
KOMPETANSEHEVING KOLS 

KOMMUNENE I VESTFOLD 

Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 



Pasientforløp Vestfold 

1 sykehus; SiV 

12 kommuner 

2200.000 somatisk nedslagsfelt 

 

 

Prosjekteier: 

Rådmennene i kommunene 

Klinikksjef medisinsk klinikk SiV 

 

Styringsgruppen: 

Arbeidsutvalget fra samme 

organisasnjon med 

representanter fra kommunene 

og SiV 

 

 

 

 
 



Innsatsområder stabil kols 

Informasjon 
• Kols-bok  

• LMS 

Livsstils- 
endring 

• Rehabilitering 

• kommunalt 

• SiV 

• regionalt 

Sykdomskontrol
l 

• Egenbehandlingsplan 

• Kompetanse 
helsepersonell 



Innsatsområder ustabil kols 

Sikre overganger 

• Kols-bok 

• Sjekklister 

• Lungekoordinator SiV 

• Kommunene??  

Vedlikehold/ 
gjenopprette 
funksjonsnivå 

• Rehabilitering 

• kommunalt 

• SiV 

• regionalt 

Sykdomskontrol
l/ tidlig 

intervensjon 

• Egenbehandlingsplan 

• Kompetanse 
helsepersonell 

• Behandlingsavklaring 



 http://old.ahus.no/eqs/pasientforlop/docs/doc_26

950/index.html 

 

http://old.ahus.no/eqs/pasientforlop/docs/doc_26950/index.html
http://old.ahus.no/eqs/pasientforlop/docs/doc_26950/index.html


Observasjoner av symptomer 

 - egenbehandlingsplan pasient 

 ”Egenbehandlingsplan” 

 Verktøy for pasienter for å følge med på 

symptomutvikling og bruke medisiner i henhold til dette 

etter opplæring og avtale med lege  

Mål: å komme raskt i gang med medikamentell 

behandling ved forverring 





Observasjon av symptomer 

 -egenbehandlingsplan helsepersonell 

 Helsepersonell kan også bruke 

”egenbehandlingsplan” som et verktøy til å vurdere 

symptomutvikling og tiltak i møte med kolspasienter 

hjemme 

 Hyppig innlagte pasienter – litt lavere terskel for å 

kontakte lege. Utviklingen går raskere og 

sannsynligheten får at pas trenger behandling er 

større 



Case 1 

 Karl Oskar Lund Svindal, 72 år KOLS grad III 

 Bor hjemme alene, får hjelp til morgenstell, frokost og medisiner, klarer seg ellers greit hjemme 

 Dag 1: 

 Pas er mer tungpustet om morgenen, får stell som vanlig. Oppspytt med farge, hoster litt. Ikke helt i 
form. 

 Alternativt tiltak: Pasientensier økt symptomer, observerer. Alvorlig syke – kjenne diagnose, oppdatere, 
system . Spørre pasienten – er det noe jeg bør vite?, Gi behovsmedisiner. Pasienter kan reservere seg 
mot at diagnose skalkjennes. Spørre konkret,”ikke dårlig form” 

 Begrensninger i hverdagen:  

 Tiltak: Dokumentasjon – ingen. Pas fikk jo stell, mat og medisiner som vanlig. Personell vet kanskje ikke 
at pas har KOLS? 

 Dag 2: 

 Pas sitter i sengen, sovet dårlig. Fortsatt tung pust. Hoster og harker opp slim. Vil ikke klage. Får stell 
som vanlig, men blir veldig tung i pusten. Ser litt sliten ut. Får medisiner, setter seg fremoverlent i en stol. 
Hviler armene på bena. Sier det går greit, ønsker ikke noe mat. 

 Tiltak: Dokumentasjon – ”Pas litt dårlig i dag. Vil ikke ha mat. Men fått stell og medisiner”. 

 Dag 3: Pas blitt innlagt ila natten. Hentet av ambulanse. ”akutt anfall av tungpust, måtte direkte på 
sykehus”. 



Men er det ikke bare psykisk??! 

 Ofte begge deler 

 Hva kommer først? 

 Hvilken rolle spiller det? 

 Ikke undervurder det fysiologiske! 

 Og heller ikke det psykiske.. 

 Hvordan møter vi disse pasientene? 

 Hva kan vi gjøre?? 



Generelle sykepleietiltak lungepasienter 

 Sengeleie 

 Pusteteknikker 

 Inhalasjonsmedisiner 

 Egenbehandlingsplan? 

 http://demo.datakvalitet.no/egg/dok/dok27698.pdf 

 

 Være trygge, rolige, tilstede 

http://demo.datakvalitet.no/egg/dok/dok27698.pdf


Usikker?? 

 Kollega 

 Pårørende 

 fastlegen 

 legevakt 

 113 

 Kols-linjen  

Spør noen!! 



Case 

 Asta Marie, 65 år, KOLS grad III (og osteoporose, hjertesvikt..) bor alene, 

hj.spl. x 4 per dag for hjelp til stell, medisiner, måltider. Går til badet med 

rullator. En sønn som er arbeidsledig, besøker henne av og til for å låne 

penger. Ellers lite nettverk. Trygghetsalarm. Hyppige innleggelser sykehus 

 Samtale mellom personalet. Asta har akkurat kommet hjem etter det 4. 

sykehusoppholdet siden jul. 

”Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med Asta. Jeg orker nesten ikke å være der. Det er jo 

det samme hver dag. Hva kan jeg gjøre med pusten hennes, da? Bare nerver, ikke 

vet jeg hva det er med henne.. hvis hun bare kunne slutte å klage, og prøve å være 

litt hyggelig. Kjenner jeg blir litt engstelig, kan jo ikke hjelpe henne, hun er jo bare 

sånn som hun pleier å være? Prøver å være hyggelig og hjelpe henne, men hun vil 

jo ingenting. Hun bør jo komme seg litt ut, og i hvert fall spise litt mer. Også så 

masete.. I natt ringte hunn på trygghetsalarmen to ganger. Men det er ikke noe når 

vi kommer dit. Hun er bare engstelig.. Ja, ikke vet jeg. Jeg er så rask jeg klarer når 

jeg er der, kan jo ikke hjelpe henne med noe likevel.. Det varer vel ikke lenge før 

hun er innlagt igjen” 

 


