forløb. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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med en given kronisk sygdom, og samtidigt sikre en optimal og individuelt tilpasset 
indsats til den enkelte patient. 
 
 
 
2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom 
 
Det vurderes i dag, at minimum 430.000 danskere har kronisk obstruktiv lungesygdom 
(KOL)7. Af disse vurderes 270.000 at have klinisk betydende KOL, hvoraf 40.000 
borgere har KOL i svær og meget svær grad. Tobaksrygning er årsagen til 85-90 % af 
tilfældene.   
 
Forekomsten af KOL i Danmark er dermed betydelig højere end antaget for blot få år 
siden. 
 
En analyse gennemført i 2002 viste, at behandlingen af KOL kostede 1,9 mia. årligt, og 
at 97 % af udgifterne blev anvendt til behandling på hospitaler8 - et beløb der, set i 
lyset af udviklingen i antallet af borgere med KOL, må forventes at være højere i dag. 
Den alt overvejende koncentration af udgifter i hospitalsvæsenet viser desuden, at 
indsatsen for KOL i overvejende grad er koncentreret om borgere med KOL i svær og 
meget svær grad.  
 
Samtidigt ved man, at jo tidligere sygdommen diagnosticeres og behandlingen 
igangsættes, jo større er mulighederne for at bremse sygdommens udvikling. Dertil 
kommer, at der i dag både er god viden om hvilke risikofaktorer, der kan føre til KOL, 
samt viden om hvad der er den optimale indsats i forhold til opfølgning, behandling og 
rehabilitering9.  
 
 

 

                                       
 
 
7Sundhedsstyrelsen (2007) KOL – Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Anbefalinger for 

tidlig opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering. 
8 Bilde, Lone og Anders Ruud Svenning (2004) Omkostninger ved behandling af 

patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), DSI Institut for Sundhedsvæsen. 
9 Sundhedsstyrelsen (2007) KOL – Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Anbefalinger for 

tidlig opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering 
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3. Definition og fastlæggelse af målgruppe  
 
Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en sygdom, der er kendetegnet ved en 
kronisk luftvejsobstruktion, og som almindeligvis er tiltagende over tid. 
Luftvejsobstruktionen er typisk en kombination af to sygdomme - kronisk bronkitis og 
emfysem. 
 
Kronisk bronkitis er en langvarig irritationstilstand i luftvejene med vedvarende hoste 
og slimproduktion, og forekommer oftest hos rygere. 
Emfysem kaldes også for ”for store lunger”, fordi lungernes samlede volumen er øget. 
Når lungernes elastiske fibre ødelægges, eksempelvis af rygning udvides brystkassen 
for at undgå, at luftvejene klapper sammen. Symptomet er åndenød ved 
anstrengelse10.  
 
Nogle har KOL som følge af kronisk bronkitis andre af emfysem, men oftest er der tale 
om en kombination af de to, og begge tilstande giver et hurtigt tab i lungefunktion. 
Konkret vil der være tale om KOL, når det volumen luft, der kan udåndes i det 1. 
sekund (FEV1) efter max. indånding er mindre en 70 % af hele det volumen, der kan 
udåndes (FVC) 11.  
 

 
KOL er en sygdom, der kan forebygges og behandles. Den er karakteriseret ved en 
luftvejsobstruktion (FEV1/FVC < 70 %), der ikke er fuldt reversibel. Obstruktionen er 
både progredierende og associeret med et abnormt inflammatorisk luftvejsrespons 
over for skadelige partikler og røg/damp. Komorbiditet og exacerbationer bidrager 
hver især til graden af sygdommen. 
 

 
Målgruppen for dette forløbsprogram er således afgrænset til diagnosen KOL, defineret 
ved følgende diagnosekoder: 

� ICPC-kode: R95 
� ICD-10-kode: DJ440 – DJ449 

 
 

                                       
 
 
10 GOLD (2011), Global Initative for Chronic Obstructive Lung Disease – Global 

Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease, www.goldcopd.dk (herefter blot GOLD 2011) 
11 Sundhedsstyrelsen, KOL – Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Anbefalinger for tidlig 

opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering. København. 2007. 
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4. Kriterier for stratificering 
 
Et centralt aspekt ved forløbsprogrammer er princippet om anvendelsen af en 
gradueret sundhedsfaglig indsats. Konkret betyder dette gruppering eller stratificering 
af den samlede patientpopulation på baggrund af gruppernes forskellige behov for 
sundhedsfaglige tilbud. 
 
Stratificering kan dermed lægges til grund for en konkret vurdering af om behandling, 
rehabilitering og kontrol skal finde sted i primærsektoren eller i hospitalsvæsenet, og 
om der er behov for en særlig indsats for forskellige undergrupper.  
 
 
For KOL afhænger stratificeringen af både symptomer og sygdommens sværhedsgrad. 
Man bør anvende MRC, CAT score, CCQ og exacerbationer til at vurdere sygdommens 
sværhedsgrad. Sværhedsgraden af lungefunktionsnedsættelsen, angives som FEV1 i % 
af den forventede værdi, jf. nedenstående tabel.12 Og ifølge GOLD 2011 -  MRC, CAT 
samt antallet af exacerbationer 
 
Gradinddeling efter sygdommens sværhedsgrad, givet at FEV1/FVC < 70 % 

(jf. ovenstående definition af KOL)13 

 
Sværhedsgrad FEV1 værdi i % af forventet 

 

Mild >80 % 

Moderat 50 % < FEV1 < 80 % 
 

Svær 30 % < FEV1 < 50 % 

Meget svær FEV1< 30 %  

 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
 
12 Sundhedsstyrelsen, KOL – Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Anbefalinger for tidlig 

opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering. København. 2007. 
13 GOLD (2011). 
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Kombineret vurdering 
 
4 

3 
C D 2 eller flere/år 

Eller én 

indlæggelseskrævende/

år 

2 

1 
A B 0-1/år 

FEV1 MRC 1-2  MRC ≥ 3 Exacerbationer 

 CAT <10 CAT >10  

 
 
 

MRC-dyspnø Skala 
 

Grad 1 Patienten får kun åndenød ved svær anstrengelse 

Grad 2 Patienten får kun åndenød ved hurtig gang eller gang op ad lille bakke 

Grad 3 Patienten går langsommere end sine jævnaldrende pga. åndenød eller 
er nødt til at stoppe op ved gang i eget tempo 

Grad 4 Patienten må standse op for at få vejret efter 100 meters gang 

Grad 5 Patienten har for meget åndenød til at forlade sit hjem eller får 
åndenød ved påklædning 

 

 

 

Tolkning af CAT-score 
 

CAT-score Betydning Håndtering 

< 10 Lav Rygestop 
Influenzavaccine 
Risikofaktorer 
 

10-20 Middel Bedre behandling 
Rehabilitering 
 

21-30 Høj  Specialistbehandling  
 

> 31 Meget høj Specialistbehandling 
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Det er dog vigtigt at påpege, at stratificeringskriterierne er vejledende, og at den 
ansvarlige læges faglige skøn også er et vigtigt redskab i allokeringen af patienter til 
det mest hensigtsmæssige niveau for behandling, rehabilitering og opfølgning. Fx er 
den enkelte patients evne til at kunne tage vare på egen sygdom 
(egenomsorgskapaciteten) og deltage aktivt i egen behandling også er et vigtigt 
parameter i forbindelse med vurderingen af den enkelte patients samlede 
helbredstilstand.  
 
Alle KOL-patienter skal således stratificeres til det, på det pågældende tidspunkt, mest 
hensigtsmæssige sted i sundhedsvæsenet i forhold til diagnosticering, komorbiditet, 
behandling, kontrol og rehabilitering. Stratificering er dog dynamisk, idet patientens 
tilstand kan forbedres, stabiliseres eller forværres. En vurdering af det mest 
hensigtsmæssige niveau for behandling, rehabilitering og kontrol for den enkelte 
patient skal foretages tilbagevendende, som minimum i forbindelse med 
årskonsultationen. 
 
Ansvaret for stratificering ligger som udgangspunkt hos den læge, der har den 
primære kontakt til patienten, og stratificering kan derfor i princippet foregå såvel i 
almen praksis som i hospitalsvæsenet. 
 
Der skal stratificeres for både behandling og rehabilitering, idet behandlingsansvaret er 
delt mellem henholdsvis hospital og almen praksis, mens rehabiliteringsopgaven er 
delt mellem hospital og kommune, jf. nedenstående. 
 
Det kan anbefales også at inddrage CAT score i vurdering af patienten da en CAT > 20 
bør henvises til specialistvurdering på hospitalet. Jf. nedenstående. 
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Stratificering af KOL-patienter efter sygdommens sværhedsgrad 

  

A 
 

B+C 
 

D 
Behandling/ 

kontrol: 

Almen praksis. 
 
 

1. Ny diagnosticerede 
patienter : overvej 
udredning hos 
speciallæge./amb. 

2. Herefter almen 
praksis. Se dog 
nedenstående for 
karakteristika der 
taler for tilknytning 
til lungemedicinsk 
ambulatorium. 

 

Lungemedicinsk 
ambulatorium/case 
manager. 

Rehabilitering: 
Tilbydes borgere 
med en  
MRC-grad ≥ 3 
og/eller CAT >10 
eller CCQ >1 14 

Individuel rådgivning 
/rehabilitering i 
kommunalt regi. 

KOL-rehabilitering på 
hospital 
eller 
Kommunalt regi 

KOL-rehabilitering på 
hospital. 
 
Der anbefales efterfølgende 
vedligeholdelsestræning i 
kommunalt regi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 
 
14 Se bilag 2, definitioner og beskrivelse af begreber der anvendes i programmet, for 
beskrivelse af MRC. 
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Patientforløb for KOL - baseret på sygdommens sværhedsgrad.  

 

 
 
  

Figur 1 er en grafisk illustration af patientforløbet på baggrund af de        
stratificeringskriterier, der er anbefalet i ovenstående. Bemærk dog igen, at 
stratificeringen er vejledende, og den enkelte læges skøn vedrørende fx 
egenomsorgskapacitet og evne til at deltage aktivt i behandlingen også er vigtige 
kriterier. Derfor kan forløbet variere for den enkelte patient. 
 
Begrundelse for valg af kriterier gennemgås i nedenstående. 
 

Behandling: 

Som det fremgår af stratificeringskriterierne, har almen praksis ansvaret for patienter 
med KOL patienter i grupperne A og B (for patienter med CAT ≤20). Patienter i 
grupperne B (CAT >20) C og D bør tilknyttes lungeambulatoriet 
 
Ansvaret for patienter med svær KOL bør dog deles mellem almen praksis og 
lungeambulatoriet. Ved en nydiagnosticeret moderat KOL, men med mange 
symptomer (gruppe B) er det således vigtigt, at patienterne undersøges for hypoxi og 

 
Borgeren går til 
egen læge: 
Diagnosticering 

Behandling, kontrol og 
opfølgning 

Rehabilitering 
 MRC ≥ 3 

B 
CAT 
≤20 

Almen 
praksis: 

 
Vejledning for 
praktiserende 
læger følges 

Hospital: 
 
 

Udredning ved 
speciallæge 

Almen praksis: 

Vejledning for praktiserende læger følges 

Hospital: 

Forløbsprogram for KOL-patienter følges 

 

 

A 
 

C+D 

 

C+D 
 
 

Hospital: 
KOL-rehabilitering i 

hospitalsregi 
 
 
 
 
 
 
 

Kommune: 
KOL-rehabilitering i 

kommunalt regi 

Kommune: 
KOL-rehabilitering i 

kommunalt regi 

 

B 
CAT 
>20 
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comorbiditeter, ligesom de bør rehabiliteres som et led i en specialiseret indsats. Den 
samlede specialiserede vurdering bør herefter ligge til grund for den videre indsats i 
almen praksis.  
 
Der kan dog være behov for periodevist igen at tilknytte patienten til det 
lungemedicinske ambulatorium. Karakteristika der taler herfor er: 

o Indlæggelseskrævende exacerbationer. 
o Hypoksi < 90%. 
o BMI < 20,5 og/eller utilsigtet vægttab. 
o Betydende pulmonal eller kardiel comorbiditet (f.eks. bronkieektasi, 

lungecancer, hjerteinsufficiens) eller osteoporose. 
o CAT > 20 

 
Rehabilitering: 

Patienter med MRC-grad ≥ 3 og/eller CAT > 10 bør tilbydes rehabilitering.  
Ansvaret for rehabilitering af patientgruppe B (CAT >20), C og D ligger i hospitalsregi.  
Patientgrupperne B (CAT ≤20) og A tilbydes rehabilitering i kommunalt regi. 
Der er patienter, der af forskellige grunde ikke ønsker eller fysisk ikke er i stand til at 
deltage i et rehabiliteringsforløb. 
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5. Vejledning til praktiserende læger 
 
Almen praksis fungerer som tovholder for KOL-patienten og skal i samarbejde med 
kommunen og den specialiserede hospitalsafdeling medvirke til at sikre den bedst 
mulige indsats for borgere med KOL. I forlængelse af de stratificeringskriterier, der er 
beskrevet i ovenstående, vil det hovedsageligt være patienter med mild, moderat og 
svær KOL (patientgrupperne A, B og C). Hovedvægten af indsatsen i forhold til KOL 
ligger således i almen praksis. 
 
Målet med vejledningen er at give de praktiserende læger en række anbefalinger 
vedrørende tidlig opsporing, behandling, rehabilitering og kontrol i overensstemmelse 
med klinisk evidens og best practice. 
 
5.1 Diagnostik og opsporing 
Spirometer bør være standardudstyr hos alle praktiserende læger15. Diagnosen KOL 
kan kun stilles ved spirometri i stabil sygdomsfase. Diagnostik af KOL foretages som 
hovedprincip i almen praksis. 
 

Mistanke om KOL 

Alle patienter med mistanke om KOL skal have foretaget spirometri, og 
røntgenundersøgelse af thorax ved diagnosetidspunktet samt efter behov. 
Hjælpepersonale kan efter uddannelse varetage udførelse af spirometri, desuden 
instruktion i inhalationsteknik, kost, motion, rygestop og handleplan ved 
sygdomsforværring. 
 
Opsporing af KOL 

Tidlig diagnostik skal prioriteres, derfor bør der ske en forøget diagnostisk indsats 
blandt de 35-60 årige. 
Alle patienter med mistanke om KOL bør have lavet spirometri, og alle rygere eller 
eks-rygere > 35 år med ét eller flere af følgende symptomer: 
• hoste 
• ekspektorat 
• åndenød ved fysisk anstrengelse (f.eks. trappegang) 
• recidiverende luftvejsinfektioner 
 

                                       
 
 
15 Der anbefales apparater: - Som kan akkumulere volumen i minimum 6 sekunder. - Som har 

display/ strimmel, der angiver volumen-tid kurver (flow-volumen kan desuden give oplysning om 

risikopatienter og yderligere oplysning om sværhedsgrad). - Som kan gemme såvel numerisk 

værdi som kurve. 

For yderligere information henvises der til DSAM vejledning for KOL i Almen Praksis. 
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Hvis spirometri viser obstruktion, skal der udføres reversibilitetstest ved første 
undersøgelse for at afsløre eventuel astma. 
 
Reversibilitetstest 

• Beta-2-agonist: Udføres med f.eks salbutamol svarende til 400 mkgr. eller 
tilsvarende mængde af andet præparat, spirometri gentages efter 15 minutter, eller: 
• Prednisolon 37,5 mg dagligt i 10 dage, herefter ny spirometri. Prednisolon testen kan 
anvendes ved særlig mistanke om astma.  
 
FEV1 stigning på 500 ml og > 12 %, tyder på astma undtagen ved de lave FEv1 
målinger. Dog er stigning > 12% ved de lave FEV1 ikke signifikant. Stigning på < 200 
ml tyder på KOL. Værdier imellem kan være både astma og KOL. 
 

Opfølgende indsats: 

Spirometrien bør gentages med følgende intervaller: 
• Normal spirometri: Hvert andet år. 
• KOL, patientgruppe A: Min. én gang årligt.  
• KOL, patientgrupperne B,C, D: Min. to gange årligt. 
 
Der bør være særlig opmærksomhed ved grupperne B,C og D: B skal der være 
opmærksomhed som følge af komorbiditet, specielt kardial, overvej EKKO. I gruppe C 
og D som følge af hvilke risikofaktorer der er; FEV1 < 50 %, to exacerbationer eller 
flere eller én indlæggelseskrævende exacerbation. 

 
5.2 Gradinddeling efter FEV1 
Stadieinddeling efter sygdommens sværhedsgrad (GOLD 2011) 
 
Gradinddeling efter lungefunktionsnedsættelsen, givet at ratio er under 70 % 

(jf. definition af KOL) 

 
 
Sværhedsgrad FEV1 værdi i % af forventet 

 

Mild >80 % 

Moderat 50 % < FEV1 < 80 % 
 

Svær 30 % < FEV1 < 50 % 

Meget svær FEV1< 30 %  
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Stratificering efter FEV1, MRC, CAT samt exacerbationer (GOLD 
2011) 
 
 
Grupperne 
 
4 

3 
C D 2 eller flere/år 

Eller én indlæggelseskrævende/år 

2 

1 

A B 0-1/år 

FEV1 MRC 1-2  MRC ≥ 3 Exacerbationer 

 CAT <10 CAT >10  

 
 
 
 
5.3 Samlet vurdering af sygdommens sværhedsgrad  
 
Ved bedømmelse af sygdommens sværhedsgrad har følgende faktorer betydning: 
• Gradinddeling på basis af FEV1 i % af forventet. 
• Dyspnøgrad bedømt efter MRC, symptomer og betydning af sygdommen vurderet 

ved CAT (se nedenfor). 
• Antal akutte eksacerbationer årligt. 
• Underernæring bedømt ved BMI. 
• Influenzavaccinationsstatus.  
• Pneumococvaccinationsstatus 
• Komorbiditeter f.eks. osteoporose og hjerte-karsygdom. 
• Nedsat saturation (Bør måles ved FEV1 < 50 %) 
• Tobaksforbrug, aktuelt og udregnet i pakkeår. 
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5.4 Behandling og opfølgning ud fra stadieinddeling  
 
 

Tolkning af CAT-score 
 

CAT-score Betydning Håndtering 

< 10 Lav Rygestop 
Influenzavaccine 
Risikofaktorer 
 

10-20 Middel Bedre behandling 
Rehabilitering 
 

21-30 Høj  Specialistbehandling  
 

> 31 Meget høj Specialistbehandling 
 

 
Non-farmakologisk behandling 
 
Patientgruppe C: 
FEV1 < 50% 
MRC 1-2 
CAT < 10 
Exacerbationer ≥ 2 

Patientgruppe D: 
FEV1 < 50% 
MRC ≥ 3 
CAT ≥ 10 
Exacerbationer ≥ 2 

 
Rygeophør 
Pulmonal rehabilitering 
Fysisk aktivitet 
Influenzavaccination 
Pneumococvaccination 

 

 
Rygeophør 
Pulmonal rehabilitering 
Fysisk aktivitet 
Influenzavaccination 
Pneumococvaccination 
 

Patientgruppe A: 
FEV1 > 50% 

MRC 1-2 

CAT < 10 

Exacerbationer 0-1 

Patientgruppe B: 
FEV1 > 50% 

MRC ≥ 3 

CAT ≥ 10 

Exacerbationer 0-1 
 
Rygeophør 
Fysisk aktivitet 

 

 
Rygeophør 
Pulmonal rehabilitering 
Fysisk aktivitet 
Influenzavaccination 
 



 

  Side 19 

Medicinsk behandling 
 
Patientgruppe C: 
FEV1 < 50% 
MRC 1-2 
CAT < 10 
Exacerbationer ≥ 2 

Patientgruppe D: 
FEV1 < 50% 
MRC ≥ 3 
CAT ≥ 10 
Exacerbationer ≥ 2 

 
ICS+ LABA og LAMA 
+ (evt. Daxas) 

 
ICS+ LABA og LAMA 
+ (evt. Daxas) 
 

Patientgruppe A: 
FEV1 > 50% 
MRC 1-2 
CAT < 10 
Exacerbationer 0-1 

Patientgruppe B: 
FEV1 > 50% 
MRC ≥ 3 
CAT ≥ 10 
Exacerbationer 0-1 

 
LAMA eller LABA 

 

 
LAMA og LABA 
 

 
 
 
 
 
5.5 Patienter, der bør henvises til lungemedicinsk 
ambulatorium 
 
Hovedformålet med at henvise en patient til det lungemedicinske ambulatorium er at 
bekræfte diagnosen, udføre yderligere undersøgelser, eventuelt optimere behandlingen 
eller ekskludere andre sygdomme. Dette er indiceret for KOL-patienter med:  

� Alder < 50 år. 
� Svær KOL, dvs. FEV1 < 50% 
� Hyppige exacerbationer (≥2 pr. år) eller én indlæggelseskrævende pr. år trods 

adækvat behandling 
� Hurtigt progredierende sygdomsforløb (fald i FEV1, progredierende dyspnø, 

nedsat evne til træning, ikke-intenderet vægttab). 
� Comorbiditeter såsom  hjertesvigt, osteoporose og bronkiektasier. 
� Behov for rehabilitering (MRC≥3) og CAT >20. 
� Behov for vurdering af indikation for hjemmeiltbehandling (kan med undtagelse 

af ilt til terminale cancer patienter kun ordineres af hospital). 

 



 

  Side 20 

 
5.6 Behandling af akut exacerbation 
 
1. Øg hyppighed og eventuelt dosis af inhaleret, hurtigtvirkende bronkiedilaterende 

medicin. 
2. Prednisolon 37,5 mg dgl. i 10 dage. Det kliniske skøn kan indikere en afvigelse.  
3. Antibiotika ved: Tiltagende dyspnø, øget ekspektorat, tiltagende purulens. 

Tiltagende purulens eller tiltagende dyspnø og tiltagende ekspektorat 
 
Præparatvalg: 
Amoxicillin med clavulansyre 500/125mg x 3 dagligt i 10 dage. 
  
Ved penicillinallergi Zitromax / Azitromycin 500mg x 1 i 3 dage, eller  
 Avelox / Moxifloxacin 400 x 1 i 7 dage. 
 
Ved klinisk mistanke om pneumoni er første valg penicillin. 

 
Antibiotikavalg i øvrigt efter dyrkningssvar eller hvad der tidligere har haft effekt. 

 
4. Opfølgning med henblik på effekt. 
 
Ved akutte problemstillinger er der i dagtiden mulighed for telefonisk rådgivning ved 
hospitalets lungemediciner 
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Forhold der kan indicere indlæggelse: 

 

Anamnese: 

• Tidligere forløb med respirationsinsufficiens 
• Patienten er på grund af åndenød blevet immobil 
• Patienten kan ikke sove eller spise på grund af åndenød 
• Ambulant behandling har ikke forbedret tilstanden i løbet af få dage 
• Komplicerede sygdomme som fx iskæmisk eller inkompenseret hjertesygdom 
• Utilstrækkeligt netværk 

 
Observationer og undersøgelser: 

• Kliniske tegn på pneumoni 
• Nytilkomne perifere ødemer eller dehydrering 
• Patienten er konfus, udtrættet eller angst 
• Respirationsfrekvens > 25 
• Puls > 120 
• Ilt-saturation < 90 % 
• Nyopstået arytmi 

 
5.7 Kvalitetsindikatorer  
 
For at sikre indsatsens kvalitet og effekt skal der i et forløbsprogram udarbejdes 
standarder med tilhørende indikatorer til monitorering af indsatsens kvalitet og effekt.  
 
KOL er et af de sygdomsområder, der indgår i Den Danske Kvalitetsmodel. Standarden 
for KOL indeholder indikatorer for kvalitetsmonitorering, idet der henvises til DrKOL-
indikatorerne for KOL. Der er således også en DrKOL-indikator16 for almen praksis på 
KOL-området: 
 

Indikatorområde Indikator Type Tidsreference Standard 

Spirometri Andel af patienter i almen 
praksis, som første gang 
får luftvejsudvidende 
medicin, som får foretaget 
spirometri 

Proces I perioden 9 
måneder før til 3 
måneder efter 
receptindløsning 

≥ 90 % 
 
 

 

Indikatoren omhandler således brugen af spirometri i almen praksis. Data indhentes på 
patienter over 50 år, som første gang får ordineret/indløser recept på 

                                       
 
 
16 Der henvises i øvrigt til www.rkkp.dk for yderligere definitioner og oplysninger om 
KOL i regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram. 
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luftvejsudvidende medicin. Data indhentes på baggrund af ydelsesnummeret for udført 
spirometri. 

Der henvises til DSAM’s KOL-vejledning17. I vejledningen er der opstillet standarder og 
indikatorer, som kan bruges til læring i egen praksis.  

 
5.8 Henvisningsmuligheder og nyttige links 
 
Lokalt findes der en række tilbud vedrørende: 

� Rygestop 
� Rehabilitering i kommunalt regi 
� KOL–rehabilitering på hospitaler 
� Rådgivning og ambulant kontakt, herunder tolkning af spirometri 
� Ernæring 
� Mestring og egenomsorg 

 
For yderligere information om disse henvises der til sundhedsaftalerne for den enkelte 
kommune, hvori kommuner og hospitaler har forpligtet sig til at sikre lette 
henvisningsmuligheder. 
 
Nyttige links: 

� http://www.sundhedsaftaler.rm.dk  
� http://www.praksis.dk 

                                       
 
 
17 DSAM (2008), KOL i almen praksis. Diagnostik, behandling, opfølgning, 

rehabilitering. 
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Interesseorganisationer: 

 
Danmarks Lungeforening, 
Strandboulevarden 47b, 2100 København Ø, 
Tlf. 38 74 55 44, 
e-mail: info@lunge.dk 
 
Lungeforeningen Boserup Minde, 
Ole Gyde 74, 5620 Glamsbjerg, 
Tlf. 64 72 13 57, 
e-mail: info@boserup-minde.dk 
 
Internetbaseret patientnetværk: 

 

http://www.snakomkol.dk 
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6. Anbefalinger for den kommunale indsats 
 
Med sundhedsloven er ansvarsfordelingen på forebyggelses- og sundhedsfremme-
området ændret. Ifølge sundhedslovens § 119 er det kommunernes ansvar at skabe 
rammer for en sund levevis for deres borgere. Kommunerne skal etablere 
sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til deres borgere og er samtidigt 
ansvarlige for den patientrettede forebyggelse, der finder sted uden for hospitaler og 
almen praksis. Alle kommuner i Region Midtjylland lever op til denne forpligtelse og har 
tilbud til borgere med diabetes type-2, hjerte-karsygdom, og KOL. Der er dog 
yderligere formuleret en fælles målsætningen om, at kommunerne løbet af 2013 i 
fællesskab skal udvikle kvalitetsmål, der senest i 2014 sikres opfyldt i alle kommuner.  
 
På baggrund af kriterierne for stratificeringen i afsnit 4 er det fastlagt hvilke 
patientgrupper med KOL som kommunerne er ansvarlige for. Patienter i gruppe A og B 
(CAT≤ 20) henvises til rehabilitering i kommunalt regi. For patienter i grupperne B 
(CAT >20) og C kan rehabiliteringen ske i kommunen. For patientgruppe D vil 
rehabiliteringsforløbet forgå på hospitalet mens en efterfølgende 
vedligeholdelsestræning kan finde sted kommunalt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Side 25 

 
 
 

Stratificering af KOL-patienter efter sygdommens sværhedsgrad 

  

A 
 

B+C 
 

D 
Behandling/ 

kontrol: 

Almen praksis. 
 
 

3. Ny diagnosticerede 
patienter : overvej 
udredning hos 
speciallæge./amb. 

4. Herefter almen 
praksis. Se dog 
nedenstående for 
karakteristika der 
taler for tilknytning 
til lungemedicinsk 
ambulatorium. 

 

Lungemedicinsk 
ambulatorium/case 
manager. 

Rehabilitering: 
Tilbydes borgere 
med en  
MRC-grad ≥ 3 
og/eller CAT >10 
eller CCQ >1 18 

Individuel rådgivning 
/rehabilitering i 
kommunalt regi. 

KOL-rehabilitering på 
hospital 
eller 
Kommunalt regi 

KOL-rehabilitering på 
hospital. 
 
Der anbefales efterfølgende 
vedligeholdelsestræning i 
kommunalt regi. 

 
 
Formålet med nedenstående anbefalinger til den kommunale indsats for borgere med 
KOL er således at give konkrete anbefalinger til den patientrettede forebyggende 
indsats for borgere med KOL i kommunerne. Følges disse retningslinjer lever 
kommunerne samtidigt op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for KOL19. 
 
 

                                       
 
 
18 Se bilag 2, definitioner og beskrivelse af begreber der anvendes i programmet, for 
beskrivelse af MRC. 
 
19 Sundhedsstyrelsen (2007), KOL – Kronisk obstruktiv lungesygdom. Anbefalinger for 

tidlig opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering 
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6.1 Kommunen skal sikre let henvisningsadgang for 
både de praktiserende læger og hospitalet  
Den praktiserende læge har fokus på tidlig opsporing og diagnosticering af KOL. Lægen 
skal kunne henvise til videre forebyggelse og rehabilitering i kommunalt regi. Derfor 
skal der være en sundhedsprofessionel kontaktperson i kommunen.  
 
I forhold til at sikre udbredelse af tilbuddet er det vigtigt, at tilbuddet er tydeligt for 
såvel borgere, praktiserende læger samt hospital, og kommunen skal samtidigt sikre, 
at det er synligt og tydeligt, hvem den praktiserende læge, hospitalet, borgeren eller 
den pårørende skal henvende sig til. 
 
Henvisningen fra den praktiserende læge bør foregå elektronisk. Specifikt for KOL bør 
henvisningen som minimum indeholde: 

� Spirometri der er højest 1 år gammel 
� MRC grad 

 
 
6.2 Borgere med KOL skal tilknyttes en 
sundhedsprofessionel kontaktperson i kommunen 
Kontaktpersonens opgave er først og fremmest: 

� at afdække behov for tilbud sammen med borgeren, 
� at sikre at tilbuddene igangsættes, 
� at støtte borgeren i at udvikle kapacitet til at tage ansvar for egen situation 

(f.eks. ved brug af ”Patientens egen handleplan” – se f.eks. vedlagte ”Kliniske 
retningslinjer, vejledninger og tjeklister) 

� at koordinere indsats og kommunikation med praktiserende læger og andre 
fagprofessionelle, 

� at afklare behov og muligheder for opfølgende tiltag sammen med borgeren, 
� at have løbende kontakt med borgeren ved samtaler, telefon- og e-mail som en 

del af den forebyggende aktivitet. 
 
 
6.3 Borgere med KOL i mild til moderat grad skal 
tilbydes en individuelt tilpasset rehabilitering 
Rehabiliteringsindsatsen skal tilpasses individuelt. Den sundhedsprofessionelle vurderer 
sammen med borgeren, hvilke tilbud der er relevante. Der tages udgangspunkt i et 
helhedssyn på borgerens livsvilkår. Tilbud kan gives på hold eller individuelt og kan 
være både kommunale og ikke kommunale. 
 
 
6.4 Det individuelt tilpassede tilbud kan indeholde 
følgende: 

� Undervisning i mestring af KOL 
� Rygeafvænning 
� Fysisk træning 
� Mestring af daglige aktiviteter 
� Ernæringsvejledning 



 

  Side 27 

� Psykosocial støtte. 
� Vejledning i brug af medicin 
 

Undervisning i mestring af KOL: 

Målet med undervisningen er 
� at borgeren får styrket sin handlekompetence i forhold til ansvar for egen 

sundhed 
� at støtte patienten til at mestre sygdommen på det fysiske, psykiske og sociale 

plan,  
� at borgeren lærer at håndtere forværringer af sygdommen, 
� at borgeren erkender betydningen af rygestop. 

 
Der bør tilbydes undervisning, der giver kendskab til sygdommens karakter og effekten 
af forebyggelse og rehabilitering. Undervisning kan med fordel foregå på hold. 
 
Borgeren skal have undervisning i: 

� sygdomsforståelse, årsager til KOL og konsekvenser, 
� behandling, medicinens virkninger og bivirkninger, 
� inhalationsteknik, rengøring af apparatur og inhalatorer, 
� vejrtrækningsteknikker, herunder opbringning af sekret, 
� tegn på forværring af sygdommen, 
� forhold der kan bedre og lette samlivet, 
� mestring af angst ved åndenødsanfald, 
� ernæringsrigtig kost,  
� motion 

 

 

Rygestop: 

Rygestop er borgerens mest effektive mulighed for selv at standse det accelererede 
tab af lungefunktion og mindske symptomerne. 
Såfremt borgeren ryger, skal han/hun: 

� tilbydes hjælp til rygeafvænning, 
� informeres om skaderne ved at fortsætte med at ryge, 
� tilbydes motiverende samtaler, 
� have information om mulighederne for farmakologisk behandling. 

 

Fysisk træning: 

Målet er: 
� at borgeren får en forbedret styrke, kondition og udholdenhed.  
� at funktionsevnen bedres, hvorved daglige færdigheder lettes. 
� at give borgeren bedre mulighed for at mestre lungesymptomer. 

  
Borgeren bør have mulighed for at blive henvist til fysisk træning. Borgeren skal 
informeres om værdien af fysisk aktivitet og skal opfordres til at motionere selv, gerne 
i form af gåture eller cykling. 
 
Der bør laves superviseret træning i minimum 7 uger, hvor den enkelte belaster med 
85 % af max. iltoptagelse. Den fysiske træning skal planlægges individuelt, men kan 
med fordel ske på hold. Holdtræning er med til at skabe netværk, hvilket er en vigtig 
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bestanddel i rehabilitering af KOL-patienter, da det er en gruppe, der let isoleres 
socialt. 
 
Ernæringsvejledning: 

Målet er 
� at gøre borgeren opmærksom på vægtens betydning, 
� at give borgeren hjælp til selvhjælp til forebyggelse af både overvægt og 

undervægt, 
� og til forebyggelse af fejlernæring. 

 
Der bør især fokuseres på forebyggelse af tab af muskelmasse. 
 
Der skal gives individuel vejledning, herunder hjælp til at lave kostplaner og vejledning 
i, hvordan proteinbehovet kan dækkes, uanset om man er under- eller overvægtig. 
Generel ernæringsvejledning kan gives på hold. 
 
Det anbefales, at patienter med mild til moderat KOL ernæringsscreenes ved hjælp af 
Sundhedsstyrelsens screeningsskema.20 
 
 
Psykosocial støtte: 

Målet er: 
� at forebygge, at borgeren kommer ind i en ond cirkel, hvor tiltagende åndenød 

betyder fald i funktionsevne med deraf følgende risiko for social isolation.  
 
Borgeren bør ved enhver opfølgning få sin sociale situation og sine psykiske 
reaktionsmønstre på sygdommen vurderet. 
Kronisk nedsat lungefunktion med åndenød kan medføre angst. Det skal afdækkes på 
hvilken måde borgerens netværk, f.eks. familie, naboer og venner kan støtte op om 
borgeren. Eksempelvis kan de få tilbud om deltagelse i undervisning og information om 
sygdommen. 
 

Vejledning i brug af medicin: 

Målet er: 
� at støtte borgeren ved usikkerhed om brug af den lægeordinerede medicinering, 
� at sikre korrekt brug af medicin, 
� at vejlede ved usikkerhed om inhalationsteknik og rengøring af 

inhalationsapparater. 
 
Den sundhedsprofessionelle skal ud fra en individuel vurdering af borgerens behov 
følge op på korrekt brug af den ordinerede medicin, eksempelvis korrekt inhalation af 
præparaterne.  

                                       
 
 
20 Sundhedsstyrelsen (2007), KOL – Kronisk obstruktiv lungesygdom. Anbefalinger for 

tidlig opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering”, pp. 101 og 161 
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Det skal understreges, at den praktiserende læge fortsat har ansvaret for sikring af 
den rette medicinske behandling og justering af den. 
 
 
6.5 Borgeren skal kende mulighederne for opfølgende 
tiltag 
Borgeren skal informeres om selvhjælpsgrupper, foreninger for KOL-patienter, 
muligheder for fortsættelse af fysisk træning m.m. 
Det anbefales endvidere, at de kommunale tilbud suppleres med generel uddannelse i 
at leve med en kronisk sygdom. Her kan man med fordel anvende Stanfordmodellen 
”Lær at leve med kronisk sygdom” 21.  
 

                                       
 
 
21 Sundhedsstyrelsen (2005) Guide til LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM 
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6.6 Indsats og effekt skal dokumenteres og 
monitoreres 
Indsatsen dokumenteres, og det anbefales, at det gøres elektronisk. Som minimum 
bør nedenstående indikatorer for den kommunale indsats registreres. For at sikre så få 
og præcise indikatorer som muligt er der her fokuseret på procesindikatorer.  
 
 

Indikatorområde Indikator Type Tidsreference Standard 

Henvisning med 
henblik på 
forebyggelse og 
rehabilitering i 
kommunalt regi 

Antal patienter som er 
henvist til det kommunale 
tilbud – der er korrekt 
udfyldte: 

o Højst 1 år gammel 
spirometri 

o MRC-grad  
i forhold til det samlede 
antal henvisninger. 

Proces Årligt ≥ 95 % 

Kontaktperson Antal (henviste) KOL-
patienter, der har tilknyttet 
en sundhedsprofessionel 
kontaktperson i 
kommunen, i forhold til det 
samlede antal 
henvisninger. 

Proces Årligt ≥ 95 % 

Rehabilitering Antal KOL-patienter, der 
tilbydes rehabilitering, i 
forhold til det samlede 
antal henvisninger. 

Proces Årligt ≥ 95 % 

Opfølgende 
tilbud 

Antal KOL-patienter, der er 
informeret om opfølgende 
tiltag, i forhold til det 
samlede antal 
henvisninger. 

Proces Årligt ≥ 95 % 

 
 
Det er dog også vigtigt, at man i den enkelte kommune fokuserer på effekten af den 
igangsatte indsats. Her kan der eksempelvis fokuseres på følgende: 

� kondition før og efter træning, 
� antal rygere, der henvises til rygestop (blandt borgere med KOL, der ryger), 
� rygeophør efter 3,6,12 mdr. (blandt henviste rygere) 
� antal patienter, der opretholder BMI  
� patienternes tilfredshed med det kommunale tilbud 
� patienternes egen opfattelse af at kunne mestre sygdommen 

 
Det anbefales at bruge www. rygestopbasen.dk til registrering mht. rygestop. 
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6.7 Forudsætninger for gennemførsel af det kommunale 
tilbud 
 
Borgere med KOL skal behandles af et tværfagligt team, hvor følgende 

kompetencer bør indgå: sygepleje, fysio- og ergoterapi og diætistviden  

Kommunen bør sikre, at personale, der arbejder med KOL, har specialviden om KOL-
sygdommen, dens symptomer og behandling, samt sundhedspædagogiske 
kompetencer. 
 
Der bør være løbende mulighed for efteruddannelse og kompetenceudvikling. Der kan 
eventuelt laves aftaler med hospitalets lungeteam om undervisning af kommunens 
personale.  
 
Kommunen bør sikre, at der blandt kommunens sygeplejersker og terapeuter er 
personer, der kan undervise og vejlede øvrigt personale i behandling og rehabilitering 
af borgere med KOL. 
 

Kontaktpersonen skal have kompetencer, så han/hun kan støtte borgeren i 

mestring af egen situation 

Kontaktpersonen skal derfor kunne mestre en anerkendende og problemløsende 
kommunikationsform.  Endvidere skal han/hun kunne anvende en anerkendt 
sundhedspædagoisk metode, hvor der tages udgangspunkt i patientens egne mål. 

 
 
6.8 Referencer 

� Sundhedsstyrelsen (2007), KOL – Kronisk obstruktiv lungesygdom. Anbefalinger 

for tidlig opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering. 
� Sundhedsstyrelsen (2005) Guide til LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM 
� Rehabilitering af patienter med kronisk obstruktiv Lungesygdom, Netværk af 

forebyggende sygehuse i Danmark, 2004, www.forebyggendesygehuse.dk. 
� Omkostninger ved behandling af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom 

(KOL), Lone Bilde, Anders Rud Svenning, DSI – institut for Sundhedsvæsen juni 
2004 

� Kronisk sygdom, patient, sundhedsvæsen og samfund, redaktion Svend Juul 
Jørgensen, Sundhedsstyrelsen, december 2005. www.sst.dk 

� GOLD guidelines and recommendations. GOLD = The Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease. www.goldcopd.com, 2011 

� Patientuddannelse – at leve med en kronisk sygdom, Sundhedsstyrelsen 2005, 
www.sst.dk, eller www.sundhedsoplysning.dk 

� Rygeophør på sygehus. Fakta, metoder og Anbefalinger. Netværk af 
forebyggende Sygehuse i Danmark og Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse, 
2001. 
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� ”Medicinske Sygdomme”, O. Andreé Larsen og Vibeke Andreé Larsen. 
� ”Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling”, Sundhedsstyrelsen 
� ”Lungefysioterapi”, Ulla Ingwersen og Jens B. Andersen 
� ”Lev med kronisk bronkitis”, Peter Lange, Ebbe Taudorf og Birthe Hellquist. 
� ”Guidet Egen-Beslutning”, Vibeke Zoffmann, Phd. afhandling, august 2005. 

 
Hjemmesider: 

� GOLD: http://www.goldcopd.dk, http://www.goldcopd.com 
� Netværk af forebyggende Sygehuse: http://www.forebyggendesygehuse.dk 
� Om Ed Wagner, udvikler af Kronikermodellen: 

http://www.centerforhealthstudies.org/ctrstaff/wagner.html 
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7. Hospitalsindsatsen – Forløbsprogram og 
kliniske retningslinjer 
 
Målet er at give hospitalerne en række anbefalinger for behandling af patienter, der 

indlægges med akut forværring af KOL og for forebyggelse af indlæggelse og ambulant 

behandling. Der er som oftest tale om patienter med svær og meget svær KOL. 

 

Når patienter med KOL indlægges på hospitalet, er det afgørende, at deres behandling 

er i overensstemmelse med evidensbaserede retningslinjer og best practise på 

området. 

 

Dette program følger internationale evidensbaserede retningslinjer vedrørende 

håndtering af patienter med KOL. Arbejdsgange, arbejdsopgaver og kliniske 

retningslinjer er udførligt beskrevet for at gøre det let at implementere programmet. 

 

Programmet er opdelt i: 

1) Forløbsbeskrivelse. 

2) Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger. 

 

De kliniske retningslinjer, vejledninger og tjeklister, har tidligere været vedlagt 

programmet til inspiration for hospitaler og kommuner i Region Midtjylland. Hospitaler 

har i dag relevante retningslinjer placeret lokalt. 

 

 

7.1 Resumé af anbefalingerne 
 
Med henblik på at give et hurtigt overblik er samtlige anbefalinger samlet i det 

følgende: 

 

Forebyggelse af indlæggelse: 

� at patientgrupperne B, C og D skal have mulighed for at få ambulant vejledning 

og kontrol på hospitalet ved speciallæge i lungemedicin/det tværfaglige 

lungeteam, frem for en indlæggelse. 

� at der etableres en case manager funktion på hospitalet22. 

� at praktiserende læger skal kunne få telefonisk rådgivning fra hospitalets 

lungemedicinske team23 på alle hverdage. 

                                       
 
 
22Se også ”Kronisk Sygdom – Patient, sundhedsvæsen og samfund”, Sundhedsstyrelsen dec. 

2005. 
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� at praktiserende læge inden for 48 timer på hverdage, kan henvise patienter til 

speciallægeambulatoriet.  

� at alle hospitaler har en lungesygeplejerske med udgående funktion. 

 

Patientens 1. døgn ved indlæggelse: 

Det anbefales, 

� at vagthavende læge tilser patienter med KOL indenfor 1/2 time efter 

indlæggelse. 

� at speciallæge i lungemedicin eller anden læge i tæt samarbejde med 

lungemedicineren, senest 24 timer efter patientens indlæggelse, har foretaget 

en revurdering af patientens tilstand og udarbejdet den lægelige del af 

behandlingsplanen. 

� at patienterne screenes af en fysioterapeut inden for det første døgn. 

� at der udarbejdes en tværfaglig behandlings- trænings- og plejeplan senest 24 

timer efter patientens indlæggelse. 

� at patienten ernæringsscreenes indenfor 24 timer. 

 

Patientens ankomst og ophold på sengeafsnittet: 

Det anbefales, 

� at behandlingen udføres af et lungeteam med særlige kompetencer indenfor 

lungemedicin, der består af: 

o Speciallæge i lungemedicin, 
o Fysioterapeut,  
o Ergoterapeut, 

o Plejepersonale,  

o Lungesygeplejerske med udgående funktion, 

o Diætist og/eller ernæringssygeplejerske. 

� at patienter med KOL samles på 1 sengeafsnit, hvor personalet har specialviden 

og kompetence i forhold til denne patientgruppe. 

� at der er mulighed for at få fugtersystem til iltbehandling, eks. Lomholt. 

� at der er mulighed for at man på hospitalet kan tilbyde behandling med NIV. 

� at patienten undervises i egenomsorg, mestringsstrategier under indlæggelsen. 
� at lungeteamet afholder mindst 1 ugentlig tværfaglig konference. 

� at comorbiditet vurderes under indlæggelse. 

 

Forestående udskrivning: 

Det anbefales 

                                                                                                                     
 
 
23 Ofte vil rådgivning fra lungesygeplejerske være tilstrækkeligt. Det skal dog sikres, at 

vejledning fra speciallæge i lungemedicin er mulig. 
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� at der tages stilling til patientens genoptræningsbehov, og at der evt. 

udarbejdes en genoptræningsplan 

� at patientgrupperne B, C og D mindst hver 3. år får tilbud om opfølgende 

undervisning og træning svarende til indholdet af hospitalets KOL-rehabilitering. 

� at der er mulighed for følge-hjemfunktion af en fra teamet efter individuel 

vurdering af patienten i forbindelse med udskrivningen. 

� at inddrage primær sektor direkte i planlægning af patientens udskrivelse. 

� at der udarbejdes en fælles tværfaglig rapport om forløbet til patienten, hvor 

det tydeligt fremgår, hvad den opfølgende indsats består af, f.eks. i form af 

KOL-bog. 

� at der er beskrevet relevant comorbiditet inklusiv eventuel opfølgning. 

� at epikrisen sendes til egen læge på udskrivningsdagen, og at patienten får kopi 

med hjem. 
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7.2 Forløbsbeskrivelse 
 
7.2.1 Forebyggelse af akut indlæggelse 
Mange patienter med KOL er i dag i ambulante forløb på hospitalet, tilknyttet en 

lungemedicinsk speciallæge. De får endvidere vejledning, behandling og kontrol hos 

øvrige fagpersoner fra lungeteamet, når det er relevant. Muligheden for ambulante 

forløb er med til at forebygge indlæggelser. Hvor langt et ambulant forløb vil være må 

bero på en vurdering af den enkelte patient. 

 

Det anbefales, at patientgrupperne B, C og D fortsat får mulighed for at få ambulant 

vejledning og kontrol på hospitalet ved speciallæge i lungemedicin/det tværfaglige 

lungeteam. 

 

Med henblik på yderligere at styrke forebyggelse af akut indlæggelse anbefales det, at 

nogle patienter med KOL ud fra en individuel vurdering kan tilknyttes en case 

manager, og at patienten følges ambulant i hospitalsregi24. 

 

Det anbefales, at der etableres en case managerfunktion på hospitalet25. 

 

Case managerfunktionen kan varetages af en sundhedsprofessionel, typisk en 

sygeplejerske. Case manageren er en del af hospitalets tværfaglige lungeteam. 

Speciallægen i teamet har det behandlingsmæssige ansvar for patienten. 

 

Hovedopgaven er, i samarbejde med patienten og ud fra patientens behov at 

koordinere tværfaglig og tværsektoriel behandling og rehabilitering, samt sikre 

opfølgning og justering af initiativerne. 

 

Nogle af patienter i grupperne B, C, D som tilses ambulant på hospitalet, kan i stedet 

behandles af den praktiserende læge. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt for den 

praktiserende læge at have mulighed for at rådføre sig med hospitalets 

lungemedicinske team. Ofte vil rådgivning fra lungesygeplejerske eller lignende være 

tilstrækkeligt, men det skal dog sikres, at vejledning fra speciallæge i lungemedicin er 

mulig. 

 

Det anbefales, at praktiserende læger skal kunne få telefonisk rådgivning fra 

hospitalets lungemedicinske team på alle hverdage. 

 

                                       
 
 
24 se også ”Kronisk Sygdom – Patient, sundhedsvæsen og samfund”, Sundhedsstyrelsen (2005). 
25 Se beskrivelse af case manager funktion i Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger. 
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Med henblik på at undgå unødige indlæggelser og sikre en optimal behandling, bør den 

praktiserende læge hurtigt kunne få patienten tilset af speciallægen/det tværfaglige 

lungeteam. 

 

Det anbefales, at praktiserende læge kan henvise patienten til en speciallæge på 

hospitalet inden for 48 timer på hverdage. 

 

Patienter i kontinuerlig iltbehandling, skal regelmæssigt have besøg af en 

lungesygeplejerske26. Ved forværring i patientens tilstand kan lungesygeplejersken 

tilkaldes og i samarbejde med speciallæge i lungemedicinen vurdere, hvorvidt der er 

behov for indlæggelse. Patientens praktiserende læge involveres efter behov. 

I dag har mange hospitaler en lungesygeplejerske med udgående funktion tilknyttet. 

 

Det anbefales, at alle hospitaler eller hospitalsenheder har en lungesygeplejerske med 

udgående funktion. 

 

 
7.2.2 Patientens 1. døgn ved indlæggelse 
 

Før patientens ankomst: 

Patienten indlægges på akutmodtagelsen via den praktiserende læge/vagtlæge. Der 

vælges en kontaktsygeplejerske. Denne sygeplejerske sender bud efter patientens 

eventuelle tidligere papirjournal/henter journaloplysningerne i EPJ. Plejepersonale gør 

en plads klar til patienten. 

 

Tværfaglig indsats er nødvendig: 

Allerede ved indlæggelsen i akutmodtagelsen er det vigtigt at sikre en tværfaglig 

vurdering af KOL-patienten. Der er behov for en tværfaglig indsats, der som minimum 

inddrager lægens, sygeplejerskernes og fysioterapeutens kompetencer. 

Det er kontaktsygeplejersken, der sikrer den tværfaglige koordinering. 

 

Når patienten er ankommet: 

Plejepersonalets opgaver: 

Patienten modtages ved ankomsten af kontaktsygeplejersken. 

Mange KOL patienter og deres pårørende er angste og urolige i den akutte situation. 

Derfor lægger personalet i sin kommunikation stor vægt på præcis og enkel 

information og gentagelse heraf. 

Tjeklister for sygepleje til patienter med KOL på Visitationsafsnit og de kliniske 

retningslinjer for sygepleje til patienter med KOL kan anvendes. 

                                       
 
 
26 Se Retningslinje for iltbehandling i Region Midtjylland. 
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Patientens fysiske og psykiske tilstand vurderes af sygeplejersken. De Kliniske 

retningslinjer for modtagelse og behandling af patienter med akut forværring af KOL, 

samt Tjekliste for sygepleje til patienter med KOL på visitationsafsnit kan anvendes. 

Vurderingen danner udgangspunkt for information til patienten, kontakt til 

vagthavende læge og prioritering af de handlinger, der skal iværksættes. 

Kontaktsygeplejerskeren sikrer, at den ordinerede medicinske behandling iværksættes. 

Der skrives sygeplejejournal/dokumenteres i EPJ. 

 

Patienten observeres, Kliniske retningslinjer og tjekliste for sygepleje af patienter med 

KOL kan fortsat bruges. 

 

Når patienten er i stand til at modtage information, foretages der indlæggelsessamtale, 

og patient samt evt. pårørende informeres om behandlingsplanen på kort sigt/det 

forventede forløb. Er patienten ude af stand til at opfatte informationen, skal den gives 

til eventuelle pårørende og gentages senere. 

 

Lægens opgaver: 

 

Det anbefales, at vagthavende læge tilser patienter med KOL indenfor 1/2 time efter 

indlæggelse. 

 

Vagthavende læge optager journal, iværksætter akut behandling og bestiller røntgen af 

thorax, og andre akutte undersøgelser. Den kliniske retningslinje for lægens 

modtagelse og behandling af patienter med akut forværring af KOL følges. 

 

Det anbefales, at speciallæge i lungemedicin eller anden læge i tæt samarbejde med 

lungemedicineren, har foretaget en revurdering af patientens tilstand og udarbejdet 

den lægelige del af behandlingsplanen, senest 24 timer efter patientens indlæggelse. 

 

Behandlingsplanen skal også indeholde overvejelser angående udskrivning og 

efterbehandling, i henhold til kliniske retningslinjer. 

 

Fysioterapeutens opgaver: 

 

Det anbefales, at patienterne screenes af en fysioterapeut inden for det første døgn. 

 

Kliniske retningslinjer og tjeklister for fysioterapi anvendes (nr. 12-15). 
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Tværfaglig konference : 

Konferencen er et tværfagligt forum med deltagelse af læger, sygeplejersker, fysio- og 

ergoterapeut. Målet er at sikre en tværfaglig vurdering af det videre forløb med 

udgangspunkt i patientens behandlingsplan. 

 

Væsentlige emner på konferencen er behandling og pleje af patient i forhold til, 

hvordan man kan bidrage til den pågældende patients mestring af egen sygdom efter 

udskrivning.  

Målet er, at såvel involveret personale som patient og pårørende lettere kan overskue 

den samlede behandlingsplan, samt at sikre effektiv opfølgning 

 

Afslutning af forløbet i Akutmodtagelsen : 

Der er 3 muligheder: 

1. Patienten udskrives til egen læge. Tjeklister for det tværfaglige team – kriterier 

for udskrivelse anvendes. Epikrise sendes til patientens egen læge og udleveres 

i kopi til patienten med det samme. 

 

Er patienten i kontakt med hjemmeplejen kontaktes denne med henblik på at 

sikre videre opfølgning. Det samme gælder naturligvis, hvis det vurderes at, 

patientens rehabilitering kan styrkes ved hjælp fra kommunen, og patienten 

ikke tidligere har været tilknyttet kommunen. 

 

2. Hvis personalet, ved fælles gennemgang, vurderer at patienten skal være 

indlagt mere end et døgn, kan patienten overflyttes til sengeafsnittet. 

Forudsætningen er, 

� at der er udarbejdet en foreløbig behandlingsplan, 

� at den følger med på sengeafsnittet, 

� at det er sikret, at plejepersonalet på sengeafsnittet har modtaget besked 

om patientens ankomst og, 

� at eventuelle pårørende er informeret om flytningen. 

 

3. Patienten overflyttes til sengeafsnit efter konference. Ansvarshavende 

sygeplejerske fra akutmodtagelsen sikrer, at sengeafsnittet får besked, og at 

eventuelle pårørende informeres om flytningen. 
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Patientens modtagelse i akutmodtagelsen 
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7.2.3 Patientens ankomst og ophold på sengeafsnittet 
 
Best practice27 viser, at organisering i et tværfagligt team optimerer behandlingen af 

KOL-patienter. 

 

Derfor anbefales det, at behandlingen udføres af et lungeteam med særlige 

kompetencer indenfor lungemedicin, der består af: 

• Speciallæge i lungemedicin, 

• Fysioterapeut, 

• Ergoterapeut, 

• Plejepersonale, 

• lltsygeplejerske og/eller KOL-casemanager med udgående funktion, 

• Ernæringsvejledning. 

 

 

For at det tværfaglige team kan fungere bedst muligt, er det hensigtsmæssigt at KOL-

patienterne samles på samme sengeafsnit. 

 

Det anbefales derfor, at patienter med KOL samles på et sengeafsnit, hvor personalet 

har specialviden og kompetence i forhold til denne patientgruppe. 

 

Akut indlagte KOL-patienter kan have midlertidigt brug for ilt. Det anbefales, at der er 

mulighed for at give patienter med akut forværring behandling med Non Invasiv 

Ventilation(NIV)28. 

 

Det anbefales derfor, at der er mulighed for at få Lomholt og behandling med NIV.  

 

Kontaktsygeplejerskens opgaver: 

Når patienten ankommer, modtages patienten af kontaktsygeplejersken. 

Kontaktsygeplejersken varetager sygeplejen i overensstemmelse med tjekliste for 

patienter med KOL, og de kliniske retningslinjer for sygepleje til KOL patienter. 

                                       
 
 
27 Anbefales også af Netværk af Forebyggende Sygehuse Rehabilitering af patienter med Kronisk 

Obstruktiv Lungesygdom, maj 2004, s. 23 ”…Professionel organisering…er det nødvendigt at 

inddrage flere faggrupper, der kan bidrage med hver deres kompetence…”, samt  

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tidlig opsporing, opfølgning og rehabilitering af KOL ”KOL-

rehabilitering udføres som en multidisciplinær indsats på tværs af faggrænser og sektorer…” s.12 
28 Retningslinjer for behandling med Non-invasiv Ventilation. Citat herfra: ”…Der er betydelig 

evidens for at KOL patienter med akut respirationsinsufficiens kan profitere af NIV, idet det er 

vist i flere kontrollerede undersøgelser at behandlingen reducerer såvel dødeligheden under 

indlæggelse som risikoen for at patienten må respiratorbehandles invasivt…”. 
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Kontaktsygeplejersken sikrer, at der er kontinuitet i behandlingen. Det vil bl.a. sige, at 

der følges op på de ordinationer og den behandlingsplan, der er fulgt med fra 

akutmodtagelsen. Der tages kontakt til hjemmeplejen med henblik på drøftelse af 

udskrivelsestidspunkt m.m. 

 

Diætister/ernæringssygeplejerske adviseres med henblik på tilsyn. 

 

Opgaver for speciallæge i lungemedicin: 

Vurderer patienten og ordinerer behandling i overensstemmelse med den kliniske 

retningslinje for lægens modtagelse og behandling. 

Speciallægen i lungemedicin indgår i det tværfaglige team og varetager 

kontaktlægefunktionen/er forløbsansvarlig læge. 

Det vil bl.a. sige, at lungemedicineren har det overordnede ansvar for patientens 

undersøgelser og behandlingsforløb og for varetagelse af information og drøftelse med 

patient og pårørende om væsentlige forhold vedrørende behandling og opfølgning 

herpå. 

 

Fysio- og ergoterapeuternes opgaver: 

Fysio- og ergoterapeuterne ordinerer selv og iværksætter behandling i 

overensstemmelse med de kliniske retningslinjer og tjeklister for fysio- og 

ergoterapeuter. 

 

Krav om lægeordination af fysio- og ergoterapeutisk behandling kan være en unødig 

formel hindring for hurtig indsats overfor patienten. Er dette tilfældet, anbefales det, at 

der laves en rammeaftale mellem terapeuterne og lægerne vedrørende ordination af 

fysio- og ergoterapeutisk behandling. 

 

Stuegang efter faglig vurdering af patienterne: 

Kontaktlæge, eller dennes stedfortræder, og kontaktsygeplejerske går stuegang efter 

en faglig vurdering af patienterne. Kliniske retningslinjer og tjeklister følges. 

 



 

  Side 43 

Patientens ankomst og ophold på sengeafsnittet 
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7.2.4 Tværfagligt i lungeteamet 
 

Undervisning af patienten: 

Det anbefales, at patienten guides i egenomsorg og mestringsstrategier under 

indlæggelsen.  

 

Den ordinerede behandlingsplan, tjeklister og kliniske retningslinjer følges. 

Der koordineres mellem faggrupperne. 

Det anbefales, at der arbejdes ud fra metoden ”Patientens egen handleplan.” 

 

Angst og depression er velkendte følger af KOL. Det er vigtigt, at personalet har fokus 

på psykisk pleje af patienten. Det synliggøres og dokumenteres tværfagligt, hvad der 

gøres mht. patientens psykiske pleje. 

 

Ugentlig tværfaglig konference: 

Der er daglig kontakt mellem fysioterapeut/ergoterapeut og sygeplejersker, gerne på 

andre tidspunkter end stuegang. Det vurderes hvilke komplicerede patientforløb, der 

skal tages op på den ugentlige tværfaglige konference. 

 

Kontaktsygeplejersken er koordinator for forløbet og samler det tværfaglige team, 

indkalder til konferencer m.m. Udover den ugentlige tværfaglige konference afholdes 

korte konferencer (som regel om morgenen), med det formål at koordinere og sikre 

effektiv opfølgning af behandlingen af patienterne. Konferencerne bør ligge på fastlagte 

tidspunkter. 

 

Det anbefales at lungeteamet afholder mindst én ugentlig tværfaglig konference. 

 

De komplicerede og ofte langvarige patientforløb gennemgås ugentligt på den 

tværfaglige konference med deltagelse af stuegangsgående læge, sygeplejerske, 

ergoterapeut, fysioterapeut og diætist/ernæringssygeplejerske, samt 

rygestopinstruktør hvis relevant (og muligt). På konferencen udarbejdes henvisninger 

og tværfaglige planer med henblik på patientens behandling og rehabilitering. Den (de) 

tværfaglige konference(r) bør ligge på et skemalagt tidspunkt.  

 

Under indlæggelsen kontrolleres patientens inhalationsteknik, saturation og evt. 

arteriepunktur. Ændret inhalationsmedicinering og kontinuerlig iltbehandling drøftes 

ved stuegang mellem patient, læge og sygeplejerske. Ved hjemmeiltbehandling 

vurderes patienten i samarbejde med iltsygeplejersken. 
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7.2.5 Forestående udskrivning 
 
Det anbefales at inddrage primær sektor direkte i planlægning af patientens 

udskrivning 

 

Udskrivning skal forberedes løbende og starte ved patientens indlæggelse. 

Primær sektor skal involveres fra indlæggelsen starter og skal ved udskrivning have 

kopi af Patientens egen handleplan, rapport m.m. 

Teamet anvender tjekliste for det tværfaglige team - kriterier for udskrivning af 

patienter med KOL og evt. Vejledning til iltbehandling samt samarbejdsaftaler mellem 

kommuner og hospital om udskrivning følges ligeledes. 

 

Det tværfaglige team forbereder patienten til udskrivning. 

Blandt andet skal det overvejes, 

� hvordan der fortsat kan støttes op om patientens styrkelse af egenomsorg og 

mestring, eksempelvis med udarbejdelse af ”Patientens egen handleplan”29, 

selvadministration af medicin m.m. 

� om patienten har behov for en kontaktperson og anden opfølgning i kommunalt 

regi. 

� om patienten har behov for følge-hjemfunktion af en fra teamet. 

� om patienten har behov for en case manager. 

� om der er behov for en udskrivningskonference med deltagelse af pårørende, 

relevante fagpersoner fra kommune, praktiserende læge m.m. 

� om patienten skal tilbydes rehabilitering eller har behov for anden form for 

træning/genoptræning. 

 

 

Der tilbydes opfølgning i kommunalt regi i patientens hjemkommune (jf afsnit 6.). 

 

Det anbefales at sikre, at patienter i grupperne B, C og D mindst hver 3. år får tilbud 

om opfølgende undervisning og træning svarende til indholdet på hospitalets KOL-

rehabiliteringstilbud. 

 

Det anbefales, at en fra teamet udfører følge-hjem funktion efter individuel vurdering 

af patienten. 

 

Ved udskrivningssamtalen skal det blandt andet sikres, at patienten får information 

om, hvordan den opfølgende rehabilitering kommer til at foregå. 

 

                                       
 
 
29 Beskrivelse og skabelon kan findes i vedlagte Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger 
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Det anbefales, at der udarbejdes en fælles tværfaglig rapport om forløbet til patienten, 

hvor det tydeligt fremgår, hvad den opfølgende indsats består af. 

 

Den tværfaglige rapport skal indeholde den lovpligtige plan for genoptræning. 

Kopi gives til primær sektor, den praktiserende læge og patienten selv. 

 

Med henblik på at sikre optimal koordinering får patienten ved udskrivning en kopi af 

epikrisen, og hospitalet sender den samtidig til egen læge. 

 

Det anbefales, at epikrisen sendes til egen læge på udskrivningsdagen, og at patienten 

får kopi med hjem. 

 

Det skal fremgå af epikrisen30, hvilke opfølgende handlinger den praktiserende læge 

bør iværksætte31. Endvidere bør epikrisen indeholde vejledning om undersøgelser og 

kontroller samt om fortsat medicinering. I forlængelse heraf bør relevant comorbiditet, 

samt eventuel opfølgning herpå, være beskrevet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 
 
30 Se Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger for anbefalinger til epikrisens indhold. 
31 Se vejledning til de praktiserende læger. 
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Forestående udskrivning 
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7.3 Kvalitetssikring 
 
For at sikre indsatsens kvalitet og effekt skal der i et forløbsprogram udarbejdes 
standarder med tilførende indikatorer til monitorering af indsatsens kvalitet og effekt.  
 
Forløbsprogrammet for KOL fungerer som den regionale retningslinje for KOL, som det 
kræves i forbindelse med implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel.  
 
DrKOL: 
KOL er et af de sygdomsområder, der indgår i Den Danske Kvalitetsmodel.  

Standarden for KOL indeholder indikatorer for kvalitetsmonitorering, idet der henvises 

til DrKOL-indikatorerne for KOL.  

 

Der er udarbejdet 13 indikatorer og standarder for KOL i hospitalsregi, for henholdsvis 

ambulante og indlagte KOL-patienter.32  

 

Der foregår således kvalitetsmonitorering for KOL i hospitalssektoren, og derfor er der 

ikke udarbejdet nye indikatorer i forbindelse med dette forløbsprogram for KOL, men 

indikatorerne fra programledelsen bibeholdes.  

 
 
 
Audit: 

Det anbefales, at der afholdes en tværfaglig og tværsektoriel audit mindst en gang 

årligt med deltagelse af lungeteamet og samarbejdspartnere i praksis og i 

kommunerne. 

 

Audit kan evt. laves i fællesskab mellem flere hospitaler. 

 

Det anbefales, at lungeteamet tager initiativ til afholdelse af audit. 

 

Til audit udvælges 10 journaler, som gennemgås med henblik på vurdering af, i hvilken 

grad forløbsprogrammets anbefalinger er fulgt. 

 

Følgende indikatorer vedrørende behandlingen kan vurderes: 

 

                                       
 
 
32 Indikatorer og standarder fremgår af vedlagte Kliniske retningslinjer, tjeklister og 

vejledninger. I øvrigt henvises der til www.rkkp.dk.  
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Forebyggelse af indlæggelse: 

Den forebyggende indsats vurderes ved fokusgruppeinterviews blandt de praktiserende 

læger med henblik på evaluering af lægernes brug af mulighed for: 

� Rådgivning hos hospitalets speciallæger og 

� ambulant tilsyn af patienter inden for 48 timer 

 

Under indlæggelse: 

� Har alle patienter fået målt O2 saturation og ved sat. < 90% fået målt A-

punktur? 

� Har alle patienter fået udført spirometri? 

� Er medicinering gennemført i henhold til GOLD 

strategidokument/regionale/nationale guidelines? 

� Er alle patienter ernæringsscreenet? 

� Er der handlet på ernæringsscreeningen for alle patienter? 

� Er alle patienters inhalationsteknik kontrolleret? 

� Har de patienter, der har behov, fået undervisning i inhalationsteknik? 

� Er alle patienters funktionsevne vurderet? 

� Er alle patienters åndenød vurderet efter MRC-skalaen? 

� Er der taget stilling til patientens fremtidige genoptræningsbehov? 

� Har rygere fået tilbud om hjælp til rygestop i kommunen? 

� Er alle patienter vurderet af en fysio - og ergoterapeut? 

� Har alle patienter fået vurderet eventuel Komorbiditet? 

 

Ved udskrivning: 

� Har der været telefonisk kontakt mellem hospital og hjemmepleje under 

indlæggelsen? 

� Har den praktiserende læge fået epikrisen med det samme? 

� Har patienterne fået tilbud om opfølgende rehabilitering? 

 

Ved måling markeres enten ja, nej eller ikke relevant 

 

Kvantitative registreringer for alle indlagte patienter med KOL: 

� Antal indlæggelser/år 

� Antal genindlæggelser 

� Mortalitet – indlæggelse og 1 + 3 års mortalitet 
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Bilag 1: Definitioner og beskrivelse af 
begreber der anvendes i programmet  
 
Case Manager 

Sundhedsstyrelsen betegner også denne funktion som en forløbskoordinator.33 
Formålet med case management er at sikre koordineret, intensiveret og personlig 
tilpasset støtte til patienter med svære, komplekse behov. Målet med funktionen er, at 
understøtte patientens mulighed for selv at mestre livet med en kronisk sygdom. 
 
I relation til KOL-patienter er case managerens rolle derfor målrettet til patienter med 
svær til meget svær KOL, som typisk indlægges på grund af exacerbation og hvor 
patienten ofte lider af en eller flere andre kroniske sygdomme (comorbiditet). 
 
Se i øvrigt beskrivelsen af case manager funktionen i vedlagte ”Kliniske retningslinjer, 
vejledninger og tjeklister”. 
 

Den Danske Kvalitetsmodel 

Den Danske Kvalitetsmodel er et fælles dansk system, der har til formål at 
understøtte, at der sker en løbende kvalitetsudvikling af hele det danske 
sundhedsvæsen. Kvalitetsmodellen omfatter principielt alle patientforløb i 
sundhedsvæsenet. Se mere på www.kvalitetsinstitut.dk. 
 

Kontaktperson iht. kontaktpersonordningen 

Alle regioner og hospitaler har pligt til at etablere en kontaktpersonordning, der skal 
omfatte alle indlagte patienter samt ambulante patienter i et længere forløb.34 
En sundhedsfaglig kontaktperson medvirker til at skabe gode sammenhængende 
patientforløb, og repræsenterer samtidig en af patientens personificerede indgange til 
sundhedsvæsenet. Formålet er at sikre, at ingen patienter efterlades i et tomrum i 
patientforløbet, at patienten aldrig er i tvivl, om hvor han/hun kan henvende sig, og at 
der aldrig er usikkerhed om, hvor ansvaret for patienten er placeret. 35 
 

MRC skalaen 

MRC står for Medical Research Counsil, og er et subjektivt mål for patientens åndenød 
(dyspnø). Der er ikke altid korrelation mellem lungeobstruktionens sværhedsgrad, 
bedømt ved FEV1 i % af forventet værdi, og den subjektivt oplevede helbredstilstand. 

                                       
 
 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Region Midtjyllands regionale kliniske retningslinje for sundhedsfaglige 
kontaktpersoners funktion, opgaver og ansvar samt kravene til dokumentation. 
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KOL-patientens grad af åndenød ved daglige aktiviteter og patientens arbejdskapacitet, 
kan således med fordel vurderes ved MRC skalaen – se afsnit 5.3, side 15. 36 
KOL-rehabilitering skal omfatte alle patienter med diagnosen KOL, som føler sig 
begrænset i deres daglige aktiviteter pga. sygdommen. Det vil normalt være KOL-
patienter, der går langsommere end jævnaldrende og er nød til at stoppe op for at få 
vejret ved almindelig gang – svarende til grad 3 og derover på MRC-skalaen.37 

 

CAT (COPD Assesment Test) Test38 

CAT (COPD Assesment Test) er et spørgeskema der skal hjælpe patient og læge med 
at måle den effekt, som KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) har på patientens 
velbefindende og hverdag generelt. De afgivne svar og testscoren kan bruges til at 
hjælpe med at forbedre behandlingen af KOL, så patienten oplever den størst mulige 
gavn. 
 
 

Tolkning af CAT-score 

CAT-score Betydning Håndtering 

< 10 Lav Rygestop 
Influenzavaccine 
Risikofaktorer 
 

10-12 Middel Bedre behandling 
Rehabilitering 
 

21-30 Høj  Specialistbehandling  
 

> 31 Meget høj Specialistbehandling 
 

 
 
Patientrettet forebyggelse  

En indsats, der forebygger at sygdom udvikler sig yderligere og søger at begrænse 
eller udskyde dens eventuelle komplikationer. Den patientrettede forebyggelse tager 
sigte på at optimere behandlingen og sætte den enkelte patient i stand til at tage bedst 
muligt vare på sig selv, dvs. få kompetencer, den nødvendige viden og de nødvendige 

                                       
 
 
36 Sundhedsstyrelsen, KOL – Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Anbefalinger for tidlig 

opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering. København. 2007, side 54. 
37 Ibid., side 71. 
38 CAT (2009) ”CODP Assessment Test™, CAT testen og CAT logo er et varemærke, 
som tilhører GlaxoSmithKline koncernen. © 2009 GlaxoSmithKline. Alle rettigheder 
forbeholdes 
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færdigheder til at udøve en god egenomsorg, fx ved rehabilitering, patientundervisning 
og genoptræning.39  
 

Rehabilitering 

I Sundhedsstyrelsens KOL – Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Anbefalinger for tidlig 

opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering defineres et KOL-
rehabiliteringsprogram som følgende: ”KOL-rehabiliteringsprogram er (herefter) det 
individuelt planlagte, tidsafgrænsede program, der har til formål at optimere fysisk og 
social formåen samt egenomsorg for KOL-patienter og derved medvirke til at sikre dem 
et selvstændigt og meningsfuldt liv”40. 
 
Stratificering 

Stratificering er et redskab, der i forbindelse med planlægning af sundhedsvæsenets 
indsats, kan anvendes til at allokere grupper af patienter til den omsorg, der i bedst 
mulig grad har det mest optimale udbytte for patienterne, sundhedsvæsenet og den 
kliniske intervention samt for ressourceudnyttelsen41. 
 

Tovholder 

En tovholder tilknyttes en patient med henblik på at koordinere de sundhedsaktiviteter, 
som patienten er genstand for.42 
 
Tovholderen har ansvar for: 

� At sikre koordinering af den samlede sundhedsfaglige indsats 
� At vurdere patientens helbred løbende 
� At følge systematisk op, herunder sikre en proaktiv indsats 
� At bidrage til fastholdelse af behandlingsmål. 

 
Forudsætninger for at kunne varetage funktionen: 

� Tovholderen har individuelt kendskab til patienten – dvs. har relevante 
oplysninger om den enkelte patient. 

� Tovholderen er tilgængelig. 
� Tovholderen har indgående kendskab til sundhedsvæsenet og andre relevante 

aktører. 
  
  

                                       
 
 
39 Sundhedsstyrelsen (2008), Forløbsprogrammer for kronisk sygdom – Generisk 

model. 
40 Sundhedsstyrelsen (2007) KOL – Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Anbefalinger for 

tidlig opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering, side 43-46. 
41 Sundhedsstyrelsen (2008), Forløbsprogrammer for kronisk sygdom – Generisk 

model 
42 Ibid. 



Dette er de oplysninger, vi har skrevet i indbydelsen til borgerne om at deltage i studiet. 
 
 
SAMMENHÆNG FOR BORGERE MED LUNGESYGDOM  
 
Kvaliteten af behandling og kontrol af en lungesygdom har stor betydning for menneskers 
livskvalitet, og for hvor tit man for eksempel skal på sygehus. Derfor undersøger vi, hvordan 
behandling og kontrol af kronisk lungesygdom bedst gøres i Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Kronisk Obstruktiv Lungelidelse kaldes også KOL. Undersøgelsen laves i et 
samarbejde mellem Aarhus Universitet, Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune.  
 
Vi har i de offentlige registre om sygesikring, sygehusindlæggelse og medicin registreret, at du er 
tilmeldt en praktiserende læge i Ikast-Brande eller Ringkøbing-Skjern Kommune, samt at du 
muligvis har en lungesygdom. Det sidste baserer vi blandt andet på oplysninger om diagnoser fra 
sygehuset og oplysninger om ydelser i sygesikringsregisteret. Disse registre kan dog ikke tolkes 
med sikkerhed som udtryk for, at du har en lungesygdom, det kan være en fejl. Det er derfor ikke 
udtryk for, at du fejler noget, du ikke har fået at vide.  
 
Hvis du ikke skulle have lungesygdom, bedes du oplyse dette på den første side i spørgeskemaet 
og returnere skemaet i vedlagte svarkuvert, hvor portoen er betalt.  
 
Hvis du i øvrigt er i tvivl om, hvorfor du modtager dette brev eller indholdet i det, er du meget 
velkommen til at kontakte projektansvarlig Margrethe Smidth, m.smidth@alm.au.dk 89 42 60 20. 
 
Hvis du har en kronisk lungesygdom - KOL - vil vi bede dig deltage i undersøgelsen ved at udfylde 
vedlagte spørgeskema. Det tager omkring 45 minutter at udfylde. Du kan eventuelt udfylde 
skemaet sammen med pårørende og over flere omgange.  
 
Vi har fået godkendelse af Datatilsynet til at gennemføre undersøgelsen. De informationer, du 
giver os, vil blive behandlet strengt fortroligt og vil ikke på nogen måde kunne føres tilbage til dig, 
når vi bruger dem. Din praktiserende læge eller andre af dine behandlere får heller ikke kendskab 
til dine besvarelser.  



Dette spørgeskema er sendt til borgere, der har en praktiserende læge i Ringkøbing-

Skjern Kommune og som muligvis har en kronisk lungesygdom. Din læge eller en anden i 

sundhedsvæsenet har måske fortalt dig, at du har astmatisk bronkitis, rygerlunger, 

emfysem, slidte lunger eller noget lignende. Det er det, der under ét hedder KOL. 

Vi skal understrege, at vi ikke ved noget, som du ikke allerede selv har fået at vide, 

og at vores henvendelse til dig kan skyldes en fejlregistrering.  

Skulle du IKKE have en kronisk lungesygdom, beklager vi meget henvendelsen, og beder 

dig blot sætte kryds i boksen nederst på siden. 

 

Hvis du har en kronisk lungesygdom, vil vi bede dig udfylde dette spørgeskema. 

________________________________________________________________________ 

Vi vil bede dig - med en blå eller sort pen - at sætte et kryds i boksen ved det svar, der 

umiddelbart passer bedst på dig. 

Hvis du sætter et kryds det forkerte sted, skal du strege det forkerte ud og sætte et nyt 

kryds. 

Eksempel:                   Korrekt afkrydsning:                             Fortrudt afkrydsning:  

________________________________________________________________________ 

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål. 

Projektansvarlig Margrethe Smidth  

m.smidth@alm.au.dk 

Telefon 89 42 60 20 – Mobil 50 35 20 41 

Forskningsenheden for Almen Praksis                                                                                             

Bartholins  Allé 2                                                                                                                                            

8000 Århus  C 

 
Hvis du IKKE har en Kronisk Obstruktiv Lungelidelse – KOL – beklager vi denne henvendelse 
og beder dig returnere skemaet i den vedlagte svarkurvert til Forskningsenheden for Almen 
Praksis i Århus. 
 
       Jeg har IKKE KOL og returnerer skemaet i vedlagte svarkuvert.  
        Portoen er betalt. 
 



NÅR VI SKRIVER KOL, KRONISK OBSTRUKTIV LUNGELIDELSE, DÆKKER DET UDTRYK

SOM KRONISK BRONKITIS, EMFYSEM, RYGERLUNGER, SLIDTE LUNGER OG LIGNENDE.

1.  DIT HELBRED

a. Hvor længe har du haft KOL?

b. Hvem fortalte dig først, at du har KOL?
    Sæt kun ét kryds.

c. Har du inden for de sidste 12 måneder haft en eller flere af nedenstående sygdomme?
    Sæt gerne flere krydser, hvis det er relevant.

Min praktiserende læge

Klinikpersonalet i min lægepraksis

Sygehuslæge

Privatpraktiserende speciallæge

En anden, hvem? ___________________________________________________________

Forhøjet blodtryk, åreforkalkning, hjertekrampe, blodprop eller hjerneblødning

Aldersdiabetes/type 2-sukkersyge

Slidgigt, leddegigt, diskusprolaps, rygsygdom eller dårlig ryg

Psykisk sygdom eller mentale forstyrrelser

Migræne eller hyppig hovedpine

Kræft

Forbigående psykisk lidelse, fx let depression eller angst

Andet, hvad?_______________________________________________________________

d. Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt?

    Sæt kun ét kryds.

Fremragende

Vældigt godt

Godt

Mindre godt

Dårligt

 1

år måneder
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2.  DIN HVERDAG

a.   Hvor svær er din åndenød, når du anstrenger dig?

      Sæt kun ét kryds - i den boks, der passer bedst på dig.

b.   Hvor mange nætter i løbet af den sidste uge har du haft problemer med at falde i søvn på grund
      af KOL?

      Sæt kun ét kryds.

Jeg har ikke haft problemer med at falde i søvn på grund af KOL

Nogle få nætter

Flere nætter

Hver eneste nat

c.   Hvor mange nætter i løbet af den sidste uge er du vågnet om natten på grund af KOL?

      Sæt kun ét kryds.

Jeg er slet ikke vågnet om natten på grund af KOL

Nogle få nætter

Flere nætter

Hver eneste nat

d.   Hvor meget motion får du i løbet af en dag?

      Ved motion menes al bevægelse i dagligdagen. Havearbejde, gåture og lign. er også motion.

      Sæt kun ét kryds.

Mindre end et kvarter pr. dag

Et kvarter til en halv time pr. dag

En halv time til en time pr. dag

Mere end en time pr. dag

e.    Hvordan vurderer du din fysiske form alt i alt?

      Sæt kun ét kryds.

 2

Fremragende

Vældig god

God

Mindre god

Dårlig

Går langsommere end andre i samme alder på grund af åndenød eller må stoppe for at få luft ved
almindelig gang i fladt terræn

Jeg får kun åndenød, når jeg anstrenger mig meget

Jeg får kun åndenød, når jeg skynder mig op ad en lille bakke

Jeg stopper op for at få vejret efter cirka 100 meter eller efter få minuters gang på stedet

Jeg har for meget åndenød til at forlade mit hjem, eller jeg får åndenød, når jeg tager mit tøj
af eller på
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f. Hvor vigtigt er det for dig at være mere fysisk aktiv, end du er nu?

   Sæt kun ét kryds.

Meget

Noget

Lidt

Ikke vigtigt

Ved ikke

 Bevægelighed

 Personlig pleje

 Sædvanlige
 aktiviteter
 Arbejde, studie, husarbejde,
 familie- eller fritidsaktiviteter.

 Smerter/ubehag

 Angst/depression

3.  NEDENFOR SPØRGER VI IGEN OM DIN HVERDAG

     Du synes måske, at vi spørger om det samme som andre steder. Afkryds alligevel fem steder.
 
     Sæt kun ét kryds ud for det af de tre udsagn inden for hver kategori, der passer bedst på dig.

Jeg har ingen problemer med at gå omkring

Jeg har nogle problemer med at gå omkring

Jeg er bundet til sengen

Jeg har ingen problemer med min personlige pleje

Jeg har nogle problemer med at vaske mig eller klæde mig på

Jeg kan ikke vaske mig eller klæde mig på

Jeg har ingen problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter

Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter

Jeg kan ikke udføre mine sædvanlige aktiviteter

Jeg har ingen smerter eller ubehag

Jeg har moderate smerter eller ubehag

Jeg har ekstreme smerter eller ubehag

Jeg er ikke ængstelig eller deprimeret

Jeg er moderat ængstelig eller deprimeret

Jeg er ekstremt ængstelig eller deprimeret

 3
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Slet
ikke Lidt Noget

En hel
del

     

At du pludselig blev bange uden grund?

At bekymre dig for meget?

At føle dig nedtrykt?

 I de sidste 4 uger hvor meget har du været generet af:

Nervøsitet eller indre uro?

En følelse af ingenting at være værd?

Tanken om at gøre ende på dit liv?

4.  HVORDAN DU HAR DET PSYKISK OG FØLELSESMÆSSIGT
 
     Sæt kun ét kryds i hver række.

Virkelig
meget

En følelse af at være fanget i en fælde?

At føle dig ensom?

Selvbebrejdelser?

5.  DIG OG SUNDHEDSVÆSENET

     Sæt ét kryds på skalaen fra 0-10, hvor 0 er mindst muligt og 10 er mest muligt.

Hvor meget støtte giver din praktiserende læge dig til at håndtere din KOL?

Hvor meget ved du om, hvad der skal foregå ved et planlagt besøg om KOL hos din praktiserende
læge?

 4

a.

b.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindst
mulig

Mest
mulig

Mindst
muligt

Mest
muligt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Hvor meget deltager du i beslutningerne om behandlingen af din KOL?

I hvor høj grad oplever du, at sygehuset, kommunen og din praktiserende læge sørger for at dele
oplysninger om dig og din KOL?

6.  DIG OG RYGNING

Ja, hver dag

Ja, mindst en gang om måneden

Nej, aldrig eller næsten aldrig

Bliver der røget indendørs i dit hjem?
Sæt kun ét kryds.

Ja.

Nej

Ja, hver dag

Ja, mindst én gang om ugen

Ja, mindst én gang om måneden

Nej, jeg ryger ikke.             .................................

Har du en ægtefælle/samlever, der ryger?
Sæt kun ét kryds.

Ryger du?
Sæt kun ét kryds.

I hvor mange år har du røget dagligt?

år

 5

c.

d.

d.

c.

b.

a.

fortsat ...    DIG OG SUNDHEDSVÆSENET

     Sæt ét kryds på skalaen fra 0-10, hvor 0 er mindst muligt og 10 er mest muligt.

Gå venligst til spørgsmål 7.a. på side 7

Mindst
muligt

Mindst
muligt

Mest
muligt

Mest
muligt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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fortsat ...   DIG OG RYGNING.

Har din egen læge rådet dig til at holde op med at ryge?
Sæt kun ét kryds.

Hvor meget ryger du i løbet af et døgn?

Vil du gerne holde op med at ryge?
Sæt kun ét kryds.

Vil du gerne have støtte og hjælp til at holde op med at ryge?
Sæt kun ét kryds.

Kender du til rygestopstilbud i din omegn?
Sæt gerne flere krydser.

Ja

Nej

Ved ikke

Ja, hos min praktiserende læge

Ja, hos klinikpersonalet i min lægepraksis

Ja, på apoteket

Ja, på Sundhedscenter Vest i Tarm

Ja, hos en klog kone/mand

Ja, på internettet

Ja, tilbud fra patientforeninger

Ja, andet, hvad?________________________________________________________

Nej

Ja

Nej

Ved ikke

Ja

Nej

Ved ikke

 6

e.

f.

g.

h.

i.

Antal cigaretter

Antal cerutter

Antal cigarer

Antal pibestop
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7.  HVORDAN DU BENYTTER SUNDHEDSVÆSENET

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke

Har du inden for de seneste 12 måneder haft en forværring af din KOL, som medførte besøg på
en skadestue?
Sæt kun ét kryds.

Hvor ofte har du inden for de seneste 12 måneder besøgt din egen læge på grund af din KOL?
Sæt kun ét kryds.

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke

5 eller flere gange

3-4 gange

1-2 gange

Jeg har ikke været hos min egen læge de sidste 12 måneder på grund af KOL

8.  HVAD DER SKER HOS DIN EGEN PRAKTISERENDE LÆGE

Ja

Nej

Ved ikke/kan ikke huske

Har din egen læge eller praksispersonalet inden for de seneste 12 måneder målt din
lungefunktion?
Sæt kun ét kryds.

 7

a.

d.

c.

b.

a.

Har du inden for de seneste 12 måneder haft en forværring af din KOL, som medførte indlæggelse
på et sygehus?
Sæt kun ét kryds.

Har du inden for de seneste 12 måneder haft en forværring af din KOL, som medførte besøg af en
vagtlæge?
Sæt kun ét kryds.
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fortsat ...  HVAD DER SKER HOS DIN EGEN PRAKTISERENDE LÆGE

Har din egen læge eller praksispersonalet inden for de seneste 12 måneder rådet dig til at
dyrke mere motion?
Sæt kun ét kryds.

Har din egen læge eller praksispersonalet inden for de seneste 12 måneder rådet dig til at holde
øje med din vægt?
Sæt kun ét kryds.

Har din egen læge eller praksispersonalet inden for de seneste 12 måneder tilbudt dig til at blive
vaccineret mod influenza?
Sæt kun ét kryds.

Har din egen læge eller praksispersonalet inden for de seneste 12 måneder vist dig, hvordan din
inhalator bruges?
Sæt kun ét kryds.

Har du en recept på penicillin liggende hjemme, som du kan indløse i tilfælde af forværring af
din KOL?
Sæt kun ét kryds.

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke

Ja

Nej

Kan ikke huske/Ved ikke

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke

Jeg bruger ikke inhalator

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke

 8

b.

c.

d.

e.

f.
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9.  INFORMATIONER OM DIN MEDICIN

Hvornår regulerede en læge sidst medicinen, du tager for din KOL?
Cirka dato.

Hvordan fik du sidste gang fornyet din recept på medicinen for din KOL?
Sæt kun ét kryds.

Ved besøg hos min praktiserende læge

Ved telefonsamtale med min praktiserende læge

Ved et besøg hos praksispersonalet i min lægepraksis

Ved telefonisk henvendelse til praksispersonalet i min lægepraksis

På sygehuset

Ved et besøg hos privatpraktiserende speciallæge

Kan ikke huske

10.  DIG OG DIN LÆGEPRAKSIS
       Sæt kun ét kryds i hver række.

Det ikke-lægelige personales hjælpsomhed?

Når du tænker tilbage på de seneste 12 måneder,
hvordan vurderer du så din praktiserende læges
praksis med hensyn til:

At få en tid, der passer dig?

At få kontakt med lægepraksis i telefonen?

At få kontakt med lægen i telefonen?

At yde hurtig hjælp ved presserende sygdom?

 9

a.

b.

Tager ikke medicin for KOL.

Kan
 ikke
svare

Ene-
stående

Meget
godGod

Nogen-
lundeDårlig

      

Måned År

DE NÆSTE SPØRGSMÅL (10-13)  ER RET OMFATTENDE. DET VIL NOK VÆRE EN GOD IDE AT TAGE
EN PAUSE, FØR DU GÅR I GANG MED DEM, DA VI RIGTIG GERNE VIL HAVE, AT DU BESVARER
ALLE SPØRGSMÅL I SKEMAET.

                                             PAUSE                                             PAUSE                                             PAUSE                                             PAUSE

.....Gå venligst til spørgsmål 10
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11. DIG OG DIN PRAKTISERENDE LÆGE
     Sæt kun ét kryds i hver række.

Når du tænker tilbage på de seneste 12 måneder,
hvordan vurderer du så din praktiserende læge
med hensyn til:

At få dig til at føle, at der er tid til dig under konsultationen?

At vise interesse for din situation?

At gøre det let for dig at fortælle om dine problemer?

At inddrage dig i beslutninger?

At lytte til dig?

At sørge for hurtigt at lindre dine symptomer?

At hjælpe dig til at få det så godt, at du kan udføre dine
normale aktiviteter?

At være omhyggelig ved behandling af dine problemer?

At undersøge dig?

At forklare formålet med undersøgelser og behandlinger?

At tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du
føler dig velinformeret?

At hjælpe dig til at håndtere dine følelser omkring dine
helbredsproblemer?

At vide hvad der er blevet sagt og gjort ved tidligere
henvendelser til praksis?

At forberede dig på, hvad du kunne forvente af hospital,
speciallæge eller andre behandlere?

At hjælpe dig til at følge lægens råd?

10

Kan
 ikke
svare

Ene-
stående

Meget
godGod

Nogen-
lundeDårlig
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Når jeg inden for de seneste 6 måneder har været
til behandling eller kontrol for min sygdom ...

er jeg blevet spurgt om mine egne forslag, når vi lavede en plan
for min behandling

har jeg fået valget mellem forskellige behandlinger, som jeg
kunne tænke over

er jeg blevet bedt om at fortælle om evt. problemer med den
medicin, jeg får, eller dens virkning

har jeg fået udleveret en liste over ting, jeg burde gøre for at
forbedre mit helbred

har jeg følt mig tryg ved, at min behandling var godt tilrettelagt

har jeg fået forklaret, hvordan det, jeg selv gør for at passe på
mit helbred, påvirker min sygdom

er jeg blevet bedt om at tale om mine egne mål med at tage vare
på min sygdom

har jeg fået hjælp til at sætte konkrete mål for, hvordan jeg vil
forbedre mine kost- eller motionsvaner

har jeg fået en kopi af planen for min behandling

er jeg blevet opfordret til at deltage i en gruppe eller på et kursus
specielt rettet mod, at jeg kan blive bedre til at tage vare på min
sygdom

er jeg blevet stillet spørgsmål om mine sundhedsvaner enten
direkte eller via et spørgeskema

har jeg været sikker på, at min læge eller sygeplejerske har
taget hensyn til mine holdninger og vaner, når de anbefalede
forskellige behandlinger

har jeg fået hjælp til at lave en plan for behandlingen, som jeg kan
klare at gennemføre i dagligdagen

har jeg fået hjælp til at forberede mig på, hvordan jeg kan tage
vare på min sygdom selv i vanskelige perioder

11

12.  DIN VURDERING AF STØTTEN FRA DIN PRAKTISERENDE LÆGE OG LÆGEPRAKSIS
      Sæt kun ét kryds i hver række.

Nogle
gange

Som
regel
ikkeAldrig

 

For
det

meste Altid
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fortsat ...  DIN VURDERING AF STØTTEN FRA DIN PRAKTISERENDE LÆGE OG  PRAKSIS
     Sæt kun ét kryds for hvert udsagn.

Når jeg inden for de seneste 6 måneder har været
til behandling eller kontrol for min sygdom....

er jeg blevet spurgt om, hvordan min kroniske sygdom påvirker
mit liv

har lægen, sygeplejersken eller andre efterfølgende kontaktet
mig for at høre, hvordan det gik

er jeg blevet opfordret til at deltage i aktiviteter i lokalsamfundet,
som jeg kunne have gavn af

er jeg blevet henvist til endiætist eller en anden person, der kan
rådgive eller undervise om sundhed

har jeg fået forklaret, hvordan mine besøg hos andre læger fx en
øjenlæge eller en anden speciallæge, gavner min behandling

er jeg blevet spurgt om, hvordan det er gået, når jeg har været
hos andre læger

13. HVORDAN DU OPLEVER SAMARBEJDET OM DIN BEHANDLING
      Sæt kun ét kryds for hvert udsagn.

Hvor enig er du i følgende udsagn?
Meget
uenig Uenig Enig

Meget
enig

Ved
ikke

Ikke
relevant

      

Jeg oplever, at samarbejdet mellem min egen læge og
hjemmesygeplejersken fungerer tilfredsstillende

Jeg oplever, at samarbejdet mellem sygehuset og
hjemmesygeplejersken fungerer tilfredsstillende

Jeg oplever, at min egen læge har kendskab, til hvad der
sker på sygehuset

Jeg føler, at min egen læge er tilstrækkeligt involveret i mit
forløb

Jeg oplever, at der er for mange forskellige læger og
sygeplejersker involveret i mit forløb
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Nogle
gange

Som
regel
ikkeAldrig

 

For
det

meste Altid
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14. DAGLIGDAGEN OG DEN STØTTE DU HAR

Hvor ofte er du i kontakt med familie, som du ikke bor sammen med?
Sæt kun ét kryds.

Dagligt eller næsten dagligt

Et par gange om ugen

Et par gange om måneden

Sjældnere end et par gange om måneden

Aldrig

Ved ikke

Hvor ofte er du i kontakt med venner og bekendte, som du ikke bor sammen med?
Sæt kun ét kryds.

Har du inden for de seneste 12 måneder været i biografen, til koncert, til familiefest,
sammenkomst med venner eller lignende?
Sæt kun ét kryds.

Ja

Nej

Kan ikke huske/Ved ikke

Hvis du har brug for hjælp til praktiske problemer, kan du da regne med at få hjælp fra andre?
Sæt kun ét kryds.

Ja, helt sikkert

Ja, måske

Nej

Ved ikke

Dagligt eller næsten dagligt

Et par gange om ugen

Et par gange om måneden

Sjældnere end et par gange om måneden

Aldrig

Ved ikke

13

a.

b.

c.

d.
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Ja, ofte

Ja, en gang imellem

Ja, sjældent

Nej

Ved ikke

Sker det nogensinde, at du er alene, selv om du mest har lyst til at være sammen med andre?
Sæt kun ét kryds.

fortsat ...  DAGLIGDAGEN OG DEN STØTTE DU HAR

Har du et kæledyr, som du føler dig knyttet til?

Hund

Kat

Fugl

Andet, hvad?_______________________________________________________________

Ja Nej

15. GENERELLE OPLYSNINGER OM DIG

Hvem bor i din husholdning?
Sæt kun ét kryds.

Jeg bor alene

Jeg bor sammen med mine børn

Jeg bor sammen med min ægtefælle/samlever

Jeg bor sammen med børn og ægtefælle/samlever

Jeg bor i kollektiv/med venner

Jeg bor sammen med andre, hvem?____________________________________________

14

e.

f.

a.

Hvis ja, hvilket?
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fortsat ...  OPLYSNINGER OM NOGLE AF DINE PERSONLIGE FORHOLD

Ejer du selv eller andre i din husstand den bolig, du bor i?
Sæt kun ét kryds.

Ejer du selv eller andre i din husstand en bil?
Sæt kun ét kryds.

Hvor stor var din husstandsindkomst før skat og andre fradrag sidste år?
Sæt kun ét kryds.

Ja

Nej

Ja

Nej

           0 -   99.999 kr.

100.000 - 249.999 kr.

250.000 - 449.999 kr.

450.000 - 700.000 kr.

700.000 kr. eller mere

Ved ikke

Ingen

Et eller flere kortere kurser, fx specialarbejderkurser, arbejdsmarkedskurser

Faglært indenfor et håndværk, handel eller kontor, fx lærlinge- eller EFG-uddannelse

Kort videregående uddannelse under 3 år, fx social- og sundhedsassistent, politibetjent

Mellemlang videregående uddannelse 3-4 år, fx folkeskolelærer, journalist, socialrådgiver

Lang videregående uddannelse på 5 år eller mere, fx civilingeniør, læge, cand.scient., jurist

Andet, hvad?______________________________________________________________

Hvilken erhvervsuddannelse har du?
Sæt kun ét kryds. Hvis du har flere uddannelser, så vælg den længstvarende.

15

e.

d.

c.

b.
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fortsat ...   OPLYSNINGER OM NOGLE AF DINE PERSONLIGE FORHOLD

Hvad er din nuværende erhvervsmæssige stilling?
Sæt kun ét kryds.

Specialarbejder eller ufaglært arbejder

Hjemmegående uden andet arbejde

Faglært arbejder

Funktionær eller tjenestemand

Selvstændig erhvervsdrivende eller medhjælpende ægtefælle

Lærling, elev, studerende

I flexjob som:______________________________________________________________

Folkepensionist

Førtidspensionist

På efterløn

Arbejdsløs med understøttelse

På kontanthjælp

På orlov, fx barselsorlov, uddannelsesorlov eller lignende

Andet, hvad?______________________________________________________________

Hvor høj er du?

Hvor meget vejer du i hele kilogram/kg?

cm

kg

 
Hvis du har noget, du vil uddybe eller tilføje, er du velkommen til at skrive det her:
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f.

g.

h.

              MANGE TAK FOR DIN HJÆLP
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Ved en kronisk lungesygdom, mener vi det, der i daglig tale kaldes for KOL – Kronisk 

Obstruktiv Lungesygdom. KOL er kendetegnet ved, at du har åndenød, når du anstrenger 

dig, du hoster og måske har du slim, som kommer med op, når du hoster.  

Kronisk betyder, at man skal leve med sygdommen resten af livet. Udviklingen af 

sygdommen kan bremses, men den forsvinder aldrig helt igen. 

Obstruktiv betyder, at luftvejene er forsnævrede, således at transporten af luft kræver et 

større arbejde af kroppen end normalt. 

Når diagnosen KOL bliver stillet, er de fleste over 50 år, men sygdommen er snigende, så 

man kan have været syg i mange år, før man får diagnosen stillet. Åndenød, når man 

anstrenger sig, er et typisk tegn på KOL. Åndenøden skyldes, at lungefunktionen er nedsat 

permanent. 

 

 

 

Du kan læse meget mere om KOL på Dansk Lungeforenings hjemmeside om KOL: 

http://www.kol.dk 

 

 

 

 

 

ENDNU ENGANG TAK FOR DIN HJÆLP, OG AT DU DELTAGER I PROJEKTET. 

 

 



 

Dette har vi skrevet i et brev, der følger med spørgeskemaet til borgere med KOL: 

 

SAMMENHÆNG FOR BORGERE MED LUNGESYGDOM        

 

Vi vil bede om din hjælp igen.         

For omkring et år siden besvarede du et spørgeskema om behandlingen af borgere med 
lungesygdom. Det var indsamling af vigtige informationer til et forskningsprojekt og det har allerede 
givet os ny viden. Der er nu gået et år, og vi vil gerne vide, hvordan du har haft det siden sidst, og 
om noget er forandret. Derfor får du dette brev og spørgeskema. 

Du oplyste os om, at du har KOL – Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Derfor er denne henvendelse 
ikke udtryk for, at du fejler noget, du ikke har fået at vide. 

Det tager omkring 45 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du kan eventuelt udfylde det sammen 
med pårørende og gerne over flere omgange. 

 

Hvis du i øvrigt er i tvivl om, hvorfor du modtager dette brev eller indholdet i det, er du 
meget velkommen til at kontakte projektansvarlig Margrethe Smidth på tlf. 89 42 60 20.  

 

Kvaliteten af behandlingen og kontrollen af en lungesygdom har stor betydning for menneskers 
livskvalitet. Derfor undersøger vi, hvordan behandling og kontrol af kronisk lungesygdom kan gøres 
bedst i Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande kommuner. Undersøgelsen laves i et samarbejde 
mellem Aarhus Universitet, Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune.  

Vi har fået godkendelse af Datatilsynet til at gennemføre undersøgelsen. De informationer, du 
giver os, vil blive behandlet strengt fortroligt og vil ikke på nogen måde kunne føres tilbage til dig, 
når vi bruger dem. Din praktiserende læge eller andre af dine behandlere får ikke kendskab til dine 
besvarelser.  

For at forbedre sundhedsvæsenets indsats fremover er det vigtigt, at så mange som muligt 
deltager i undersøgelsen. Vi håber derfor at modtage dit udfyldte spørgeskema i den 
medfølgende svarkuvert. Hvis vi ikke har modtaget et spørgeskema fra dig indenfor de næste tre 
uger, tillader vi os at sende dig en påmindelse. 

 

 



Vi sender dette spørgeskema til dig, fordi du sidste år svarede på et lignende 
spørgeskema omkring dine lunger. Din læge eller en anden i sundhedsvæsenet har 
måske fortalt dig, at du har astmatisk bronkitis, rygerlunger, emfysem, slidte lunger eller 
noget lignende. Det er det, der under ét hedder KOL. 

 

 

Vi skal understrege, at vi ikke ved noget, som du ikke allerede selv har fået at vide. 

 

En del af spørgsmålene er de samme som sidste år, nogle er nye og andre er fjernet. Din 
situation kan have ændret sig eller være den samme; under alle omstændigheder er det 
vigtigt, at så mange som muligt svarer for at få det bedste resultat af undersøgelsen.  

Derfor vil vi bede dig udfylde dette spørgeskema. 

________________________________________________________________________ 

Vi vil bede dig om - med en blå eller sort pen - at sætte et kryds i boksen ved det svar, der 
umiddelbart passer bedst på dig. 

Hvis du sætter et kryds det forkerte sted, skal du bare strege det forkerte ud og sætte et 
nyt kryds. 

Eksempel:                   Korrekt afkrydsning:                             Fortrudt afkrydsning:  

________________________________________________________________________ 

 

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål. 

Projektansvarlig Margrethe Smidth 

Cand.scient.san.publ, fysioterapeut 

m.smidth@alm.au.dk 

Telefon 89 42 60 20 – Mobil 50 35 20 41 

Forskningsenheden for Almen Praksis                                                                                             
Bartholins  Allé 2                                                                                                                                      
8000 Århus  C 



NÅR VI SKRIVER KOL, KRONISK OBSTRUKTIV LUNGELIDELSE, DÆKKER DET UDTRYK

SOM KRONISK BRONKITIS, EMFYSEM, RYGERLUNGER, SLIDTE LUNGER OG LIGNENDE.

1.  DIT HELBRED

b. Har du inden for de seneste 12 måneder haft en eller flere af nedenstående sygdomme?
    Sæt gerne flere krydser, hvis det er relevant.

Forhøjet blodtryk, åreforkalkning, hjertekrampe, blodprop eller hjerneblødning

Aldersdiabetes/type 2-sukkersyge

Slidgigt, leddegigt, diskusprolaps, rygsygdom eller dårlig ryg

Psykisk sygdom eller mentale forstyrrelser

Migræne eller hyppig hovedpine

Kræft

Forbigående psykisk lidelse, fx let depression eller angst

Andet, hvad?_______________________________________________________________

 1

a. Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt?
    Sæt kun ét kryds.

Fremragende

Vældig godt

Godt

Mindre godt

Dårligt

a. Hvor svær er din åndenød, når du anstrenger dig?
    Sæt kun ét kryds - i den boks, der passer bedst på dig.

Jeg får kun åndenød, når jeg anstrenger mig meget

Jeg får kun åndenød, når jeg skynder mig op ad en lille bakke

Jeg stopper op for at få vejret efter cirka 100 meter eller efter få minutters gang på stedet

Jeg har for meget åndenød til at forlade mit hjem, eller jeg får åndenød, når jeg tager mit tøj
af eller på

Går langsommere end andre i samme alder på grund af åndenød eller må stoppe for at få luft ved
almindelig gang i fladt terræn

2.  DIN HVERDAG

Udfyldes ikke
Til kodning
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fortsat...     DIN HVERDAG

b.   Hvor mange nætter i løbet af den sidste uge har du haft problemer med at falde i søvn på grund
      af KOL?
      Sæt kun ét kryds.

Jeg har ikke haft problemer med at falde i søvn på grund af KOL

Nogle få nætter

Flere nætter

Hver eneste nat

c.   Hvor mange nætter i løbet af den sidste uge er du vågnet om natten på grund af KOL?
      Sæt kun ét kryds.

Jeg er slet ikke vågnet om natten på grund af KOL

Nogle få nætter

Flere nætter

Hver eneste nat

d.   Hvor meget motion får du i løbet af en dag?
      Ved motion menes al bevægelse i dagligdagen. Havearbejde, gåture og lign. er også motion.
      Sæt kun ét kryds.

Mindre end et kvarter pr. dag

Et kvarter til en halv time pr. dag

En halv time til en time pr. dag

Mere end en time pr. dag

e.    Hvordan vurderer du din fysiske form alt i alt?
      Sæt kun ét kryds.

 2

Fremragende

Vældig god

God

Mindre god

Dårlig

Meget

Noget

Lidt

Ikke vigtigt

Ved ikke

f.    Hvor vigtigt er det for dig at være mere fysisk aktiv, end du er nu?
      Sæt kun ét kryds.
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 Bevægelighed

 Personlig pleje

 Sædvanlige
 aktiviteter
 Arbejde, studie, husarbejde,
 familie- eller fritidsaktiviteter

 Smerter/ubehag

 Angst/depression

3.  NEDENFOR SPØRGER VI IGEN OM DIN HVERDAG

     Du synes måske, at vi spørger om det samme som andre steder. Afkryds alligevel fem steder.
 
     Sæt kun ét kryds ud for det af de tre udsagn inden for hver kategori, der passer bedst på dig.

Jeg har ingen problemer med at gå omkring

Jeg har nogle problemer med at gå omkring

Jeg er bundet til sengen

Jeg har ingen problemer med min personlige pleje

Jeg har nogle problemer med at vaske mig eller klæde mig på

Jeg kan ikke vaske mig eller klæde mig på

Jeg har ingen problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter

Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter

Jeg kan ikke udføre mine sædvanlige aktiviteter

Jeg har ingen smerter eller ubehag

Jeg har moderate smerter eller ubehag

Jeg har ekstreme smerter eller ubehag

Jeg er ikke ængstelig eller deprimeret

Jeg er moderat ængstelig eller deprimeret

Jeg er ekstremt ængstelig eller deprimeret

 3

Udfyldes ikke
Til kodning

Udfyldes ikke
Til kodning
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Slet
ikke Lidt Noget

En hel
del

     

At du pludselig blev bange uden grund?

At bekymre dig for meget?

At føle dig nedtrykt?

 I de sidste 4 uger hvor meget har du været generet af:

Nervøsitet eller indre uro?

En følelse af ingenting at være værd?

Tanken om at gøre ende på dit liv?

4.  HVORDAN DU HAR DET PSYKISK OG FØLELSESMÆSSIGT
 
     Sæt kun ét kryds i hver række.

Virkelig
meget

En følelse af at være fanget i en fælde?

At føle dig ensom?

Selvbebrejdelser?

5.  DIG OG SUNDHEDSVÆSENET

     Sæt ét kryds på skalaen fra 0-10, hvor 0 er mindst muligt og 10 er mest muligt.

Hvor meget støtte giver din praktiserende læge dig til at håndtere din KOL?

Hvor meget ved du om, hvad der skal foregå ved et planlagt besøg om KOL hos din praktiserende
læge?

 4

a.

b.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindst
muligt

Mest
muligt

Mindst
muligt

Mest
muligt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Hvor meget deltager du i beslutningerne om behandlingen af din KOL?

I hvor høj grad oplever du, at sygehuset, kommunen og din praktiserende læge sørger for at dele
oplysninger om dig og din KOL?

6.  DIG OG RYGNING

Ja, hver dag

Ja, mindst en gang om måneden

Nej, aldrig eller næsten aldrig

Bliver der røget indendørs i dit hjem?
Sæt kun ét kryds.

Ja

Nej

Ja, hver dag

Ja, mindst én gang om ugen

Ja, mindst én gang om måneden

Nej, men jeg har røget

Nej, jeg ryger ikke

Har du en ægtefælle/samlever, der ryger?
Sæt kun ét kryds.

Ryger du?
Sæt kun ét kryds.

I hvor mange år har du røget dagligt?

år

 5

c.

d.

d.

c.

b.

a.

fortsat ...    DIG OG SUNDHEDSVÆSENET

     Sæt ét kryds på skalaen fra 0-10, hvor 0 er mindst muligt og 10 er mest muligt.

Mindst
muligt

Mindst
muligt

Mest
muligt

Mest
muligt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg har aldrig røget
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fortsat ...   DIG OG RYGNING

KUN FOR RYGERE
Hvis du ikke ryger på nuværende tidspunkt, så gå venligst videre til spørgsmål 7.

Har din egen læge rådet dig til at holde op med at ryge?
Sæt kun ét kryds.

Hvor meget ryger du i løbet af et døgn?

Vil du gerne holde op med at ryge?
Sæt kun ét kryds.

Vil du gerne have støtte og hjælp til at holde op med at ryge?
Sæt kun ét kryds.

Kender du til rygestoptilbud i din omegn?
Sæt gerne flere krydser.

Ja

Nej

Ved ikke

Ja, hos min praktiserende læge

Ja, hos klinikpersonalet i min lægepraksis

Ja, på apoteket

Ja, på Sundhedscenter Vest i Tarm

Ja, hos en klog kone/mand

Ja, på internettet

Ja, tilbud fra patientforeninger

Ja, andet, hvad?________________________________________________________

Nej

Ja

Nej

Ved ikke

Ja

Nej

Ved ikke

 6

e.

f.

g.

h.

i.

Antal cigaretter

Antal cerutter

Antal cigarer

Antal pibestop
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7.  HVORDAN DU BENYTTER SUNDHEDSVÆSENET

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke

Har du inden for de seneste 12 måneder haft en forværring af din KOL, som medførte besøg på
en skadestue?
Sæt kun ét kryds.

Hvor ofte har du inden for de seneste 12 måneder besøgt din praktiserende læge på grund af din
KOL?

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke

5 eller flere gange

3-4 gange

1-2 gange

Jeg har ikke været hos min egen læge de seneste 12 måneder på grund af KOL

8.  HVAD DER SKER HOS DIN PRAKTISERENDE LÆGE

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke

Har din egen læge eller praksispersonalet inden for de seneste 12 måneder målt din
lungefunktion?
Sæt kun ét kryds.

 7

a.

d.

c.

b.

a.

Har du inden for de seneste 12 måneder haft en forværring af din KOL, som medførte indlæggelse
på et sygehus?
Sæt kun ét kryds.

Har du inden for de seneste 12 måneder haft en forværring af din KOL, som medførte besøg af en
vagtlæge?
Sæt kun ét kryds.
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fortsat ...  HVAD DER SKER HOS DIN PRAKTISERENDE LÆGE

Har din egen læge eller praksispersonalet inden for de seneste 12 måneder rådet dig til at
dyrke mere motion?
Sæt kun ét kryds.

Har din egen læge eller praksispersonalet inden for de seneste 12 måneder rådet dig til at holde
øje med din vægt?
Sæt kun ét kryds.

Har din egen læge eller praksispersonalet inden for de seneste 12 måneder tilbudt dig at blive
vaccineret mod influenza?
Sæt kun ét kryds.

Har din egen læge eller praksispersonalet inden for de seneste 12 måneder vist dig, hvordan din
inhalator bruges?
Sæt kun ét kryds.

Har du en recept på penicillin liggende hjemme, som du kan indløse i tilfælde af forværring af
din KOL?
Sæt kun ét kryds.

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke

Jeg bruger ikke inhalator

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke

 8

b.

c.

d.

e.

f.
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Har du inden for de seneste 12 måneder været indkaldt til en kontrol for din KOL hos din
praktiserende læge?
Sæt kun ét kryds.

fortsat...     HVAD DER SKER HOS DIN PRAKTISERENDE LÆGE

g.

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke

Ved du, hvornår du skal til en kontrol for din KOL hos din praktiserende læge?
Sæt kun ét kryds.

h.

Har din praktiserende læge eller praksispersonalet givet dig en PEP-fløjte?
Sæt kun ét kryds.

Har din praktiserende læge eller praksispersonalet givet dig et handlingskort, hvor du kan se,
hvad du skal gøre, hvis din KOL bliver værre?
Sæt kun ét kryds.

Har din praktiserende læge eller praksispersonalet inden for de seneste 12 måneder henvist dig
til kommunens rygestopkurser?
Sæt kun ét kryds.

i.

j.

k.

Har din praktiserende læge inden for de seneste 12 måneder henvist dig til et forløb for KOL på
sundhedscenteret?
Sæt kun ét kryds.

l.

Ja

Nej

Har ikke en aftale om kontrol for min KOL

Kan ikke huske/ved ikke

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke

Ikke aktuelt, jeg ryger ikke

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke
 9
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9.  INFORMATIONER OM DIN MEDICIN

Hvornår regulerede en læge sidst den medicin, du tager for din KOL?
Cirka tidspunkt.

Hvordan fik du sidste gang fornyet din recept på medicinen for din KOL?
Sæt kun ét kryds.

Ved et besøg hos min praktiserende læge

Ved en telefonsamtale med min praktiserende læge

Ved et besøg hos praksispersonalet i min lægepraksis

Ved en telefonsamtale med praksispersonalet i min lægepraksis

På sygehuset

Ved et besøg hos privatpraktiserende speciallæge

Kan ikke huske

10.  DIG OG DIN LÆGEPRAKSIS
       Sæt kun ét kryds i hver række.

Det ikke-lægelige personales hjælpsomhed?

Når du tænker tilbage på de seneste 12 måneder,
hvordan vurderer du så din praktiserende læges
praksis med hensyn til:

At få en tid, der passer dig?

At få kontakt med lægepraksis i telefonen?

At få kontakt med lægen i telefonen?

At yde hurtig hjælp ved presserende sygdom?

10

a.

b.

Tager ikke medicin for KOL.

Kan
 ikke
svare

Ene-
stående

Meget
godGod

Nogen-
lundeDårlig

      

Måned År

DE NÆSTE SPØRGSMÅL (10-13)  ER RET OMFATTENDE. DET VIL NOK VÆRE EN GOD IDE AT TAGE
EN PAUSE, FØR DU GÅR I GANG MED DEM, DA VI RIGTIG GERNE VIL HAVE, AT DU BESVARER
ALLE SPØRGSMÅL I SKEMAET.

                                             PAUSE

.....Gå venligst til spørgsmål 10
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11. DIG OG DIN PRAKTISERENDE LÆGE
     Sæt kun ét kryds i hver række.

Når du tænker tilbage på de seneste 12 måneder,
hvordan vurderer du så din praktiserende læge
med hensyn til:

At få dig til at føle, at der er tid til dig under konsultationen?

At vise interesse for din situation?

At gøre det let for dig at fortælle om dine problemer?

At inddrage dig i beslutninger?

At lytte til dig?

At sørge for hurtigt at lindre dine symptomer?

At hjælpe dig til at få det så godt, at du kan udføre dine
normale aktiviteter?

At være omhyggelig ved behandling af dine problemer?

At undersøge dig?

At forklare formålet med undersøgelser og behandlinger?

At tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du
føler dig velinformeret?

At hjælpe dig til at håndtere dine følelser omkring dine
helbredsproblemer?

At vide hvad der er blevet sagt og gjort ved tidligere
henvendelser til praksis?

At forberede dig på, hvad du kunne forvente af hospital,
speciallæge eller andre behandlere?

At hjælpe dig til at følge lægens råd?

11

Kan
 ikke
svare

Ene-
stående

Meget
godGod

Nogen-
lundeDårlig
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Når jeg inden for de seneste 6 måneder har været
til behandling eller kontrol for min sygdom ...

er jeg blevet spurgt om mine egne forslag, når vi lavede en plan
for min behandling

har jeg fået valget mellem forskellige behandlinger, som jeg
kunne tænke over

er jeg blevet bedt om at fortælle om evt. problemer med den
medicin, jeg får, eller dens virkning

har jeg fået udleveret en liste over ting, jeg burde gøre for at
forbedre mit helbred

har jeg følt mig tryg ved, at min behandling var godt tilrettelagt

har jeg fået forklaret, hvordan det, jeg selv gør for at passe på
mit helbred, påvirker min sygdom

er jeg blevet bedt om at tale om mine egne mål med at tage vare
på min sygdom

har jeg fået hjælp til at sætte konkrete mål for, hvordan jeg vil
forbedre mine kost- eller motionsvaner

har jeg fået en kopi af planen for min behandling

er jeg blevet opfordret til at deltage i en gruppe eller på et kursus
specielt rettet mod, at jeg kan blive bedre til at tage vare på min
sygdom

er jeg blevet stillet spørgsmål om mine sundhedsvaner enten
direkte eller via et spørgeskema

har jeg været sikker på, at min læge eller sygeplejerske har
taget hensyn til mine holdninger og vaner, når de anbefalede
forskellige behandlinger

har jeg fået hjælp til at lave en plan for behandlingen, som jeg kan
klare at gennemføre i dagligdagen

har jeg fået hjælp til at forberede mig på, hvordan jeg kan tage
vare på min sygdom selv i vanskelige perioder

12

12.  DIN VURDERING AF STØTTEN FRA DIN PRAKTISERENDE LÆGE OG LÆGEPRAKSIS
      Sæt kun ét kryds i hver række.

Nogle
gange

Som
regel
ikkeAldrig

 

For
det

meste Altid
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fortsat ...  DIN VURDERING AF STØTTEN FRA DIN PRAKTISERENDE LÆGE OG LÆGEPRAKSIS
     Sæt kun ét kryds i hver række.

Når jeg inden for de seneste 6 måneder har været
til behandling eller kontrol for min sygdom....

er jeg blevet spurgt om, hvordan min kroniske sygdom påvirker
mit liv

har lægen, sygeplejersken eller andre efterfølgende kontaktet
mig for at høre, hvordan det gik

er jeg blevet opfordret til at deltage i aktiviteter i lokalsamfundet,
som jeg kunne have gavn af

er jeg blevet henvist til en diætist eller en anden person, der kan
rådgive eller undervise om sundhed

har jeg fået forklaret, hvordan mine besøg hos andre læger, fx en
øjenlæge eller en anden speciallæge, gavner min behandling

er jeg blevet spurgt om, hvordan det er gået, når jeg har været
hos andre læger

13. HVORDAN DU OPLEVER SAMARBEJDET OMKRING DIN BEHANDLING
      Sæt kun ét kryds i hver række.

Hvor enig er du i følgende udsagn?
Meget
uenig Uenig Enig

Meget
enig

Ved
ikke

Ikke
relevant

      

Jeg oplever, at samarbejdet mellem min egen læge og
hjemmesygeplejersken fungerer tilfredsstillende

Jeg oplever, at samarbejdet mellem sygehuset og
hjemmesygeplejersken fungerer tilfredsstillende

Jeg oplever, at min egen læge har kendskab til, hvad der
sker på sygehuset

Jeg føler, at min egen læge er tilstrækkeligt involveret i mit
forløb

Jeg oplever, at der er for mange forskellige læger og
sygeplejersker involveret i mit forløb

13

Nogle
gange

Som
regel
ikkeAldrig

 

For
det

meste Altid
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14. DAGLIGDAGEN OG DEN STØTTE DU HAR

Hvor ofte er du i kontakt med familie, som du ikke bor sammen med?
Sæt kun ét kryds.

Dagligt eller næsten dagligt

Et par gange om ugen

Et par gange om måneden

Sjældnere end et par gange om måneden

Aldrig

Ved ikke

Hvor ofte er du i kontakt med venner og bekendte, som du ikke bor sammen med?
Sæt kun ét kryds.

Har du inden for de seneste 12 måneder været i biografen, til koncert, til familiefest,
sammenkomst med venner eller lignende?
Sæt kun ét kryds.

Ja

Nej

Kan ikke huske/ved ikke

Hvis du har brug for hjælp til praktiske problemer, kan du da regne med at få hjælp fra andre?
Sæt kun ét kryds.

Ja, helt sikkert

Ja, måske

Nej

Ved ikke

Dagligt eller næsten dagligt

Et par gange om ugen

Et par gange om måneden

Sjældnere end et par gange om måneden

Aldrig

Ved ikke

14

a.

b.

c.

d.
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Ja, ofte

Ja, en gang imellem

Ja, sjældent

Nej

Ved ikke

Sker det nogensinde, at du er alene, selv om du mest har lyst til at være sammen med andre?
Sæt kun ét kryds.

fortsat ...  DAGLIGDAGEN OG DEN STØTTE DU HAR

Hvem bor i din husholdning?
Sæt kun ét kryds.

Jeg bor alene

Jeg bor sammen med mine børn

Jeg bor sammen med min ægtefælle/samlever

Jeg bor sammen med børn og ægtefælle/samlever

Jeg bor i kollektiv/med venner

Jeg bor sammen med andre, hvem?____________________________________________

15

e.

a.

Ejer du selv eller andre i din husstand den bolig, du bor i?
Sæt kun ét kryds.

Ja

Nej

b.

15.   OPLYSNINGER OM NOGLE AF DINE PERSONLIGE FORHOLD

Ejer du selv eller andre i din husstand en bil?
Sæt kun ét kryds.

Ja

Nej

c.
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fortsat ...  OPLYSNINGER OM NOGLE AF DINE PERSONLIGE FORHOLD

16

Hvad er din nuværende erhvervsmæssige stilling?
Sæt kun ét kryds.

d.

Specialarbejder eller ufaglært arbejder

Hjemmegående uden andet arbejde

Faglært arbejder

Funktionær eller tjenestemand

Selvstændig erhvervsdrivende eller medhjælpende ægtefælle

Lærling, elev, studerende

I flexjob som:______________________________________________________________

Folkepensionist

Førtidspensionist

På efterløn

Arbejdsløs med understøttelse

På kontanthjælp

På orlov, fx barselsorlov, uddannelsesorlov eller lignende

Andet, hvad?______________________________________________________________

Hvis du har noget, du vil uddybe eller tilføje, er du velkommen til at skrive det her:

 

                                             TAK FOR DIN HJÆLP

Udfyldes ikke
Til kodning
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Med en kronisk lungesygdom mener vi det, der i daglig tale kaldes for KOL – Kronisk 
Obstruktiv Lungesygdom. KOL er kendetegnet ved, at du har åndenød, når du anstrenger 
dig, du hoster og måske har du slim, som kommer med op, når du hoster.  

Kronisk betyder, at man skal leve med sygdommen resten af livet. Udviklingen af 
sygdommen kan bremses, men den forsvinder aldrig helt igen. 

Obstruktiv betyder, at luftvejene er forsnævrede, således at transporten af luft kræver et 
større arbejde af kroppen end normalt. 

Når diagnosen KOL bliver stillet, er de fleste over 50 år, men sygdommen er snigende, så 
man kan have været syg i mange år, før man får diagnosen stillet. Åndenød, når man 
anstrenger sig, er et typisk tegn på KOL. Åndenøden skyldes, at lungefunktionen er nedsat 
permanent. 

 

 

 

Du kan læse mere om KOL og projektet på hjemmesiden: 

http://kol.au.dk 

 

 

 

 

 

MANGE TAK FOR DIN HJÆLP, OG FOR AT DU DELTAGER I PROJEKTET 



Rygestop og rygning - få gode råd og hjælp - www.stoplinien.dk

http://www.stoplinien.dk/[28-03-2014 09:25:18]

Har du motivationen til et
 rygestop?
Prøv vores motivationstest. Eller
 læs blandt andet om,
 hvordan kroppen får det bedre
 efter et rygestop, og om, hvilke
 stadier du går igennem under et
 rygestop.

Er du klar til at sætte en stopdag?
 Prøv vores afhængighedstest for at
 se, om rygestopmedicin er noget
 for dig. Eller læs
 om rygestoptilbud og forskellige
 metoder, der kan hjælpe under dit
 rygestop.

Det kan være svært at holde fast i
 dit rygestop. Få hjælp til at klare
 abstinenserne eller råd til, hvad
 du skal passe på. Og få gode råd
 fra eksperterne om at holde fast i
 dit rygestop.

    

Læs mere om rygestoptilbud

Her kan du udveksle erfaringer med andre 
 Der er et forum for hver stadie i processen

> På vej
> Stoppet
> Hold fast  

  

 

Forside |Fakta |Til rygerens netværk |Pjecer og film |Til læger |Om stoplinien.dk |Til kommuner

 Stoplinien.dk | Sundhedsstyrelsen | Axel Heides Gade 1 | 2300 København S

http://www.stoplinien.dk/Paa_vej.aspx
http://www.stoplinien.dk/Paa_vej/test_din_motivation.aspx
http://www.stoplinien.dk/Paa_vej/hvorfor_stoppe.aspx
http://www.stoplinien.dk/Paa_vej/rygestopprocessen.aspx
http://www.stoplinien.dk/Paa_vej/rygestopprocessen.aspx
http://www.stoplinien.dk/Stop.aspx
http://www.stoplinien.dk/Stop/test_din_afhaengighed.aspx
http://www.stoplinien.dk/Stop/metoder/rygestopmedicin.aspx
http://www.stoplinien.dk/Backup-Arkiv/rygestoptilbudOLD.aspx
http://www.stoplinien.dk/Stop/metoder.aspx
http://www.stoplinien.dk/Hold_fast.aspx
http://www.stoplinien.dk/Hold_fast/klar_abstinenser.aspx
http://www.stoplinien.dk/Hold_fast/klar_abstinenser.aspx
http://www.stoplinien.dk/Hold_fast/passe_paa.aspx
http://www.stoplinien.dk/Hold_fast/passe_paa.aspx
http://www.stoplinien.dk/Hold_fast/raad_fra_eksperterne_hold_fast.aspx
http://www.stoplinien.dk/Hold_fast/raad_fra_eksperterne_hold_fast.aspx
http://www.stoplinien.dk/Kampagne11/Ring-mig-op.aspx
http://www.stoplinien.dk/Kampagne11/Ring-mig-op.aspx
http://www.stoplinien.dk/Kampagne11/Ring-mig-op.aspx
http://www.stoplinien.dk/Stop/rygestoptilbud.aspx
http://www.stoplinien.dk/forum.aspx
http://www.stoplinien.dk/Home/Forum/ShowForum.aspx?ForumID=10
http://www.stoplinien.dk/Home/Forum/ShowForum.aspx?ForumID=11
http://www.stoplinien.dk/Home/Forum/ShowForum.aspx?ForumID=12
http://www.stoplinien.dk/andet/Beregner.aspx
http://www.stoplinien.dk/andet/Beregner.aspx
http://www.stoplinien.dk/Servicenavigation/forside.aspx
http://www.stoplinien.dk/Servicenavigation/fakta.aspx
http://www.stoplinien.dk/Servicenavigation/til_rygerens_netvaerk.aspx
http://www.stoplinien.dk/Servicenavigation/Download.aspx
http://www.stoplinien.dk/Servicenavigation/til_laeger.aspx
http://www.stoplinien.dk/Servicenavigation/Om_Stoplinien.aspx
http://www.stoplinien.dk/kommune
javascript:search()
http://www.stoplinien.dk/Rygestopkurser.aspx?Region=Nordjylland
http://www.stoplinien.dk/Rygestopkurser.aspx?Region=Nordjylland
http://www.stoplinien.dk/Rygestopkurser.aspx?Region=Midtjylland
http://www.stoplinien.dk/Rygestopkurser.aspx?Region=Midtjylland
http://www.stoplinien.dk/Rygestopkurser.aspx?Region=Syddanmark
http://www.stoplinien.dk/Rygestopkurser.aspx?Region=Syddanmark
http://www.stoplinien.dk/Rygestopkurser.aspx?Region=Sjaelland
http://www.stoplinien.dk/Rygestopkurser.aspx?Region=Sjaelland
http://www.stoplinien.dk/Rygestopkurser.aspx?Region=Hovedstaden
http://www.stoplinien.dk/Rygestopkurser.aspx?Region=Hovedstaden
http://www.sst.dk/


Siden kan ikke findes.

http://www.cancer.dk/Tobak/tobak.htm[28-03-2014 09:25:21]

Siden kan ikke findes
 Prøv evt. at bruge søgefunktionen til at finde det, du leder efter.

Indtast søgeord

 

 Klik for at komme til:
 Forsiden: www.cancer.dk

Få hjælp og viden
Forebyg kræft

Støt os
Forskning

Børn og unge
Til fagfolk

Om Kræftens Bekæmpelse
Nyheder
Netbutik

Patientforeninger og netværk

 Med venlig hilsen 
 Kræftens Bekæmpelse

 Cancer.dk

http://www.cancer.dk/
http://www.cancer.dk/hjaelp+viden/
http://www.cancer.dk/forebyg/
http://www.cancer.dk/stoet+os/
http://www.cancer.dk/forskning/
http://www.cancer.dk/boern/
http://www.cancer.dk/fagfolk/
http://www.cancer.dk/om+os/
http://www.cancer.dk/nyheder/
http://www.cancer.dk/netbutik/
http://www.cancer.dk/patientforeninger/


SAMARBEJDE
OM EN KRONIKERINDSATS

EFFEKTEN AF EN AKTIV IMPLEMENTERING AF ET FORLØBSPROGRAM FOR KOL-PATIENTER



4-5000 patienter med KOL fra Kronikerdatabase
Ringkøbing-Skjern Kommune

KOL-patienter tilmeldt 
interventionspraksis

KOL-patienter tilmeldt 
kontrolpraksis

KOL-patienter tilmeldt 
interventionspraksis

KOL-patienter tilmeldt 
kontrolpraksis

Aktiv implementering af forløbsprogram for 
KOL

Baseline:
Spørgeskemaundersøgelse og data fra sundhedsregistre

Opfølgning efter 15 måneder:
Spørgeskemaundersøgelse og data fra sundhedsregistre

Interviewundersøgelse af involverede sundhedsprofessionelle

Patienter  flytter og patienter dør

Nydiagnosticerede patienter og tilflytning

Cluster-randomisering af patienter

4-5000 patienter med KOL fra Kronikerdatabase
Ikast-Brande Kommune

Blok 
randomisering 
af  16 praksis

DESIGN



EFFEKTEN MÅLES PÅ:

Patient niveau.
Patientevaluering af støtten til egenomsorg.                              Spørgeskema.

Patienternes selvvurderede helbredsrelaterede livskvalitet.   Spørgeskema.

Ændring i medicinforbrug.                                                             Register data.

Andel af KOL-patienter i forløbsprogram.                                  Brug af 0106.

Sundhedsvæsnets samlede indsats. / Organisations niveau.        
Rygestatus noteret i journaler.                                                      Praksisjournaler.

Registrering af lungefunktions og spirometrier.                        Register data.

Hospitalernes overlevering af patienter til egen læge.              Dokumentation.

Primærsygeplejens inddragelse efter udskrivningsforløbet.    2306 + register.

Kontakter til social- og sundhedsvæsenet.                                  Register data.

Sundhedsprofessionelles evaluering.                                            Interviews.



Eksempler på indsatsområder:

• Kommunikation med sygehusene.

• Patient brochurer og selvhjælpsmateriale.

• Praktisk hjælp til implemetering i praksis.

• Praksisbesøg.

• Efteruddannelse.

Aktiv implementering af forløbsprogram for 
KOL



HVAD KRÆVES DER FOR AT VÆRE  MED?

• Heldig i lodtrækningen den 30.september 2009.

• Interesseret i at afprøve veldokumenterede metoder i egen praksis.

• Deltagelse i 4 møder á 2 timer  for læger og praksispersonale + 

noget arbejde i praksis.

• Kompensation på 4.653 kr. per deltagende læge +

1.400 kr., når der deltager praksispersonale.



FORVENTET RESULTAT

DANMARKS FØRSTE AFPRØVNING AF ET KOL-FORLØBSPROGRAM 

+

UDBYTTERIGT 
SAMARBEJDE

AKTIV INFORMERET 
PATIENT

FORBEREDT PROAKTIVT 
BEHANDLER TEAM



 

 

SUNDHEDSVÆSEN - ORGANISATION 

 
• Fælles hjemmebesøg med PL og hjemmesygeplejen efter udskrivelse af KOL patienter for at 

koordinere den fremtidige pleje. 
 

• Praksissygeplejersker foretager specifikke dele af kontroller og monitorering. 
 
 

STØTTE TIL EGENOMSORG 

• Handlingskort og forklarende brochure til patienter. 
 

• Hjemmeside med informationer til patienter, familie og venner om håndtering af KOL, om 
hvilke tilbud sundhedsvæsenet har + tilsendt flyer om tilbuddene. 

 
 

ORGANISATION AF SUNDHEDSYDELSER 

• Fax fra hospital til PL, når en patient med KOL bliver udskrevet. 
 

• Etablere rutine for at indkalde patienter med KOL til planlagte kontroller i AP. 
 
 

KLINISK BESLUTNINGSSTØTTE 

• Lungespecialist giver efteruddannelse til praksis. 
 

• Podcast eller DVD med specialisters råd og vejledninger tilsendes praksis.  
 
 

KLINISKE INFORMATIONSSYSTEMER 

• Liste med patienter, der har KOL, i hver enkelt lægepraksis, ICPC kodning. R 95. 
 

• Feed-back fra Sundhedscenteret til PL, når patienter med KOL har afsluttet behandling 
og kurser. 

 
 
               

SAMFUND – RESSOURSER OG POLITIKKER 

• Henvisning fra praksis til KOL- og rygestopkurser.  
 



I JERES PRAKSIS SKAL I VÆLGE AT ARBEJDE MED AT INDFØRE ET AF NEDENSTÅENDE 
TILTAG: 

I skal vælge et lille område og så arbejde med at få det implementeret fra den 3.12 2009. 

 

HENVISNING FRA PRAKSIS TIL KOL- OG RYGESTOPKURSER 

Hvor ligger henvisninger? Hvornår henvises der? Hvordan noteres det i journalen? 

 

 

FÆLLES HJEMMEBESØG MED PRAKTISERENDE LÆGER OG HJEMMESYGPLEJEN EFTER 
UDSKRIVELSE AF PATIENTER MED KOL 

Hvordan tages der kontakt til hjemmeplejen? Til patienten? Hvordan planlægges fremtidige besøg 
og pleje? 

 

 

FORDELING AF ARBEJDET MED KONTROLLERNE 

Hvem gør hvad? Hvornår? Hvor noteres rygestatus for alle voksne patienter? Spirometri? MRC-
score? ……… 

 

 

ETABLERE RUTINE FOR AT INDKALDE PATIENTER MED KOL TIL PLANLAGTE 
KONTROLLER I PRAKSIS 

Hvem indkalder? Hvornår? Hvor mange gange tilbydes patienten en tid – især ved udeblivelse? 

 

 



1. møde

http://kol.au.dk/menu2/info/moede01/[28-03-2014 09:25:52]

Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 2
8000 Aarhus C

MEST TIL PRAKSIS

Information

Implementeringstiltag

Henvisning til Sundhedscenter
 Vest

Kroniker modellen

Spørgeskemaundersøgelse

Spirometri

Nyheder

DU ER HER: MEST TIL PRAKSIS » Information » 1. møde

1. MØDE, 21. OKTOBER 2009

KOL

MEST TIL PATIENTER MEST TIL PRAKSIS

Hjemmeside for praksis ved Morten Bondo Christensen

Opgavefordeling i praksis. Personalevejledning ved Morten Bondo Christensen.

KOL kontroller i praksis ved Morten Bondo Christensen.

Gennemgang af gennembrudsmetoden ved Peter Vedsted 

KOL kontroller

HENVENDELSE OM DENNE SIDES INDHOLD:  HANNE BEYER 

REVIDERET 03.05.2010

E-mail: ph@au.dk 
Tlf: 8716 8268
Fax: 8612 8316 

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1010120337
EAN-nr: 5798000418554

©Henvendelser til webredaktør
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2. møde
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Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 2
8000 Aarhus C

MEST TIL PRAKSIS

Information

Implementeringstiltag

Henvisning til Sundhedscenter
 Vest

Kroniker modellen

Spørgeskemaundersøgelse

Spirometri

Nyheder

DU ER HER: MEST TIL PRAKSIS » Information » 2. møde

2. MØDE, 3 DECEMBER 2009

KOL

MEST TIL PATIENTER MEST TIL PRAKSIS

Gennembrud KOL af Peter Vedsted

Sundhedscenter Vests tilbud ved Susanne Rystok

HENVENDELSE OM DENNE SIDES INDHOLD:  HANNE BEYER 

REVIDERET 03.05.2010

E-mail: ph@au.dk 
Tlf: 8716 8268
Fax: 8612 8316 

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1010120337
EAN-nr: 5798000418554

©Henvendelser til webredaktør
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Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 2
8000 Aarhus C

MEST TIL PRAKSIS

Information

Implementeringstiltag

Henvisning til Sundhedscenter
 Vest

Kroniker modellen

Spørgeskemaundersøgelse

Spirometri

Nyheder

DU ER HER: MEST TIL PRAKSIS » Information » 3. møde

3. MØDE

KOL

MEST TIL PATIENTER MEST TIL PRAKSIS

Idéer og erfaringer samlet fra jeres praksis.

HENVENDELSE OM DENNE SIDES INDHOLD:  HANNE BEYER 

REVIDERET 03.05.2010

E-mail: ph@au.dk 
Tlf: 8716 8268
Fax: 8612 8316 

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1010120337
EAN-nr: 5798000418554

©Henvendelser til webredaktør
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MEST TIL PRAKSIS

Information

Implementeringstiltag

Henvisning til Sundhedscenter
 Vest

Kroniker modellen

Spørgeskemaundersøgelse

Spirometri

Nyheder

DU ER HER: MEST TIL PRAKSIS » Information » 4. møde

4. MØDE

KOL

MEST TIL PATIENTER MEST TIL PRAKSIS

Egenomsorg

HENVENDELSE OM DENNE SIDES INDHOLD:  HANNE BEYER 

REVIDERET 27.04.2010

E-mail: ph@au.dk 
Tlf: 8716 8268
Fax: 8612 8316 

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1010120337
EAN-nr: 5798000418554

©Henvendelser til webredaktør
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Henvisning til Sundhedscenter Vest 

 
CPR:     Dato for henvisning 
Navn: 
Adresse: 
Postnr. og by: 
Telefon - hvor borgeren træffes: 
E-mail: 
 
Henvisende Læge (navn, adr., tlf. og mail): 
 
 
Kort beskrivelse af hvorfor borgeren henvises til Sundhedscenter Vest: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Nuværende rygestatus:       ikke ryger  ryger  
 
Borgeren henvises med henblik på en afklarende samtale til (sæt kryds): 
 
At få hjælp til at tabe sig:(overvægtige gravide og BMI over 35)   
   
At få hjælp til at holde op med at ryge:   
 
At få hjælp til et alkoholproblem:    
 
At få hjælp til et stofmisbrug:     
  
 
Borgeren henvises med henblik på en afklarende samtale til at få redskaber 
til at klare hverdagen med (sæt kryds): 
 
KOL:      
Borgerens sidst målte FEV1 noteres her: 
 
Type 2 diabetes:     
 
Kræft: (borgere over 18 år)    
 
Hjertesygdom:     
 
 
Ved spørgsmål kan Sundhedscenteret kontaktes på telefon 99 74 10 34 
Henvisningen kan sendes pr. mail til Sundhedscentervest@rksk.dk eller pr. post til 
Sundhedscenter Vest, Kirkegade 3, 6880 Tarm eller til fax. 9737 6966 
På www.sundhedscenter–vest.dk eller www.praksis.dk vil du kunne finde en 
beskrivelse af de enkelte tilbud. 
 
Borgeren kontaktes senest 14 dage efter henvisninger er modtaget med 
henblik på en afklarende samtale.    
   

mailto:Sundhedscentervest@rksk.dk
http://www.sundhedscenter–vest.dk/
http://www.praksis.dk/


Dette er de oplysninger, vi har sendt til alle praktiserende læger i Ringkøbing-Skjern 
Kommune, som vi har bedt være med i projektet. 
  
 
Du får dette brev og spørgeskema, da vi vil bede dig være med i et forskningsprojekt, der 
undersøger, hvordan behandling og kontrol af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, KOL, kan 
optimeres i Ringkøbing-Skjern Kommune og på sigt Region Midtjylland. Projektet laves i et 
samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus, Aarhus Universitet, 
Region Midtjylland og Sundhedscenter Vest i Ringkøbing-Skjern Kommune.  
 
Baggrund  
Vi ved, at der opnås bedre resultater, når praktiserende læger, hospital og kommune 
samarbejder om KOL-patienter. Arbejdet i praksis bliver mere effektivt, og patienterne får 
bedre livskvalitet og har højere tilfredshed.  
 
Deltagere  
Alle praktiserende læger i Ringkøbing-Skjern Kommune modtager vedlagte spørgeskema. 
Halvdelen vil efterfølgende få tilbud om en særlig indsats og praktisk hjælp til at indarbejde 
dele af Region Midtjyllands forløbsprogram for KOL-patienter.  
Vi har brugt en algoritme, der blandt andet indeholder brug af lungemedicin, 
lungefunktionsundersøgelser og indlæggelser med lungesygdom til at identificere de 
patienter, der sandsynligvis har KOL. Disse patienter bliver tilsendt et patientspørgeskema 
i denne måned og vil få tilsendt endnu et efter 14 måneder. Dette kan give henvendelser til 
din praksis.  
 
Praktiske ting  
Vi har fået godkendelse af Datatilsynet. DSAM’s og PLO’s Multipraksisudvalg anbefaler at 
deltage i projektet.  
 
Udfyldelse af spørgeskemaet vil udløse en engangsbetaling på 250,00 kr.  
 
30.september 2009 var der være en lodtrækning. Hvis du blev udtrukket til at være med i 
den aktive del af projektet og deltager, vil du få en godtgørelse på 4.732,00 kr. fra 
Sygesikringen. Vi vil bruge gennembrudsmetoden til at arbejde med patienter og 
arbejdsgange i din praksis ved fire møder af to timer. De udarbejdede nye rutiner skal 
implementeres i din praksis.  
 
Når der deltager praksispersonale fra din praksis, er der yderligere en godtgørelse på 
1.400 kr. per deltagende personale. Du vil få besked om lodtrækningen, efter vi har fået dit 
spørgeskema tilbage.  
 
Efter afslutningen af undersøgelsen underretter vi dig om resultaterne.  
 
Vi vil meget gerne have spørgeskemaet tilbage udfyldt, derfor bedes du returnere det i 
vedlagte frankerede svarkuvert. Hvis vi ikke har hørt noget fra dig indenfor to uge, tillader 
vi os at henvende os til dig igen.  
 
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information. 



I dette spørgeskema beder vi dig - med en blå eller sort pen - at sætte et kryds i boksen 

ved det svar, der umiddelbart passer bedst på dig og din praksis. 

 

Hvis du sætter et kryds det forkerte sted, skal du strege det forkerte ud og sætte et nyt 

kryds. 

 

 

Eksempel:                   Korrekt afkrydsning:                             Fortrudt afkrydsning:  

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til: 

 

 

Projektansvarlig Margrethe Smidth 

 

Forskningsenheden for Almen Praksis 

Bartholins Allé 2 

8000 Århus C 

 

Telefon: 89 42 60 20 eller Mobil: 50 35 20 41 

m.smidth@alm.au.dk 



1.  PRAKSIS OG EFTERUDDANNELSE

 1

Hvor mange inden for hver faggruppe er der i din praksis?

Læger inklusive uddannelseslæger og vikarer

Antal Timer ialt pr. uge

Praksissygeplejersker

Sekretærer

Laboranter/Bioanalytikere

Andre, hvilke?_______________

Har praksispersonalet i din praksis deltaget i efteruddannelse specifikt om KOL?

Har du selv deltaget i efteruddannelse specifikt om KOL?

Ja.

Nej

Ja

Nej

Bliver rygestatus for alle voksne patienter noteret i patientjournalen i din praksis?

Ja, det gør jeg rutinemæssigt

Ja, det gør praksispersonalet rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Som oftest gør praksispersonalet det

Det er ikke fast rutine i min praksis

2.  RYGNING OG DIN PRAKSIS
     Disse spørgsmål gælder alle patienter i din praksis.
     Sæt eventuelt flere krydser.

Ved relevante konsultationer med rygere i din praksis bliver de da spurgt, om de har lyst til
at holde op med at ryge?

Ja, det gør jeg rutinemæssigt

Ja, det gør praksispersonalet rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Som oftest gør praksispersonalet det

Det er ikke fast rutine i min praksis

a.

a.

b.

b.

c.
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Får rygere med symptomer årligt foretaget en spirometri i din praksis?

Får rygere i din praksis vejledning om rygestop?

Hvis rygere i din praksis vil stoppe med at ryge, bliver de så henvist til rygestoptilbud uden for praksis?

fortsat ...  RYGNING OG DIN PRAKSIS

      Disse spørgsmål gælder alle patienter i din praksis.
      Sæt eventuelt flere krydser.

Ja, det gør jeg rutinemæssigt

Ja, det gør praksispersonalet rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Som oftest gør praksispersonalet det

Det er ikke fast rutine i min praksis

Ja, det giver jeg rutinemæssigt

Ja, det giver praksispersonalet rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Som oftest gør praksispersonalet det

Det er ikke fast rutine i min praksis

Ja, det gør jeg rutinemæssigt

Ja, det gør praksispersonalet rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Som oftest gør praksispersonalet det

Det er ikke fast rutine i min praksis

Hvis der henvises til rygestoptilbud uden for praksis, hvilke henviser du/I til?

 2

c.

d.

e.

f.
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3.  SUNDHEDSCENTER VEST I TARM

     Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål.

 3

Benytter du Sundhedscenter Vests rygestoptilbud til patienter, der ryger?

Benytter du Sundhedscenter Vests tilbud til patienter med KOL?

Ja.

Nej.

Kender det ikke.

Er samarbejdet mellem Sundhedscenter Vest og din klinik tilfredsstillende omkring rygestop-patienter?

Ja.

Nej.

Har ikke mulighed for at vurdere det.

Ja.

Nej.

Kender det ikke.

Ja.

Nej.

Har ikke mulighed for at vurdere det.

Er samarbejdet mellem Sundhedscenter Vest og din klinik tilfredsstillende omkring patienter med KOL?

Hvad kan eventuelt ændres - og hvordan?

Hvad kan eventuelt ændres - og hvordan?

a.

b.

c.

d.

e.

f.

6910



4.  DIN INDSATS I FORHOLD TIL PATIENTER MED KOL

     Sæt dit kryds på skalaen 0-10.

I hvor høj grad vægter du at understøtte egenomsorgen for patienter med KOL?

I hvilken grad inddrager du patienterfaringer og ønsker i beslutninger om behandlingsforløbet, når
patienten har KOL?

Hvor ofte har du relevante kliniske oplysninger fra samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet om patienter
med KOL i din praksis?

I hvor høj grad oplever du, der er en klar arbejdsfordeling for behandlingen af patienter med KOL
mellem hospitalet, kommunen, Sundhedscenter Vest og din praksis?

5.  ORGANISERING AF KOL-BEHANDLING I DIN PRAKSIS

     Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål.

Kender du DSAM's kliniske vejledning om KOL i almen praksis?

Ja

Nej

Arbejder I specifikt med dele af DSAM's kliniske vejledning om KOL i almen praksis i din praksis?

Ja

Nej

 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindst
muligt

Mindst
muligt

Aldrig

Mest
muligt

Altid

a.

a.

b.

b.

c.

d.

Aldrig Altid

Mest
muligt
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Arbejder I specifikt med dele fra KOL-forløbsprogrammet fra Region Midtjylland i din praksis?

fortsat ...  ORGANISERING AF KOL-BEHANDLING I DIN PRAKSIS

    Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål.

Kender du til KOL-forløbsprogrammet fra Region Midtjylland?

Ja

Nej

Ja

Nej

Er der skriftlige instrukser i din praksis for lægens/lægernes konsultationer med patienter med KOL?

Er der skriftlige instrukser i din praksis for personalets selvstændige konsultationer med patienter med
KOL?

Ja

Nej

Ikke relevant, da praksispersonalet ikke har selvstændige konsultationer

Ja

Nej

Er der en aftalt fordeling af opgaverne omkring patienter med KOL mellem dig og praksispersonalet?

Ja

Nej

 5

6.  NOTATER I JOURNALEN FOR PATIENTER MED KOL I DIN PRAKSIS
 
     Sæt eventuelt flere krydser.

Bliver sværhedsgraden - stratificeringsniveauet - for symptomerne fra patienter med KOL noteret i
patientens papirer i din praksis?

Ja, det gør jeg rutinemæssigt

Ja, det gør praksispersonalet rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Som oftest gør praksispersonalet det

Det er ikke fast rutine i min praksis

Bliver aktivitetsniveauet - MRC-scoren - for patienter med KOL noteret i patientens papirer i din praksis?

Ja, det gør jeg rutinemæssigt

Ja, det gør praksispersonalet rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Som oftest gør praksispersonalet det

Det er ikke fast rutine i min praksis

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
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 6

7.  TILBUD TIL PATIENTER MED KOL I DIN PRAKSIS

     Sæt eventuelt flere kryds.

Bliver patienter med KOL i din praksis tilbudt aftalte forebyggelseskonsultationer? (0106 og 2304)

Ja, det gør jeg rutinemæssigt

Ja, det gør praksispersonalet rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Som oftest gør praksispersonalet det

Det er ikke fast rutine i min praksis

Bliver patienter med KOL i din praksis tilbudt 3-måneders-kontrol, hvis det er relevant?

Ja, det gør jeg rutinemæssigt

Ja, det gør praksispersonalet rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Som oftest gør praksispersonalet det

Det er ikke fast rutine i min praksis

Bliver patienter med KOL i din praksis tilbudt 6-måneders-kontrol, hvis det er relevant?

Ja, det gør jeg rutinemæssigt

Ja, det gør praksispersonalet rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Som oftest gør praksispersonalet det

Det er ikke fast rutine i min praksis

Bliver patienter med KOL i din praksis tilbudt 9-måneders-kontrol, hvis det er relevant?

Ja, det gør jeg rutinemæssigt

Ja, det gør praksispersonalet rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Som oftest gør praksispersonalet det

Det er ikke fast rutine i min praksis

Ja, det gør jeg rutinemæssigt

Ja, det gør praksispersonalet rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Som oftest gør praksispersonalet det

Det er ikke fast rutine i min praksis.

Bliver patienter med KOL tilbudt en spirometri mindst én gang om året?

a.

b.

c.

d.

e.

6910



 7

Bliver patienter med KOL i din praksis årligt screenet for depression?

Ja, det gør jeg rutinemæssigt

Ja, det gør praksispersonalet rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Som oftest gør praksispersonalet det

Det er ikke fast rutine i min praksis

Bliver patienter med KOL i din praksis årligt screenet for andre sygdomme?

Ja, det gør jeg rutinemæssigt

Ja, det gør praksispersonalet rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Som oftest gør praksispersonalet det

Det er ikke fast rutine i min praksis

Bliver patienter med KOL i din praksis tilbudt en influenzavaccination uanset deres alder?

Ja, det gør jeg rutinemæssigt

Ja, det gør praksispersonalet rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Som oftest gør praksispersonalet det

Det er ikke fast rutine i min praksis.

Får patienter med KOL i din praksis udleveret en recept på antibiotika til brug ved akut forværring?

Ja, det gør jeg rutinemæssigt

Ja, det gør praksispersonalet rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Som oftest gør praksispersonalet det

Det er ikke fast rutine i min praksis

Får patienter med KOL i din praksis demonstreret, hvordan man bruger en inhalator?

Ja, det gør jeg rutinemæssigt

Ja, det gør praksispersonalet rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Som oftest gør praksispersonalet det

Det er ikke fast rutine i min praksis

fortsat ...  TILBUD TIL PATIENTER MED KOL I DIN PRAKSIS
 
     Sæt eventuelt flere kryds.

f.

g.

h.

i.

j.
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Bliver patienter med KOL i din praksis tilbudt vejledning om motion?

Bliver patienter med KOL i din praksis tilbudt vejledning om kost?

Ja, det gør jeg rutinemæssigt

Ja, det gør praksispersonalet rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Som oftest gør praksispersonalet det

Det er ikke fast rutine i min praksis

Ja, det gør jeg rutinemæssigt

Ja, det gør praksispersonalet rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Som oftest gør praksispersonalet det

Det er ikke fast rutine i min praksis

fortsat ...TILBUD TIL PATIENTER MED KOL I DIN PRAKSIS
 
     Sæt eventuelt flere kryds.

8.  HJEMMEBESØG OG KONTAKT TIL HJEMMEPLEJEN OMKRING PATIENTER MED KOL
 

Bliver patienter med KOL, der for nyligt er blevet udskrevet fra sygehuset, kontaktet af din praksis?
Sæt eventuelt flere kryds.

Ja, det gør jeg rutinemæssigt

Ja, det gør praksispersonalet rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Som oftest gør praksispersonalet det

Det er ikke fast rutine i min praksis

Bliver der foretaget opfølgende hjemmebesøg hos patienter fra din praksis med KOL, der for nyligt er
blevet udskrevet fra hospitalet?  (0106 og 2305)
Sæt kun et kryds.

Ja, det gør jeg rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Det er ikke fast rutine i min praksis

Ja, det gør jeg rutinemæssigt

Som oftest gør jeg det

Det er ikke fast rutine i min praksis

Bliver der foretaget hjemmebesøg sammen med hjemmesygeplejersken hos patienter fra din praksis
med KOL, der for nyligt er blevet udskrevet fra hospitalet?
Sæt kun et kryds.

a.

b.

c.

k.

l.
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Bilag 12, side 73: Hvordan behandles KOL?
 Tiotropium (Spiriva) flyttes fra de korttidsvirkende
 bronkodilatatorer til de langtidsvirkende. 
  
Bilag 14, side 78: Proteinbehov for KOL
Hjemmelavet proteindrik med jordbær erstattes
 med:

Hjemmelavet proteindrik (2 glas)
 2 dl kærnemælk
 1 pasteuriseret æg
 1 spsk sukker
 1 dl fromage frais, ymer, skyr eller kvark
 Evt. frugt, frisk eller frossen, fx 200 g jordbær + 75 g
 sukker eller 150 g henkogt ananas + 40 g sukker.

Rettelserne er indarbejdet i den elektroniske
 version her til venstre og i pdf-filerne nedenfor.
 Der er udarbejdet rettelsesblad til den trykte
 vejledning.

Download ...
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Gennembrudsmodellen er en metode
til at skabe forandringer

Professor Flemming Bro, afdelingslæge Britta Ravn & professor Peter Vedsted

Vi har mange års erfaring med, at der er lang vej fra 
ny viden til optimeret patientbehandling. Det skyldes 
en latenstid i, hvornår viden når ud til de enkelte 
sundhedspersoners praksis, hvilket kendes som the 
knowledge-doing gap. Denne erkendelse har ført til 
et øget fokus på at få bragt den eksisterende viden i 
anvendelse. Man har således forsøgt at skabe foran-
dring i lægers adfærd gennem information, uddan-
nelse, tilbagemelding til lægerne om egen adfærd, 
økonomiske incitamenter, konsulentbesøg, beslut-
ningsstøtte og mange andre tiltag [1, 2]. De fleste til-
tag har ikke haft den ønskede effekt, mens andre har 
haft en vis effekt. Antagelsen for mange af interven-
tionerne har ofte været, at interventionen var stan-
dardiseret og blev gennemført under forhold, der lod 
sig kontrollere. Imidlertid erkender mange i dag, at 

interventioner, der sigter mod at ændre professionel-
les adfærd, ofte er komplekse og består af en række 
elementer, der ikke lader sig standardisere helt [3]. 
Lige ledes finder interventioner sted i komplekse 
organi sationer med mange aktører og i sammen-
hænge, der konstant skifter og for en stor dels ved-
kommende er uden for forskernes kontrol [4]. Den 
underliggende mekaniske model er derfor i stigende 
grad blevet forladt til fordel for en mere dynamisk og 
kompleks forandringsmodel (Tabel 1). Det er således 
ikke blot en individuel tilgang, men en organisations-
tilgang, der skal til for at sikre implementering af 
 viden. Det kræver dokumenterede modeller og ikke 
blot en tilfældig – om end fornuftig – tilgang til imple-
mentering i et sundhedsvæsen i dynamisk udvikling.

Formålet med nærværende artikel er at beskrive 
gennembrudsmodellen, som er et eksempel på en in-
terventionsmodel, hvor interventionen er fleksibel, 
og hvor der skelnes mellem en hård kerne i interven-
tionen, der er uforanderlig, og en blød periferi, der 
kan variere, og som muliggør tilpasning lokalt.

BESKRIVELSE AF MODELLEN

Formålet med gennembrudsmodellen er at de delta-
gende kliniske team opnår markante kvalitetsforbed-
ringer i behandlingen af deres patienter på kort tid. 
Et team består af 3-4 personer, som deltager i de tre 
læringsseminarer. Teamet er tværfagligt sammensat, 
og det repræsenterer de faggrupper, der dagligt ar-

GENNEMBRUDSMODELLEN

Fælles fokus på et bestemt udviklingsområde for en gruppe af 

 kliniske team.

Konkrete ændringer der kan registreres.

Varighed på omkring et halvt år.

Best evidence og ekspertinput til processen.

Erfaringsudveksling mellem kliniske team.

Plan-do-study-act-cyklussen er omdrejningspunkt for ændringer.
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bejder med det område, der er fokus for forandrin-
gerne. Samtidigt er det vigtigt, at mindst én person 
med beslutningskompetence indgår i teamet, idet 
 væsentlige »gennembrud« kan kræve forandringer i 
såvel den daglige praksis som i organisationens kul-
tur og infrastruktur [5]. Modellen understøtter klini-
kere i at implementere viden ved at tilpasse denne til 
lokale forhold, så der opnås større overensstemmelse 
mellem viden og daglig praksis. Specielt er der fokus 
på etablering af et netværk mellem deltagere i projek-
tet med inddragelse af fageksperter, som repræsen-
terer den nyeste evidensbaserede viden på området, 
med tilpasning af denne viden til lokale forhold ved 
at deltagernes egne erfaringer bringes i spil i små hur-
tige test kaldet PDSA-test (se herunder). Gennem-
brudsmodellen er således velegnet til at skabe hurtige 
resultater i mindre organisationer eller velafgræn-
sede dele af en større organisation. Samtidig benytter 
man i gennembrudsmodellen mindre dele af en 
større implementeringsplan (f.eks. en klinisk vejled-
ning), så forandringen indføres gradvist og dermed 
ofte mere overkommeligt og gennemskueligt for 
 deltagerne.

Ikke to gennembrudsprojekter er ens. Hvert for-
løb tilrettelægges, så det passer til det område og 
tema, der er aktuelt i forhold til det enkelte projekt. 
Der er dog en grundstruktur, som projekterne er byg-
get op over (se Figur 1). Strukturen skitserer dels den 
overordnede organisering og planlægning af et gen-
nembrudsprojekt og dels et tidsforløb. Indholdet og 
varigheden af de enkelte elementer kan variere af-
hængig af projektets omdrejningspunkt, men den 
fastlagte struktur og dertil hørende stramme tidsplan 
er afgørende i brugen af modellen. 

I forberedelsesfasen udarbejdes et forandrings-
katalog, der indeholder konkrete eksempler på forsk-
ningsbaseret evidens og eksisterende viden om bed-
ste praksis. Kataloget udarbejdes i et tæt samarbejde 

mellem facilitatorer af processen og et fagligt ekspert-
panel, hvor også brugere, patienter eller pårørende er 
repræsenteret. Kataloget er et procesredskab, der 
 løbende opdateres og udvides med nye forandrings-
tiltag. Herudover gennemfører teamene en række for-
beredende arbejdsopgaver og øvelser, der skal hjælpe 
dem med at afdække deres forbedringspotentiale. 
Erfaringen viser, at jo større kendskab teamet har til 
deres aktuelle praksis, jo mere præcise og vedkomne 
mål kan de sætte sig. 

I forbedringsfasen deltager de kliniske team i net-
værksarbejdet via tre samlinger, såkaldte læringssemi-
narer, hvor alle team møder hinanden. Læ rings  semi-
narerne er det primære forum for såvel introduktion 
til modellen, dens metoder og redskaber som udveks-
ling af erfaringer, sparring fra eksperter og facilita-
torer samt netværksdannelse. 

TABEL 1

Tilgang til forandringsprocessen – den mekaniske model sammenlignet med den komplekse adaptive model.

Mekanisk model Kompleks adaptiv model

Underliggende metafor Organisationen er en maskine Organisationen er en organisme, der tilpasser sig omgivelserne

Forandringsmekanisme Plan og kontrol Lær og tilpas

Idegenerering Eksperter og specialister Kan stamme fra hvem som helst og udspringer ofte af frugtbare

relationer mellem aktører

Implementering af ideer

i organisationen

Bør planlægges omhyggeligt baseret på, hvad der har

virket andre steder

Kan være inspireret af andres erfaringer, men må tage hensyn til lokale

strukturer, processer og mønstre (relationer, værdier, forestillinger)

Optag af nye ideer Beror på viden, formidling og motivation Beror på videndeling og sociale relationer samt tilpasning til lokale om-

stændigheder og drivkræfter 

Den organisatoriske sammenhæng,

som nye ideer skal optages i

De enkelte praksis eller afdelinger ligner meget hinanden,

og forandring sker ved at ændre nogle få nøgleforhold

De enkelte praksis ligner hinanden på nogle områder, men har også vig-

tige unikke træk, der er afgørende for forandringsprocessen

Gennembrudsmodellen som den er udviklet af Institute for Healthcare Improvement.

FIGUR 1

Styregruppe
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Imellem læringsseminarerne arbejder de delta-
gende team intensivt med at afprøve og implemen-
tere forskellige tiltag med henblik på at forbedre 
praksis og kvaliteten af deres arbejde. Det vigtigste 
arbejdsredskab i aktivitetsperioderne er forbedrings-
modellen (Figur 2), der er en systematisk tilgang, 
som anvendes til at organisere og iværksætte foran-
dringstiltag [6]. Teamene tilpasser udvalgte foran-
dringstiltag til lokale forhold, indhenter data for at 
måle resultater og implementerer de forandringstil-
tag, der fører til kvalitetsforbedringer. Teamene tager 
udgangspunkt i forberedelsesarbejdet, hvor de har 
 afdækket egen praksis på området og fokuserer på 

områder, hvor de finder den største afstand mellem 
daglig praksis og eksisterende viden. 

PDSA-cirklen er en vigtig del af forbedringsmo-
dellen og bliver af deltagere ofte nævnt som det væ-
sentligste i forandringsarbejdet. PDSA er en forkor-
telse for de fire faser, der indgår i cirklen (Figur 2):

– Plan = planlæg hvem, der gør hvad, hvor og 
 hvornår

– Do = afprøv og dokumenter forløbet af testen
– Study = analyser data og fortolk resultatet
– Act = handl på de opnåede erfaringer; hvad er 

næste skridt? 

Hensigten med PDSA-cirklen er, at teamet tilpasser et 
tiltag fra forandringskataloget til lokale forhold. Gen-
nemgående for alle test er deres »småskala«-karakter, 
der f.eks. kan omfatte en mindre ændring for nogle 
få kontakter. Det betyder, at hvert enkelt tiltag kan 
iværksættes og dermed afprøves uden store, forudgå-
ende organisatoriske ændringer. Dermed kan even-
tuelle utilsigtede følgevirkninger afdækkes og begræn-
ses allerede tidligt i forløbet. Hvis data indikerer 
opnåede kvalitetsforbedringer, udvides testens om-
fang til »storskala«, dvs. flere patienter/personale, for 
til sidst at omfatte hele organisationen. I gennem-
brudsmodellen er det især mængden af iværksatte 
forandringstiltag og daglige PDSA-cirkler, der er med 
til at skabe de gennemgribende forbedringer. 

Spredningsfasen er den sidste fase i gennembruds-
modellen. Denne fase har til hensigt at sikre, at for-
bedringer på området fastholdes, og at erfaringerne 
formidles til andre aktører på området uden for 
 netværket.

UDVIKLING OG HISTORIE

Modellen, der oprindeligt hedder The Breakthrough 
Series, blev introduceret af Donald Berwick og Paul 
Bataldan fra Institute for Healthcare Improvement 
(IHI) i Boston, USA i 1995. Gennem deres arbejde i 
det amerikanske sundhedsvæsen havde de begge 
 observeret en afstand mellem den praksis, der blev 
anvendt i klinikken, og den forskningsbaserede viden 
om bedste praksis. Bataldan & Berwick ønskede at 
skabe en struktur for læring og handling, der kunne 
engagere organisationer i sundhedsvæsenet i at im-
plementere kendt viden om bedste praksis [7]. Mo-
dellen bygger på kendt viden om kvalitetsudvikling 
fra bl.a. industrien, organisationsteori og sociologiske 
studier af diffusion af ny praksis.

Gennembrudsmodellen er blevet anvendt i et 
stort antal projekter i forskellige lande [8]. Ud over 
USA er det især i National Health Service i England, 
hvor modellen er anvendt i store landsdækkende 

Kilde: Tegnet fra [6]. 

Hvad ønsker vi at opnå? Mål

Målinger

Forandringskatalog

Hvornår ved vi, at en forandring 

er en forbedring?

Hvilke forandringer kan iværksættes 

for at skabe forbedringer?

Act Plan

DoStudy

FIGUR 2

Forbedringsmodellen.

Gennembrudsmodellen anvendt til forbedring af behandlingen af  patienter med kronisk 
 obstruktiv lungelidelse i almen praksis
En gruppe omkring Ringkøbing-Skjern Kommunes Sundhedscenter Vest, Praksiskonsulent-

ordningen og Region Midtjylland ønskede at undersøge, hvordan samarbejdet mellem almen

 praksis, sygehus og kommune kunne optimeres i forhold til indsatsen for patienter med kronisk 

 obstuktiv lungesygdom (KOL).

En styregruppe bestående af nøglepersoner fra interessenterne besluttede, at indsatsen skulle for-

bedres gennem et systematisk kva litetsudviklingsprojekt efter gennembrudsmodellen og samtidig

 gøres til genstand for en videnskabelig evaluering. Baseret på Kro nikermodellen udviklede et eks-

pertpanel med deltagelse af prak tiserende læger, der har speciel interesse for KOL, og en lokal

lunge medicinsk overlæge et sæt af forandringer, der kunne implementeres (forandringskatalog).

Disse omfattede strukturelle ændringer af udskrivningsprocedure, reorganisering af almen praksis’

fordeling af arbejdet mellem personale og læger, udvidet kommunikation og samarbejde mellem

praksis og kommune, støttemateriale til patienters egenomsorg samt efteruddannelse.

I alt 21 praktiserende læger og deres praksispersonale deltager i gennembrudsforløbet, hvori

der medvirker to facilitatorer og en projektkoordinator (den videnskabelige medarbejder). De to 

 facilitatorer deltager i de planlagte læringseminarer og faciliterer praksis’ arbejde med gennem-

brud. Projektkoordinator sørger for i aktivitetsperioderne at besøge praksis og være i jævnlig

 telefon- og mailkontakt med dem undervejs.

Interventionens effekt evalueres ved en række indikatorer på såvel patient som organisations-

niveau. Projektet gennemføres som ph.d.-projekt af Margrethe Smidth, Forskningsenheden for 

 Almen Praksis, Aarhus Universitet.
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Gennembruds-

modellen. Gennem

mange små tiltag

når man målet.

 indsatser i perioden fra 2000 til 2005. Endvidere har 
både Holland, Sverige og Norge anvendt modellen i 
flere projekter. I 2004 blev den introduceret i Dan-
mark i forbindelse med det nationale kvalitetsprojekt 
om tvang i psykiatrien. Siden da er modellen i Dan-
mark anvendt på et bredt spekter af emner inden for 
både det psykiatriske felt, det somatiske område, i al-
men praksis og endelig på det sociale område. 

PERSPEKTIVER

Effekten af specifikke gennembrudsprojekter er eva-
lueret i forbindelse med afslutning af de enkelte pro-
jekter [9-10]. Sådanne evalueringer viser betydelige 
forskelle i udbyttet af deltagelse i et gennembruds-
projekt. Udbyttet varierer både mellem projekter, der 
er forskellige i forhold til tema og område, og mellem 
deltagere i samme projekt er der stor variation i ud-
byttet. Erfaringerne er søgt evalueret i et review af 
gennembrudsmodellen, der imidlertid kun kunne 
konkludere, at erfaringen var positiv, men effekten 
ikke forudsigelig [11]. 

Fravær af et eksplicit teoretisk fundament og 
en mangelfuld beskrivelse af interventionsprocessen 
har gjort det vanskeligt at reflektere over, hvorfor og 
 under hvilke omstændigheder interventionen virkede 
eller ikke virkede og har gjort det vanskeligt at ud-
drage en lære af de enkelte studier, der kunne bringes 
i dagligdagsanvendelse eller overføres til andre situa-
tioner [12]. I de senere år har der udviklet sig en sti-
gende erkendelse af nødvendigheden af at udvikle 
 interventionerne systematisk og på et teoribaseret 
grundlag [13]. I takt hermed er der også udviklet spe-
cifikke retningslinjer for afrapportering og evaluering 
af sådanne interventioner [3].

KONKLUSION

Gennembrudsmodellen er en blandt flere komplekse 
interventionsmetoder, der kan anvendes til at skabe 
forandring i den kliniske og organisatoriske praksis. 
Afhængig af omstændighederne og arten af den for-
andring, man tilstræber, er der behov for et arsenal af 
forskellige forandringsmetoder, der med et fast for-
ankret teoretisk udgangspunkt, velbeskrevne inter-
ventioner og systematiske evalueringer vil kunne 

lære os mere om de forandringsmekanismer, der er i 
spil, og dermed om, hvilke interventioner, der virker 
for hvem og under hvilke omstændigheder. 
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Forord 
Denne vejledning er tænkt som støtte til praksispersonale ved deres involvering i 
kontrol og behandling af patienter med KOL. I det daglige arbejde vil det primært 
være bilagene, der anvendes (Plastikark udgivet af DSAM, fraser til de enkelte 
kontroller og siden med anbefalet medicin). Selve vejledningen giver en 
baggrundsviden og kan bruges til opslag for at genopfriske de enkelte områder. 

Vejledningen bygger i vid udstrækning på den kliniske vejledning ”KOL i almen 
praksis” udgivet af DSAM i 2008. I nærværende personalevej-ledning er der 
tilføjet forklaringer, der kan være nyttige for især ”ikke læger”. Det kan være en 
udmærket idé at lave rettelser/tilføjelser til vejledningen i den enkelte praksis – 
hvor det findes relevant. 

Århus januar 2009. 

Morten Bondo Christensen  

Baggrund 
KOL er en forkortelse af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. En kronisk 
lungesygdom, som fører til åndenød på grund af en irreversibel (uoprettelig) 
nedsættelse af lungefunktionen. 

I lette tilfælde mærkes åndenøden kun ved hårdere fysisk aktivitet, men ved 
fremskreden sygdom opstår åndenøden ved selv ganske små anstrengelser og 
bliver invaliderende. En del patienter med KOL udvikler respirationsinsufficiens 
med vedvarende hypoxæmi (lavt iltindhold i blodet) og har behov for permanent 
iltbehandling. KOL er ofte ledsaget af hoste, eksspektoration (opspyt) og hyppige 
forværringer i form af lungeinfektioner, som fører til mange lægekontakter og 
indlæggelser. I svære tilfælde kan KOL betegnes som en systemsygdom, som 
ledsages af muskelatrofi, osteoporose, hjertesygdom og depression. 

I Danmark er KOL en folkesygdom. Man regner med, at 400.000 danskere har 
sygdommen, heraf har ca. 40.000 svær KOL. Hvert år indlægges næsten 25.000 i 
Danmark på grund af KOL, og hver dag dør ca. 10 danskere på grund af sygdom-
men. Det årlige antal dødsfald nærmer sig 4.000, og KOL er i dag en hyppigere 
dødsårsag end lungekræft. KOL er yderligere skyld i mange leveår med dårlig 
livskvalitet. 

KOL næsten altid forårsaget af tobaksrygning. Da det tager årtiers rygning at 
udvikle KOL, er der gode muligheder for at opdage sygdommen i en tidlig fase 
ved at måle lungefunktionen på yngre og midaldrende rygere. Sådanne målinger 
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kan bruges pædagogisk til at forstærke rådgivningen om rygestop, som er den 
vigtigste intervention for at forhindre fortsat sygdomsudvikling. 

Behandlingsmulighederne omfatter foruden rygestop og medicinsk behandling 
også rehabilitering bestående af fysisk træning, oplæring i selvbehandling og ved 
svær sygdom også sociale foranstaltninger. Nye behandlingsmuligheder placerer 
et øget ansvar i almen praksis mhp. at diagnosticere sygdommen tidligt. 
Patienterne bør følges og vejledes regelmæssigt på linje med patienter med 
andre kroniske lidelser som f.eks. diabetes og iskæmisk hjertelidelse. 

Kontrol i praksis og arbejdsfordeling i praksis 
Vurdering af sværhedsgraden af KOL (let, moderat og svær) og stratificering i 
niveau 1-3 er vejledende for hvor ofte patienten skal kontrolleres, og om der skal 
ske en henvisning til lungemedicinsk ambulatorium. 

Årskontrollen foregår ved læge. Her afgøres antallet af planlagte kontroller det 
næste år. Ca. en uge før årskontrollen skal patienten have en tid ved praksis-
personalet, hvor der laves spirometri og øvrige punkter i øverste afkrydsnings-
skema for ”Årskontrollen”. 

Evt. øvrige kontroller (3, 6 og 9 månederskontrol) gennemføres ved praksis-
personalet, der følger afkrydsningsskemaet for disse kontroller. 

Definition af KOL 
KOL er defineret ved nedsat lungefunktion af obstruktiv type. Dvs. at den del af 
ens lungevolumen, men kan puste ud i løbet af ét sekund er nedsat (under 70%). 
Samtidig skal nedsættelsen af lungefunktionen ikke være fuldt reversibel 
(lungefunktionen kan ikke normaliseres efter brug af medicin, der udvider 
luftvejene - ex. bricanyl). 

Det kan også skrives som: 
FEV1/FVC<70% 
eller  
Forceret eksspiratorisk volumen i 1. sekund/Forceret Vitalkapacitet <70%. 
 
KOL-diagnosen forudsætter således, at man påviser FEV1/FVC <70% efter 
bronkodilatation. 

De fleste patienter med KOL har både inflammation i luftvejene (kronisk 
bronkitis) og destruktion af alveolerne (emfysem). 
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Årsager til KOL 
De to vigtigste faktorer er: 

• Tobaksrygning 
• Erhverv 
 

Tobaksrygning er langt den vigtigste årsag til udvikling af KOL. 

I Danmark er 85-90 % af KOL-tilfældene primært forårsaget af rygning. 
Symptomgivende KOL debuterer oftest efter 25 pakkeår, men der er meget stor 
individuel variation i følsomheden for rygning (1 pakkeår svarer til at ryge 20 
cigaretter dagligt i 1 år). En mindre del af KOL-tilfældene skyldes støveksposition 
i forbindelse med erhverv som f.eks. arbejde i landbrug. 

Blandt vedvarende storrygere vil ca. 3 ud af 10 udvikle KOL i en så invaliderende 
grad, at de er hæmmet i deres daglige aktiviteter. 

Der er øget forekomst af KOL i visse familier. Alfa-1-antitrypsinmangel er en 
genetisk abnormitet, som øger risikoen for at udvikle KOL. Disse patienter 
udvikler allerede KOL omkring 30-års alderen, hvis de ryger. Imidlertid er det kun 
1-2 % af alle KOL-patienter, som lider af denne arvelige sygdom. Alfa-1-
antitrypsinmangel kan påvises ved en blodprøve. Denne prøve bør tages hos 
personer <40 år med svær KOL. 

Symptomer 
KOL udvikler sig ofte snigende over en længere periode, uden at patienten 
nødvendigvis bemærker det i sin daglige livsudfoldelse. Lungefunktionen kan 
være halveret på det tidspunkt, hvor patienten første gang henvender sig hos 
lægen pga. lungesymptomer. Disse er som regel åndenød, hoste og 
eksspektoration samt hyppige nedre luftvejsinfektioner. 

Desuden ses ofte: 

 • vægttab 
• ømhed i brystkassen 
• perifere ødemer 
• træthed, dårlig søvnkvalitet 
• koncentrationsbesvær 
• depression, angst 
• social isolation 
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Vægttabet, som især ses hos patienter med svær KOL, er en vigtig markør for 
dårlig prognose. Ømhed/trykken i brystkassen samt træthed skyldes det øgede 
muskelarbejde. Angst og depression optræder hyppigt blandt KOL-patienter. 
Isolation er som regel en følge af nedsat mobilitet ved svær KOL og kan være 
medvirkende til udvikling af depression. 

Lungefunktionsundersøgelse 
Den forcerede vitalkapacitet (FVC) er den maksimale mængde luft, der kan 
eksspireres (udåndes) med maksimal kraft efter en maksimal inspiration 
(indånding). Måleenheden er liter (l). Forceret eksspiratorisk volumen i det første 
sekund (FEV1) er den maksimale mængde luft, der kan eksspireres i det første 
sekund ved en maksimalt forceret eksspiration efter en maksimal inspiration. 
Måleenheden er også her liter (l). 

For at opnå en acceptabel spirometri skal følgende 6 kriterier være opfyldt: 

1. Den forcerede eksspiration skal begynde umiddelbart efter en inspiration, 
altså uden tøven, og den initiale fase i volumentidskurven skal stige stejlt. 

2. Den undersøgte må ikke hoste det 1. sekund, da dette påvirker FEV1. 
3. Den undersøgte skal vejledes i at tømme lungerne helt og minimum puste 

ud i 6 sekunder (volumenkurven skal stige i mindst 6 sek.). 
4. Læberne skal sluttes tæt om mundstykket således, at der ikke er luftspild. 
5. Ingen obstruktion ved mundstykket. 
6. Ingen ekstra inspiration. 
 

Til vurdering af en spirometri er det nødvendigt med minimum 3 gennemførte 
målinger, der opfylder kriterierne ovenfor. Repeterbarhedskriteriet skal ligeledes 
være opfyldt, hvilket indebærer at forskellen imellem både den største FVC og 
den næststørste FVC samt den største FEV1 og den næststørste FEV1 skal være 
mindre end 150 ml. Hvis FVC er <1,0 l, skal forskellene for både FVC og FEV1 
være under 100 ml. Største FVC og FEV1 ud af 3 acceptable målinger anvendes, 
selvom de ikke stammer fra den samme spirometrikurve. 

På diagnosetidspunktet og ved efterfølgende spirometriske undersøgelser er det 
vigtigt at måle FEV1 og FVC efter bronkodilatation – den såkaldte postbronko-
dilatatoriske værdi – idet denne værdi bedst er relateret til prognosen og bruges 
som baggrund for bedømmelse af sværhedsgraden (stadieinddeling). Den 
postbronkodilatatoriske FEV1 og FVC findes efter inhalation af 400 mikrogram 
salbutamol eller ækvipotent bronkodilatator med måling efter 15 minutter. Hvis 
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patienten i forvejen tager kort- eller langtidsvirkende bronkodilatatorer, må man 
sikre sig, at patienten har indtaget medicinen før spirometri. 

KOL versus Astma 
Den væsentligste differentialdiagnose til KOL er astma. Diagnostisk rever-
sibilitetstest bør gennemføres hos alle patienter med obstruktivt nedsat 
lungefunktion, hvor man er i tvivl om diagnosen. Ved bronkodilatator-
reversibilitetstest måles FEV1 og FVC før og 15 minutter efter inhalation af 400 
mikrogram salbutamol eller ækvipotent bronkodilatator. En stigning i FEV1 på 
200 ml betragtes som positiv og kan ses hos både KOL- og astmapatienter. Den 
kliniske tolkning er lettest ved et meget udtalt respons, idet en stigning i FEV1 på 
over 500 ml taler meget stærkt for astma. Omvendt vil en beskeden stigning i 
FEV1 <200 ml tale for KOL. Patienten må ikke have indtaget korttids- og 
langtidsvirkende bronkodilatatorer i henholdsvis 6-8 og 12-24 timer og må ikke 
have røget 1 time inden undersøgelsen. 

Testen kan suppleres med en glukokortikoid-reversibilitetstest, som kun bør 
gennemføres i stabil fase, dvs. minimum 4 uger efter en eksacerbation (for-
værring i lungefunktionen). FEV1 og FVC måles før og efter 14 dages behandling 
med tabl. prednisolon 37½ mg pr. dag (man kan også anvende inhaleret 
budesonid 1.600 mikrogram/døgn eller tilsvarende i 6 uger). En stigning i FEV1 
på 200 ml betragtes som positiv. En beskeden stigning <200 ml vil også her tale 
for KOL, mens en stigning >500 ml vil tale for astma. 

Bemærk: 
Reversibilitetstest, hvor man fokuserer på selve ændringen i FEV1, skal skelnes 
fra måling af den postbronkodilatatoriske FEV1, hvor man fokuserer på selve den 
postbronkodilatatoriske værdi. Ved reversibilitetstest skal patienten holde pause 
med bronkodilaterende medicin forud for testen, mens dette ikke er tilfældet, når 
man skal bestemme den postbronkodilatatoriske værdi. 

KOL-klassifikation 
Sygdommen inddeles efter sværhedsgrad på baggrund af spirometri og klinik. 

Alle KOL-patienter skal årligt have målt FEV1 og på baggrund af denne måling 
have vurderet sværhedsgraden af deres sygdom: mild, moderat, svær eller 
meget svær KOL. 
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Sværhedsgraden af KOL bestemt ved spirometri 

Tabel 1. Spirometrisk klassifikation 

Sværhedsgrad 
FEV1 værdi i % af 
forventet FEV1-værdi 

Typiske symptomer 

Mild ≥ 80% 
Oftest ingen, evt. hoste og 
opspyt 

Moderat 50% ≤ FEV1 ≤ 80% 
Opspyt, hoste, åndenød ved 
anstrengelse 

Svær 30% ≤ FEV1 ≤ 50% 
Åndenød, hoste, opspyt og 
hyppige nedre luftvejsinfektioner 

Meget svær 
FEV1 ≤ 30% eller 
FEV1 ≤ 50% og 
respirationssvigt 

Som ved svær KOL, men blot 
mere udtalt. Ofte hyppige 
indlæggelser pga. forværring 

 

Bemærk: 
FEV1/FVC-ratio anvendes til at påvise luftvejsobstruktionen og hermed til at stille 
diagnosen KOL, mens FEV1 i % af forventet værdi (aktuel FEV1 i % af den for-
ventede værdi for alder, køn og højde) anvendes til at klassificere sværheds-
graden af KOL og prognosticere og fastlægge behandlings-strategien. 

Spirometrisk klassifikation har vist sig anvendelig i forudsigelsen af helbredssta-
tus, forbrug af sundhedsvæsenets ressourcer, udviklingen af eksacerbationer og 
overlevelse. Denne klassifikation ligger også til grund for behandlingsstrategien. 

Der behøver imidlertid ikke at være fuld overensstemmelse mellem lungefunk-
tionsnedsættelsen og den subjektive grad af dyspnø. Derfor skal den spirometri-
baserede stadieinddeling altid suppleres med en klinisk bedømmelse før valg af 
behandling: Graden af dyspnø sammenholdt med BMI har betydning for valg af 
intervention og kan anvendes i forudsigelsen af overlevelse. I den forbindelse er 
såvel måling af dyspnø som BMI anvendelige i forudsigelsen af overlevelse og 
behov for intervention. 

Sværhedsgraden af KOL bedømt ved dyspnøgrad 
KOL-patienter skal årligt have vurderet graden af dyspnø relateret til aktivitet ved 
Medical Research Councils skala (MRC-skala). 
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Scoringen på MRC-skalaen er et godt udtryk for patientens prognose og har 
betydning for medicinering og rehabilitering. Scoringen skal understøtte/medvirke 
til at fastholde opnåede adfærdsændringer og dermed forebygge sygdommens 
progression. Ved MRC ≥3 er der indikation for pulmonal rehabilitering. 

Tabel 2. MRC-skala 

 Dyspnøgrad 

1 Ingen åndenød undtagen ved kraftig anstrengelse. 

2 Åndenød ved hastværk og gang op ad bakke. 

3 
Går langsommere end andre i samme alder pga. åndenød, eller må stoppe 
for at få luft ved almindelig gang i fladt terræn. 

4 
Stopper for at få luft efter ca. 100 m eller nogle få minutter ved gang i fladt 
terræn. 

5 
Kan ikke forlade huset pga. åndenød eller får åndenød ved af- og 
påklædning. 

KOL-stratificering 

Tabel 3. Vejledende stratificering af KOL-patienter 

 Vejledende stratificering 

Kriterium 
Niveau 1 
Almen praksis 

Niveau 2 
Alternerende 

Niveau 3 
Lungemed. amb. 

FEV1 (i % af 
forventet og i 
stabil fase) 

Mild og moderat KOL 
FEV1≥50% 

Svær KOL 
30%≤FEV1<50% 

Meget svær KOL 
FEV1<30% 

MRC 
(dyspnøgrad) 

1-2 3 4-5 

 

Niveau 1: Patienter som kan ses af praktiserende læge til årskontrol og derud-
over efter behov. Patienter med mild til moderat KOL og MRC-grad 1-2 bør 
opfordres til regelmæssig fysisk aktivitet. 

Niveau 2: Patienter som bør følges intensivt af praktiserende læge (årskontrol 
samt 3-6-måneders kontroller efter behov). Kan periodevis eller permanent 
følges i lungemedicinsk ambulatorium, afhængig af om tilstanden er stabil og af 
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graden af åndenød, antallet af eksacerbationer, hypoxæmi, ernæringsstatus og 
comorbiditet. Patienter med MRC-grad 3 (eller højere) bør have tilbud om rehabi-
litering, der kan finde sted enten i kommunalt regi eller på hospitalet, afhængig 
af om tilstanden er stabil og af de lokale rehabiliteringstilbud. 

Niveau 3: Patienter som bør følges i lungemedicinsk ambulatorium med halvårlige 
kontroller samt efter behov. Patienter med hjemmeilt skal kontrolleres i hospi-
talsregi. Disse patienter bør have tilbud om KOL-rehabilitering i hospitalsregi. 

For patienter, som er i Niveau 2, taler følgende karakteristika for tilknytning til 
lungemedicinsk ambulatorium: 

• Flere indlæggelseskrævende eksacerbationer 
• Hypoxæmi ≤92 % 
• BMI <20,5 og/eller utilsigtet vægttab 
• Betydende pulmonal eller kardiel comorbiditet: f.eks. bronkieektasi, 

lungecancer, hjerteinsufficiens (se afsnit om comorbiditet) 
• Problemer med inhalationsteknik, herunder behov for inhalationsapparat 

Hvornår skal patienten have en tid ved lægen/evt. lægen tilkaldes 

Lægen tilkaldes: 
• ved feber og øget ekspectoration 
• ved forværring af åndenød 

Fremrykket tid ved lægen: 
• ved faldende FEV1 
• ved subjektiv fornemmelse af svigtende effekt af medicinen  

Vaccinationer (influenza og pneumokok) 

KOL-patienter skal årligt vaccineres mod influenza. Influenzavaccination 
reducerer svær sygdom og død med cirka 50 % hos KOL-patienter under en 
influenzaepidemi. Influenzavaccination reducerer antallet af eksacerbationer hos 
KOL-patienter under influenzaepidemi. 

Pneumokokvaccination anbefales til KOL-patienter ældre end 65 år eller ved FEV1 
mindre end 40 % af forventet. Pneumokokvaccination yder hos voksne med 
intakt immunapparat beskyttelse mod invasiv pneumokokinfektion, dvs. sepsis og 
meningitis, hos ca. 70 % af de vaccinerede. Revaccination skal først foretages 
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efter 5-10 år. Forinden foretages undersøgelse af antistofniveau. Baggrunden 
herfor er, at patienter med højt antistofniveau ved for tidlig revaccination kan 
opleve lokale smertefulde reaktioner. 

Fysisk aktivitet 

KOL-patienter skal årligt have vurderet deres fysiske aktivitet og behovet for 
indsats. Alle KOL-patienter har gavn af motion og skal derfor allerede i de tidlige 
stadier informeres om dette og motiveres til at være fysisk aktive. Fysisk træning 
som led i et standardiseret, multidisciplinært men individuelt tilrettelagt KOL-
rehabiliteringsprogram, skal tilbydes patienter med moderat, svær og meget 
svær KOL (MRC ≥ 3). 

Alle patienter med KOL har gavn af motion og skal allerede i de tidlige stadier af 
sygdommen informeres om dette og motiveres til at være fysisk aktive. Formålet 
med den fysiske træning er, at KOL-patienter opnår et bedre fysisk funktions-
niveau. Det er væsentligt at lære patienterne ikke at blive bange for at blive 
forpustet ved fysisk aktivitet. 

Egenomsorg 

Når diagnosen KOL er stillet, er det vigtigt at patienten får undervisning i, hvilke 
faktorer der har betydning for sygdommens videre udvikling, hvorledes forvær-
ring kan forebygges, hvilke symptomer patienten skal være opmærksom på samt 
effekten af evt. medicinsk behandling. 

Patientens individuelle behov for information kan afklares ved brug af spørgeske-
maet Lung Information Needs Questionnarie (LINQ). Patienten bør have 
udleveret skriftligt materiale om sygdommen. Patienter med moderat, svær og 
meget svær KOL, bør, såfremt åndenød er et væsentligt problem (MRC ≥3), 
henvises til KOL-rehabilitering mhp. systematisk patientuddannelse og træning. 
Skemaet ”sådan forbereder du dig til konsultation hos lægen” er tænkt som 
støtte til patient og pårørende og kan f.eks. udleveres til patienten ved aftale om 
planlagt årskontrol. I samtalen med patienten kan fokus på patientens egne 
behandlingsmål (f.eks. ”Jeg vil gerne kunne klare mine indkøb selv”) være et 
redskab til monitorering af behandlingseffekt. 
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Osteoporose 

KOL-patienter bør ved årskontrol have vurderet risiko for udvikling af osteoporose 
for at undgå øget risiko for sammenfald i ryg eller lårbensbrud. 

Allerede ved udviklingen af sygdommen fører rygning til øget knoglenedbrydning. 
I sygdomsforløbet udsætter patienten sig typisk for følgende disponerende 
faktorer for osteoporose: 

• Fysisk inaktivitet 
• Rygning 
• Insufficient kost (kalk og D-vitamin) 
• Vægttab 
• Steroidbehandling (inhaleret og peroral glukokortikoidbehandling) 

Peroral steroidbehandling i doser >7,5 mg/døgn i >3måneder medfører 
knogleafkalkning. Anvendelsen af inhalationssteroider mener man derimod kun 
indebærer en minimal risiko for osteoporose. 

Iltbehandling 

Patienter med FEV1<40% af forventet eller tegn på hypoxæmi bør vurderes med 
pulsoximeter i klinikken. Ved iltmætning SaO2≤92% skal patienten henvises til 
lungemedicinsk ambulatorium. Det er vigtigt, at patienten vurderes i stabil fase 
og under optimal medicinsk behandling. Efter eksacerbation skal der gå mindst 4 
uger, før patienten vurderes mhp. behov for iltbehandling i hjemmet. 

Kontinuerlig iltbehandling i hjemmet til KOL-patienter med hypoxæmi kan 
forlænge levetiden og forbedre livskvaliteten. 

Følgende skal screenes for hypoxæmi: 
• Patienter med meget svær luftvejsobstruktion (FEV1<1,0 l eller FEV1<40% 

af forventet værdi) 
• Patienter med åndenød i hvile eller ved ganske små anstrengelser 
• Patienter med cyanose 
• Patienter med hæmatokrit >55% 
• Patienter med perifere ødemer 
• Patienter med halsvenestase 
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Kontinuerlig iltbehandling i hjemmet gives til patienter med: 
• PaO2 <7,3 kPa (SaO2 <88%) i stabil fase 
• PaO2 <8,0 kPa (SaO2 <90%) ved samtidig ekg-tegn på cor pulmonale, 

hæmatokrit >55 % eller hjerteinsufficiens. 

Patienter, der udskrives med hjemmeilt efter eksacerbation bør revurderes efter 
1-3 måneder mhp. fortsættelse af iltbehandling. Det terapeutiske mål er at 
opretholde en SaO2 >90% (svarende til PaO2 >8,0 kPa).  

Hvem bør ikke tilbydes hjemmeilt? 
• Generelt er rygning en kontraindikation for iltbehandling. Men i tilfælde 

med svær hypoxæmi (PaO2 <6,7 kPa), beskedent tobaksforbrug og 
forståelse for at adskille ild og ilt, kan iltbehandling overvejes. 

• Patienter som ikke er indstillet på at anvende behandlingen i minimum 16 
timer i døgnet. 

Tabl 4. Referenceintervaller ved pulsoximetri 

Iltmætning Tolkning Handling 

SaO2 ≥95% 
SaO2 ≥92%, alder ≥75 år 

Normal  

92% < SaO2 <95% 
Ikke behandlings- 
krævende hypoxæmi 

Opfølgning 

90% ≤ SaO2 ≤92% Gråzone Henvises til A-punktur 

SaO2 <90% 
Behandlingskrævende 
hypoxæmi 

Henvises til A-punktur 
 

SaO2 <90% hos KOL-patient 
med akut eksacerbation 

Behandlingskrævende 
hypoxæmi 

Overvej indlæggelse 

90% < SaO2 ≤92% hos 
KOL-patient med hjemmeilt 

Kan være passende 
for patienten 

Læs epikrise fra lunge-
mediciner. Overvej øget 
iltflow – obs. PaCO2 

92% < SaO2 ≤96% hos 
KOL-patient med hjemmeilt 

Passende niveau Uændret iltflow 

SaO2 >96% hos KOL-patient 
med hjemmeilt 

Iltflowet for højt Overvej reduceret iltflow 
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Pulsoximeter 

Et pulsoximeter muliggør en ikke-invasiv måling af iltsaturation og pulsfrekvens, 
men ikke kuldioxid, kulilte og pH, som kan opnås ved arterie- punktur. Apparatet, 
der oftest anbringes på en finger, har en indbygget sensor, som via infrarød 
teknologi måler iltsaturationen. Pulsoximetret måler ilt- mætning fra 1-100 %. 

Formålet med spottjekket på patienter med kronisk lungeinsufficiens er at finde 
dem, der i klinisk stabil og optimal behandlet tilstand har behov for hjemmeilt. 
Herudover kan pulsoximeter anvendes ved akut dyspnø, mistanke om 
anstrengelsesudløst hypoxæmi, natlig hypoxæmi, ved gangtest, risiko ved 
flyvning samt ved justering af iltdosis. 

Overordnet behandlingsstrategi 

De overordnede mål ved KOL-behandling er at: 
• forhindre fortsat sygdomsprogression 
• mindske de daglige symptomer 
• forhindre og behandle eksacerbationer 
• forhindre og behandle de systemiske komplikationer af sygdommen 

Mere specifikt skal man fokusere på følgende aspekter: 
• Åndenød 
• Hoste og opspyt 
• Rygning 
• Eksacerbationer 
• Fysisk aktivitet 
• Tilstødende sygdomme 

Ved iværksættelse af medicinsk behandling bør der aftales kontrol med fokus på, 
om patientdefinerede mål er opnået, om patienten oplever, at den iværksatte 
bronkodilaterende behandling har haft effekt. Hvis ikke forsøges den seponeret, 
og der følges op ved næste kontrol. Patienten er således sin egen kontrol. 

Behandling i stabil fase: 
• Motivation, information og behandling med nikotinpræparater, bupropion 

og varenicillin kan anvendes med henblik på opnåelse af rygestop. 
• Bronkodilatatorer har en dokumenteret effekt på symptomerne ved KOL, 

også selvom der foreligger en negativ reversibilitetstest. 
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• Fast behandling med inhalerede langtidsvirkende bronkodilatatorer er mere 
effektiv og lettere at bruge end behandling med korttidsvirkende 
bronkodilatatorer. 

• Tillæg af inhaleret binyrebarkhormon er indiceret til patienter med svær og 
meget svær KOL og tendens til eksacerbationer. 

• Kombinationsbehandling omfattende inhaleret binyrebarkhormon og 
langtidsvirkende inhaleret beta-2-agonist er mere effektiv end behandling 
med én af komponenterne. 

• Vedligeholdelsesbehandling med peroral binyrebarkhormon bør undgås på 
grund af flere bivirkninger end fordele. 

• Alle patienter med KOL har gavn af fysisk træning, som forbedrer 
funktionsniveauet og reducerer åndenød. 

• Hjemmeiltbehandling af KOL-patienter med kronisk respirationssvigt 
forlænger overlevelsen og har gavnlige effekter på en række KOL-
relaterede symptomer. 

 

Generelle behandlingsprincipper: 

Første trin i behandlingen er opfordring til rygeophør, information om nikotinsub-
stitution og evt. medikamentel hjælp dertil. Hvis patienten ikke kan holde op med 
at ryge, vil sygdommen hurtigt progrediere til trods for velgennemført medicinsk 
behandling. 

Med stigende sværhedsgrad af sygdommen vil man ofte anvende combinations-
behandling bestående af én eller flere bronkodilatatorer og inhalationssteroid. 

Medikamentel behandling kan ikke lindre symptomerne ved KOL fuldstændigt, da 
den ikke kan kompensere for de anatomiske og Fysiologiske anormaliteter i luft-
vejene og lungeparenkymet. Dette betyder, at der kan være en risiko for over-
dosering, hvis patienten bruger medicinen ukritisk, og lægen ikke er opmærksom 
på dette. 

Der kan være god fornuft i at kombinere to typer bronkodilatatorer (f.eks. beta-
2-agonister og antikolinergika). Kun undtagelsesvis ses gavn af yderligere 
behandling med teofyllinpræparat, som dog kan anvendes til patienter, der ikke 
kan inhalere korrekt. 

Generelt består basisbehandling af KOL af inhalerede bronkodilaterende midler, 
mens behandling med inhalationssteroid kun er indiceret ved svær KOL og 
tendens til eksacerbationer. De inhalerede bronkodilaterende midler omfatter 
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korttidsvirkende (f.eks. salbutamol og terbulatin) og langtidsvirkende beta-2-
agonister (formoterol og samleterol) og korttidsvirkende (ipratropiumbromid) og 
langtidsvirkende antikolinergika (tiotropium). I praksis vil der hos de fleste 
patienter med svær KOL være indikation for kombinationsbehandling med én 
eller flere inhalerede bronkodilatatorer og inhalationssteroid. 

Nogle patienter med KOL kan have problemer med at anvende inhalations-
medicin, hvorfor oplæring i korrekt inhalationsteknik er meget vigtig. I nogle 
tilfælde (f.eks. ældre patienter med demens) kan patienterne ikke lære at 
inhalere medicinen korrekt, og man må enten vælge en peroral bronkodilatator 
eller administration af inhalationsmedicin via forstøver eller spacer under 
supervision af sundhedspersonale.  

Nedenfor gennemgås principperne for behandlingen, mht. doser henvises til 
medicin.dk. 

Differentiering af den medikamentelle behandling 

Mild KOL (FEV1 ≥80 % af forventet værdi): 
Ofte vil disse patienter ikke have nogen symptomer i stabil fase af sygdommen. 
Ved anstrengelsesrelateret åndenød står behandlingsvalget mellem inhaleret 
korttidsvirkende beta-2-agonist eller inpratropiumbromid, eventuelt en 
kombination af begge. 

Relevante medikamenter ved mild KOL: Korttidsvirkende inhalerede beta-2-
agonister, inhaleret ipratropiumbromid, kombination af korttidsvirkende inhaleret 
beta-2-agonist og ipratropiumbromid. 

Moderat KOL (80 % >FEV1 ≥50 % af forventet værdi): 
Dyspnø behandles med inhalation af bronkodilatatorer. Hvis der til trods for de 
korttidsvirkende bronkodilatatorer er aktivitetsbegrænsninger i dagligdagen på 
grund af funktionsdyspnø, kan man enten tillægge en fast dosis af inhaleret 
tiotropium (og stoppe behandling med ipratropiumbromid) eller tillægge 
langtidsvirkende beta-2-agonist (formoterol eller salmeterol). 

Relevante medikamenter ved moderat KOL: Som ved mild KOL, inhaleret 
tiotropium, langtidsvirkende inhaleret beta-2-agonist. 

Svær og meget svær KOL (FEV1 <50 % af forventet værdi): 
Foruden de inhalerede langtidsvirkende bronkodilatatorer omfatter den medika-
mentelle behandling også fast højdosis inhalationssteroid, såfremt patienten har 
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haft eksacerbationer i det forløbne år. Fast behandling med inhalationssteroid kan 
nedsætte antallet af eksacerbationer med 25-30 %. Hvis patienten har for mange 
bivirkninger til inhaleret steroid, kan langtidsbehandling med N-acetylcystein 
forsøges i stedet for. Hvis patienten ikke kan tage inhalationsmedicin, kan peroral 
behandling med beta-2-agonist eller teofyllin som depotpræparat forsøges. 

Patienter med svær og meget svær KOL vil trods maksimal behandling altid have 
funktionsdyspnø af vekslende sværhedsgrad. Derfor er der risiko for polyfarmaci, 
og det er vigtigt at vurdere, om tillæg af nye medikamenter fører til en bedring af 
funktionsniveauet og livskvaliteten. Vedligeholdelsesbehandling med peroral 
binyrebarkhormon bør undgås på grund af flere bivirkninger end fordele. 
Patienter med svær og meget svær KOL bør screenes for hypoxæmi med henblik 
på langtidsbehandling med ilt. 

Relevante medikamenter ved svær og meget svær KOL: som ved mild og 
moderat KOL, inhalationssteroid, kombinationspræparater med inhalationss-
steroid og langtidsvirkende beta-agonist, perorale beta-2-agosnister, teophyl-
linpræparater, N-acetylcystein. 

Behandling af KOL-eksacerbation 

Eksacerbation af KOL defineres som en symptomforværring i forhold til den 
sædvanlige stabile tilstand, som er ud over dag til dag-variationen, og som er 
akut indsættende. Den karakteriseres ved øget åndenød, hoste, øget ekspekto-
ration og feber. Symptomerne kan også omfatte tiltagende træthed på grund af 
øget respirationsarbejde samt angst og uro på grund af den udtalte åndenød. 
Eksacerbationer kræver en akut ændring i behandlingen (bronkodilatatorer, 
antibiotika, kortikosteroider, iltbehandling). 

Årsagerne til eksacerbation: 
Den vigtigste årsag til eksacerbation er viral eller bakteriel bronkopulmonal 
infektion. Ved eksacerbation fører ødem af bronkieslimhinden, øget mængde 
intrabronkial mucus og kontraktion af luftvejsmuskulaturen til tiltagende 
luftvejsobstruktion. Klinisk viser det sig ved dyspnø og hypoxæmi, som patienten 
søger at modarbejde ved at øge respirationsfrekvensen. KOL-eksacerbation kan 
være en alvorlig tilstand og ved de svære indlæggelseskrævende eksacerbationer 
er mortaliteten på ca. 10 %. 
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Behandling af akut eksacerbation: 
Den initiale behandling af en eksacerbation er rettet mod den øgede obstruktion 
og inflammation i luftvejene. Hvis der er tegn på bakteriel infektion gives 
antibiotisk behandling. Herudover må man vurdere, hvorvidt behandlingen kan 
foregå ambulant, eller patienten skal indlægges. 

Bronkodilaterende behandling: 
Der tilrådes en øget dosis af inhalerede beta-2-agonister og antikolinergika evt. i 
kombination.  

En række patienter med mild KOL, som ikke tidligere har været erkendt, vil 
henvende sig til lægen for første gang i forbindelse med eksacerbation. I disse 
tilfælde bør inhalationsbehandling med bronkodilatatorer påbegyndes. 

Behandling af luftvejsødem: 
Effekten af antiinflammatorisk behandling med systemisk kortikosteroid er 
veldokumenteret ved akutte eksacerbationer. Kortvarig prednisolonkur med f.eks. 
37,5 mg i tre dage, 25 mg i tre dage og 12,5 mg i tre dage, kan gives uden 
yderligere nedtrapning. Hvis patienten i forvejen er i lavdosis prednisolonbehand-
ling, bør dosis øges til mindst 0,6 mg/kg daglig i 7-10 dage, og aftrapningen til 
den vanlige vedligeholdelsesdosis bør finde sted langsommere, f.eks. med 5 mg 
hver 2.-3. dag 

Hvem skal have antibiotika? 

Antibiotisk behandling anbefales til patienter, hos hvem følgende tre kliniske 
kriterier alle er til stede: 

• Øget dyspnø 
• Øget ekspektoratmængde 
• Øget purulens af ekspektorat. 

Især purulent ekspektorat indicerer, at der er tale om bakteriel infektion. CRP kan 
ikke med sikkerhed bidrage til at identificere patienter med bakteriel ætiologi til 
akut eksacerbation. Høj CRP (f.eks. >50 mg/l) og leukocytose vil dog tale for 
bakteriel ætiologi og dermed for antibiotisk behandling. Lav CRP (<10 mg/l) taler 
imod bakteriel ætiologi, men kan ikke udelukke bakteriel infektion, og ved 
samtidig tilstedeværelse af alle ovennævnte kliniske kriterier anbefales antibiotisk 
behandling trods lav CRP. 
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Antibiotisk behandling: 
Såfremt der findes indikation for antibiotisk behandling initieres behandlingen 
med amoxicillin i kombination med clavulansyre 500/125 mg × 3 daglig i 7 dage. 
Fenoxymethylpenicillin (penicillin V) er ikke længere førstevalgspræparat pga. 
den hyppige forekomst af Haemophilus influenzae. Fenoxymethylpenicillin kan 
anvendes ved infektion med pneumokokker. Ved penicillinallergi anvendes 
doxycyklin 200 mg initialt og derefter 100 mg dagl. i 10 dage eller moxifloxacin 
400 mg × 1 dagl. i 7 dage. 

Forhindring af sekretproblemer: 
Opfordring til rigelig væskeindtagelse for at undgå udtørring af luftvejssekreter. 
Der findes ikke kontrollerede undersøgelser, som på overbevisende måde viser, 
at mukolytika har værdi ved eksacerbation, hvorfor behandlingen ikke anbefales.  

Anbefalet medicin ved KOL 
(skemaet findes også som selvstændigt ark) 

Stoftype Indholdsst
of 

Handelsnavn Dosis 

    

Steroid 
Budesonid Pulmicort turbohaler 500 µg 

Fluticason Flixotide diskos (inhal spray) 250 µg 

Beta-2-agonist 
korttids 

Terbutalin Bricanyl turbohaler 0,25-0,50mg 

Salbutamol Ventoline diskos (inhal spray) 0,1-0,2mg 

Beta-2-agonist 
Langtids 

Formoterol Oxis turbohaler 4,5-9 µg 

Salmeterol Serevent diskos (inhal spray) 50 µg 

Kombination 
Steroid/Beta-2 

Formeterol/ 
Budesonid   

Symbicort turbohaler  

Salmeterol/ 
Fluticason  

Seretide diskos (inhal spray) 50/500 1 

Antikolinergikum 
langtids 

Spiriva inhal 
pulver 

Tiotropuim 18 µg 

Antikolinergikum
/ korttidsbeta-2 

Ipratropium/ 
Fenoterol  

Berodual 1 dosis x 4 

Ipratropium/ 
Salbutamol 

Combivent 2 pust x 4 

Orale 
glukokortikoider 

Prednisolon Prednisolon 5-40 mg 2 

Kilde: www.basislisten.dk og IRF 
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1 Dosis angår KOL. Dosis ved astma afhænger af optimale dosis (under 
optitrering) 

2 Vedligeholdelsesdosis så lavt som muligt – helst max 7½ mg for at mindske 
risikoen for bivirkningen osteoporose. Ved excacerbation ved KOL kan gives en 
kort støddosis, ex: 37½ mg x 1 i 3 dage, 25 mg x 1 i 3 dage og 12½ mg x 1 i 3 
dage (passer med 10 tabletter af 25 mg). Hvis behandlingen strækkes ud over 14 
dage bør der laves en længere udtrapningsplan. 

Ernæring og måling af BMI 

KOL-patienter bør årligt have målt BMI og bør have et BMI mellem 20,5 og 25. 
Det er væsentligt at KOL-patienter, der ligger uden for disse grænser, får 
diætetisk behandling og i tilfælde af lavt BMI desuden ernæringstilskud samt 
fysisk træning. Ernæringsmæssig intervention skal først og fremmest fokuserer 
på forebyggelse af kritisk vægttab. 

Inhalationsteknik 

Det er meget væsentligt at øge compliance i forhold til indtagelse af 
inhalationsmedicin. Det er derfor af stor betydning, at patienten 
oplæres/kontrolleres i forhold til teknik, men også at patienten motiveres til 
korrekt anvendelse. 

På www.medicin.dk under ”Inhalationssystemer” kan man finde billeder og 
beskrivelser af de enkelte systemer.   

Hvem kan bruge hvilke typer device?  
Som hovedregel kan teknikken testes via Inhalationsfløjte. Turbuhaler som skal 
give et højt fløjt ved korrekt teknik eller Diskos som skal give et kontinuerligt fløjt 
ved korrekt teknik. 

 

 

 



 

6 måneders kontrol KOL  

   

Afkrydsningsskema   

Skriv resultatet eller marker med "x" når undersøgelsen er gennemført. 

Marker med "x" under ”Lab-kort” når værdien er ført ind i laboratoriekortet 

   

Praksispersonale Resultat Lab-kort 

Sværhedsgrad (FEV1 i % af forventet værdi)   

MRC (dyspnoegrad, 0-5)   

Vejl. stratificering (nivau 1-3)     

Rygestatus   

BMI   

SAT-måling     

Fysisk aktivitet   

Inhalationsteknik   

Egenomsorg (+/-)   

Lung Information Needs Questionnaire     

Medicinstatus   

Medicinkort opdateret   

Udleveret ny tid     
 
Journalnotat: 
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Peter Vedsted



Kvalitetsudvikling

KLINISK VEJLEDNING

GOD KLINISK PRAKSIS

Peter Vedsted



Kvalitetsudvikling

S GK I S V L D N GKLINISK VEJLEDNING

GOD KLINISK PRAKSIS

Peter Vedsted



Gennembrudsmetode

 Udviklet på Institute for Health Care Improvement (IHI), Boston 

 Også kaldet Breakthrough method og Rapid Cycle

li d ikli d k k b k f d i Kvalitetsudviklingsmetode som kan skabe markante forandringer 
på kort tid i mindre organisationer

 KEEP IT SIMPLE!

Peter Vedsted
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PDSA – cirklen
KEEP IT SIMPLEKEEP IT SIMPLE 

Act Plan

Study Doy

Peter Vedsted



PDSA ‐ cirklen

Trin 1: Plan (planlæg)

Act Plan  Fokus?

 Hvad vil vi opnå (standard)?

Study Do

Hvad vil vi opnå (standard)?

 Hvem, hvad, hvornår og hvor

Pl f d t /d k t ti
y

 Plan for data/dokumentation

Peter Vedsted



PDSA ‐ cirklen

Trin 2: Do (afprøv)

Act Plan  Gennemfør det planlagte

 Dokumenter hvad der skete

Study Do

Dokumenter hvad der skete
(også problemer o.l.)

 Analyser data y y

Peter Vedsted



PDSA ‐ cirklen

 Trin 3: Study (vurder)
Act Plan

y ( )

 Fortolkning af resultatet

 Sammenlign data med det

Study Do

 Sammenlign data med det 
opsatte mål (standarden)

 Sammenfaty Sammenfat

Peter Vedsted



PDSA ‐ cirklen

 Trin 4: Act (aktion) 
Act Plan

( )

 Nedskriv konklusionen

J ster på basis af erfaringerne

Study Do

 Juster på basis af erfaringerne

 Indfør det evt. i praksisy
 Forbered næste PDSA-cirkel

Peter Vedsted



Kvalitetsudviklingsprocessen

Act Plan

Act Plan Study

Act

Do

Plan

Act Plan Study Do

Act Plan Study Do Fastholdelse

Study Do

S  

Forandring
fuldt indført

Lille test

Større test

Peter Vedsted



Eksempel på gennembrudEksempel på gennembrud

Peter Vedsted



Gennembrud på KOL

 Eksempler på 1. PDSA‐cirkel:

H ø i ( k t l j k l ) Hvem spørger om rygning (sekretær, sygeplejerske, læge)

 Hvordan husker man at spørge

 Hvor registrerer man rygestatus

 Hvordan husker man at tilbyde spirometriHvordan husker man at tilbyde spirometri

 Organisering af opfølgende spirometri

 Hvordan registreres sprimetriresultatet

 Opfølgning ved patologisk spirometri

 Brug af 0106

Peter Vedsted



Eks. på en PDSA‐cirkel i en praksis

Registrerer vi rygestatus i 
konsultationen? Det skal fremgå 
f ” i k ”

Vi skal blive bedre til at 
registrere rygestatus på af ”patientkortet”

Læge A gennemgår onsdagens 
patienter, ser om vi gør det på 
mindst 80% og hvordan

registrere rygestatus på 
patientkort. Vores patientkort 
skal forbedres.

Næste PDSA: Registrere 

Act Plan
mindst 80% og hvordan

rygestatus på vores nye 
patientkort

Study Do

Vi registrer ikke rygestatus 
systematisk og kun for rygerne 

Gennemgår onsdagens patienter 
systematisk og kun for rygerne 
har vi oplysninger. Kun 50% af de 
registrerede rygere havde det 
anført på patientkortet

med data om: rygestatus?

35 ptt., 10 med rygestatus, 25 
uden. Kun for 5 fremgik rygestatus 
af ”patientkortet” og kun for af patientkortet  og kun for 
rygere

Peter Vedsted



 

Årskontrol KOL  

   

Antal årlige kontroller  

 Læge  

  Personale  

 
Afkrydsningsskema    

Skriv resultatet eller marker med "x" når undersøgelsen er gennemført. 

Marker med "x" under ”Lab-kort” når værdien er ført ind i laboratoriekortet 

 
Praksispersonale Resultat Lab-kort 

Sværhedsgrad (FEV1 i % af forventet værdi)   

MRC (dyspnoegrad, 0-5)   

Vejl. stratificering (nivau 1-3)     

Rygestatus   

BMI   

SAT-måling     

Inhalationsteknik   

Blodprøve   

EKG     

Reminder om influenzavaccination   

Reminder om pneumokokvaccination   

Eksacerbationer det sidste år     

Patientvejledning udleveret (+/-)   

Udleveret skema forud for årskontrol (+/-)      
 

Læge Resultat Lab-kort 

Comorbiditet   

Osteoporoseprofylakse   

Medicinstatus   

Medicinkort opdateret     

Fysisk aktivitet   

Tobaksanamnese   

Erhvervsanamnese     

Behandlingsmål   

Egenomsorg (+/-)   

Behandlingsplan udleveret (+/-)   

Selvmonitorering (+/-)   

Behandlingsplan ved eksacerbation (+/-)     

Udleveret ny tid   

Henvisning til rehabilitering (+/-)   

Henvisning til lungemedicinsk afd. (+/-)     
 
Journalnotat: 
 

 



Peter Vedsted

”Gennembrudsmetode”



Peter Vedsted

Udvikling i praksis!

 Hvordan kommer man i gang?

 Det skal være overkommeligt

 Det skal give mening

 Det skal give resultater



Peter Vedsted

PDSA – cirklen
KEEP IT SIMPLE 

Study

Act

Do

Plan



Peter Vedsted

PDSA - cirklen

Study

Act

Do

Plan
Trin 1: Plan (planlæg)
 Fokus?

 Hvad vil vi opnå (standard)?

 Hvem, hvad, hvornår og hvor

 Plan for data/dokumentation



Peter Vedsted

PDSA - cirklen

Study

Act

Do

Plan
Trin 2: Do (afprøv)
 Gennemfør det planlagte

 Dokumenter hvad der skete
(også problemer o.l.)

 Analyser data 



Peter Vedsted

PDSA - cirklen

Study

Act

Do

Plan
 Trin 3: Study (vurder)

 Fortolkning af resultatet

 Sammenlign data med det 
opsatte mål (standarden)

 Sammenfat



Peter Vedsted

PDSA - cirklen

Study

Act

Do

Plan
 Trin 4: Act (aktion) 

 Nedskriv konklusionen

 Juster på basis af erfaringerne

 Indfør det evt. i praksis

 Forbered næste PDSA-cirkel



Peter Vedsted

Kvalitetsudviklingsprocessen

Study

Act

Do

Plan Study

Act

Do

Plan Study

Act

Do

Plan Study

Act

Do

Plan

Lille test

Større test

Forandring
fuldt indført

Fastholdelse



Peter Vedsted

Så til arbejdet!



Peter Vedsted

Gruppearbejde

 Opgaven:

 Bliv enige om første emne for en PDSA, som man kan starte med.

 Skriv den ned.

 Lav en Plan for den

 Lav ikke Do, Study og Act

 Nedskriv planen og gør klar til at præsentere

 15 minutter

 KEEP IT SIMPLE

 Fremlæggelse i plenum og diskussion



Peter Vedsted



Lærings – og mestringsforløb og rygestop for borgere 

med KOL

Susanne Rystok  
Projektkoordinator for kronikerindsatsen

3. december 2009





Afklarende samtale

• identificere borgerens behov, ønske og mål

• hvad er borgerens motivation for forandring

• konkret problemstillinger relateret til livssituation

• hvad ønskes forandret

• hvad kan understøtte forandringsprocesser

• er der barrierer og hvis ja, hvilke

Samtalen skal sikre at borgeren bliver afklaret og sikres 
det rigtige tilbud.



Under de afklarende samtale vil man afgøre om borgeren har brug 
for

• et tilbud om rygestop 

• et lærings- og mestringstilbud for borgere med KOL

•………….eller noget helt andet!



Rygestop i grupper – 5 mødegange a´ ca. 2 timer fordelt på 6 uger 

• støtte borgeren i den første vanskelige tid i et rygestop forløb 
sammen med andre i samme situation og i et forpligtende fællesskab

• give borgeren styrke til at tro på at kunne gennemføre og fokuserer 
på de positive konsekvenser af rygestoppet.

•opfølgning



Individuel rygestoprådgivning - 5 mødegange over 6 uger a 20 -
40 minutters varighed

• overvejelse 

• beslutning

• forberedelse

• handling

• telefonisk opfølgning efter 3. måneder



Læringsforløb for borgere med KOL – forløber over 10 uger – to 
gange om ugen.

Forløbet et gruppebaseret med dialog, viden deling og 
erfaringsudveksling.

• fysisk træning – hver gang

• vejrtrækningsteknikker

• håndtering af medicin

• håndtere angst og andre symptomer

• etablere netværk og selvhjælpsgrupper



Efter et forløb hvad så?

• netværk

• selvhjælpsgrupper

• lokale foreningstilbud

• evt. spotkurser – udbudt af  
Sundhedscenter Vest x 2 årligt!

• m.m.



Praktiske oplysninger:

• forløbene afholdes i Ringkøbing eller Tarm

• prisen for et rygestopkursus er 250,-

• individuel rygestoprådgivning er gratis

• prisen for et læringsforløb er 500,-

• man skal selv kunne transportere og deltage i en   
gruppesammenhæng.



Vores erfaringer:

• 64 % er røgfri efter rygestopkursets afslutning 
(gruppe og individuel)

• nogle borgere giver udtryk for at anvende 
mindre akutmedicin

• nogle borgere giver udtryk for at kunne hjælpe 
sig selv i forbindelse med angstanfald.

•mange borgere giver udtryk for at være mere 
aktive – handlekraftige!



Tak for opmærksomheden!

www.sundhedscenter–vest.dk





ERFARINGER SAMLET FRA 3 .FEBRUAR 2010 PÅ RINGKØBING RÅDHUS 

 

Nogle af de forskellige idéer og erfaringer med tiltag, som I har foretaget rundt omkring i 

jeres praksis 

 

REGISTRERE RYGESTATUS 

Spørgeskema angående rygestatus 

Registre ryger/ikke-ryger i statistikfelt på hovedkortet 

Seddel på skranken med tilbud om spirometri og rygestatus 

Patienter, der lugter af røg og er over 35 år tilbydes lungefunktionsundersøgelse 

Registrere/opspore rygere 

EGEN OMSORG 

Opslag i venteværelset om tilbud om spirometri 

DIAGNOSEKODNING 

Bruge diagnosekodning 

PRIORITERE OPGAVE 

Ikke bruge for megen tid 

Afsætte relevant tid 

KONTROL/PÅMINDELSER 

Statistikfelt 

Diagnosemappe 

KOL kontrolmappe 

Ved bestilling af medicin for astma eller KOL tilbydes og aftales tid til årskontrol 

PROCEDURE 

Lamineret instruks 

Skema til KOL registrering af værdier 



Morten Bondo Christensen

KOL
EGENOMSORG



Morten Bondo Christensen

KOL EGENOMSORG
FORMÅL

• Mindske forværring
• Forhindre exsacerbationer og indlæggelser
• Forbedret livskvalitet / opretholde livskvalitet



Morten Bondo Christensen

EGENOMSORG
INDHOLD

• Deltage aktivt i egen behandling
• Opnå viden
• Administrere medicin
• Være opmærksom på symptomer
• Have sunde livsstilsvaner
• Indgå i samarbejde med sundhedsprofesionelle



Morten Bondo Christensen

KOL EGENOMSORG
INFORMATION / UNDERVISNING

• Hvilke faktorer der har betydning for sygdommens 
videre udvikling 

• Hvorledes forværring kan forebygges 
• Hvilke symptomer patienten skal være opmærksom på
• Effekten og brugen af evt. medicinsk behandling



Morten Bondo Christensen

Lung Information Needs
Questionnarie

• Afklaring af af patientens behov for information

Har en læge eller sygeplejerske fortalt dig, hvor meget motion (fx almindelig 
gang, rask gang og andre former for motion), du skal dyrke? 
Ja, og jeg ved, hvad jeg skal gøre……………………………………………… □

Ja, men jeg er usikker på, hvad jeg skal gøre………………………………… □

Ja, men jeg er ikke i stand til at gøre det……………………………………… □

Nej…………………………………………………………………………………………. □



Morten Bondo Christensen

KOL EGENOMSORG
MOTIVATION

• Motiverende samtale
• Fremme patientens eget ønske om ændring
• Individuel vejledning afstemt efter, hvor parat patienten 

er til forandring
• Patienten skal inspireres til

– at ville ændring
– at holde fast i en stærk motivation for ændring 
– at undgå tilbagefald
– at blive bedre til at mestre et eventuelt tilbagefald



Morten Bondo Christensen

KOL EGENOMSORG
MOTIVATION

• Lægen har en indlevende ikke-moraliserende holdning
• Patienten har ret til at foretage egne prioriteringer og 

valg
• Balance mellem forståelse, accept og udfordring



Morten Bondo Christensen

KOL EGENOMSORG
FORDELE OG ULEMPER

Fordele ved at fortsætte med at ryge Ulemper ved at fortsætte med at ryge

Ulemper ved at stoppe med at ryge Fordele ved at stoppe med at ryge



Morten Bondo Christensen

KOL EGENOMSORG
FORANDRINGSCIRKLEN

Handle

Overveje ændring

Forberede ændring

Vedligeholde

Tilbagefald
Ikke 
interesseret i 
ændring

Stabil 
vedvarende 
ændring



Morten Bondo Christensen

KOL EGENOMSORG - TOBAK

”Tobak et det eneste 
fuldt lovlige produkt i 
fri handel som 
dræber halvdelen af 
brugerne, vel at 
mærke når det 
anvendes efter 
forskrifterne”

Gro Harlem Brundtland, WHO



Morten Bondo Christensen

KOL EGENOMSORG - RYGESTOP



Morten Bondo Christensen

KOL EGENOMSORG

• Individuel
• Læge / praksispersonale

– Patientvejledning, undervisning, samtale
• Skriftlig materiale, hjemmeside, links

– Gruppekonsultationer – hvor langt skal praksis gå?
• Uden for praksis

– Sundhedscentret
– Livsstilscentret i Brædstrup
– Motion / fysioterapi
– Patienter med moderat, svær og meget svær KOL, bør, 

såfremt åndenød er et væsentligt problem (MRC >3), 
henvises til KOL-rehabilitering mhp. systematisk 
patientuddannelse og træning.



Morten Bondo Christensen

KOL EGENOMSORG
SELVMONITORERING

• Opmærksom på faresymptomerne for udvikling af 
eksacerbation
– Øget åndenød
– Tiltagende mængder misfarvet ekspektoration
– Feber

• Medicin og selvbehandlingsplan
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