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Side 1 

 

 

Til høringsparterne i forbindelse med revideret forløbsprogram for 

KOL marts 2019 

 

Høring af udkast til revideret Forløbsprogram for KOL 

 

Formandskabet for forløbsprogramgruppen for KOL sender hermed 

udkast til revideret Forløbsprogram for KOL i administ rativ høring. 

 

Høringsudkastet til det reviderede forløbsprogram er udarbejdet i en 

tværfagligt og tværsektorielt sammensat forløbsprogramgruppe. 

 

På grund af flere nye udviklinger på området, har der været behov for 

en revidering af seneste version af forløbsprogrammet. Ændringerne 

omfatter indføjelser og konsekvensrettelser af indhold, der allerede er 

aftalt i andet regi. Dette gælder: 1) ny overenskomst for almen 

praksis 2) nye nationale kliniske retningslinjer (NRK) vedr. 

rehabilitering 3) fælles samarbejdsaftale om rygestop i Midtjylland 

samt 4) beskrivelser af telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere 

med KOL1.  

 

Herudover er der også foretaget indholdsmæssige ændringer på 

følgende områder: 

 

 præcisering af målgruppen  

 klassifikation af KOL 

 rehabilitering og samarbejde med c ivilsamfundet samt 

ernæringsindsatsen.  

 

Endvidere er der indføjet et nyt afsnit, der beskriver den akutte 

indsats for borgere med KOL. De indholdsmæssige ændringer er 

uddybet nedenfor.  

 

Præcisering af målgruppe (s. 6)  

Målgruppen er præciseret, så det fremgår tydeligere, at 

forløbsprogrammet også retter sig mod borgere med udiagnosticeret 

KOL. I den forbindelse er der tilføjet diagnosekoden vedr. 

respirationsinsufficiens, således at forløbsprogrammet afspejler 

målgruppen i Sundhedsstyrelsens vejledning vedr. Anbefalinger for 

tværsektorielle forløb for mennesker med KOL (2017). 

 

                                        
1 I landsdelsprogram Midtjylland er der igangsat et arbejde ift. at præcisere 

placeringen af det lægefaglige ansvar  i forbindelse med telemedicinsk 

hjemmemonitorering.  Der henvises i forløbsprogrammet videre til dette arbejde.   
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Klassifikation af KOL (s. 7)  

Klassifikationen af sværhedsgraden af KOL ved brug af GOLD-

guidelines er skrevet ud af programmet, og klassifikationen er i 

stedet udfoldet skriftligt. Dette med henblik på at undgå forvirring 

vedr. hvilken version af GOLD-guidelines, der anvendes, og med 

henblik på at gøre programmet mere tidsvarende. Der er linket til 

vejledninger fra Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Dansk 

Lungemedicinsk Selskab (DLS) for uddybning af klassifikationen. 

 

Rehabilitering og samarbejde med civilsamfundet (s. 21-23) 

Foruden indføjelse af nye NRK er rehabiliteringsafsnittet ændret i 

forhold til ny definition af rehabiliteringsbegrebet baseret på 

Marselisborgcentrets hvidbog. Hermed har sammenhængen mellem 

sundhedsvæsen, civilsamfund og inddragelse af pårørende fået en 

tydeligere placering i forløbsprogrammet.  

 

Ernæringsindsatsen (s. 24-26) 

Opgaverne for hhv. almen praksis, kommune og hospital er 

præciseret, og der er indføjet definitioner af relevante begreber. Der 

udestår fortsat et arbejde vedr. en uddybning af, hvilke patienter der 

er tilknyttet hospitalsregi, og oplever "komplicerede 

ernæringsmæssige problemstillinger", der kan modtage 

diætbehandling på hospitalet. Dette bliver indføjet i 

forløbsprogrammet inden behandling i Sundhedsstyregruppen d. 3. 

maj.  

 

Beskrivelse af den akutte indsats (s. 30-32) 

På baggrund af Sundhedsstyregruppens beslutning om at den 

telemedicinske indsats skal ses i sammenhæng med akut-området, 

har forløbsprogramgruppen udarbejdet en nærmere beskrivelse af 

den samlede akutte indsats, hvor særligt kommunerne rolle er er 

gjort tydelig. Afsnitte skal også læses i sammenhæng med det 

arbejde, som aktuelt pågår med at afdække mulige forbedringer af 

den tværsektorielle indsats på akutområdet. 

 

Foruden overstående ændringer er der foretaget  sproglige rettelser af 

programmet.  

 

Praktiske oplysninger  

Høringssvaret skal fremsendes senest den 5. april 2019 kl. 12.00 

Høringssvar sendes til: sundhed.hoering.kol.forloebsprogram@rm.dk  

Høringssvarene vil løbende blive offentliggjort og kan læses på: 

https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/om-

sundhedsaftalen/samarbejdsaftaler/forlobsprogram-for-kol/ 

 

Høringssvarene behandles på i formandskabet medio april, hvorefter 

den administrative og politiske behandling følger. 

 

Venlig hilsen 

 

Nils Falk Bjerregaard 

Lægefaglig direktør 

Regionshospitalet Horsens 

Margit Andersen 

Leder af sundhedsfremme 

og forebyggelse, 

Ikast-Brande Kommune 

Svend Kier 

Praksiskoordinator  

Region Midtjylland    
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Vedlagt 

 Oversigt over høringsparter  

 Høringsversion_ revision af forløbsprogrammet KOL 2019  


