
Kompetenceudvikling og uddannelse  
For at lykkes med telemedicinske tilbud, der skaber værdi i en dagligdag med sygdom, skal vi 

som sundhedsvæsen være opsøgende på, hvad det vil sige at leve en hverdag med kronisk 

sygdom. På den baggrund er der udarbejdet følgende uddannelseskoncept i forbindelse med 

implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL og pårørende. 

Konceptet er udviklet i samarbejde med borgere, pårørende og øvrige relevante 

samarbejdsparter. Borgeruddannelsen har fokus på introduktion til udstyr, individuelle planer, 

sygdomsforståelse og livsstil. Endvidere er der fokus på inddragelse af pårørende i 

uddannelsestilbuddet.  

 

Målet med uddannelsestilbuddet til borgere med KOL og pårørende i forbindelse med 

telemedicinsk hjemmemonitorering, er at øge borgernes tryghed i hverdagen og forebygge 

forværringer af sygdommen.  

 

Uddannelseskoncept for borgere med KOL 

Det kan som borger med KOL være vanskeligt at navigere i sundhedsvæsnet og bevare 

overblikket. Den hverdag som mange borgere med svær/meget svær KOL oplever, er ofte 

præget af manglende sygdomsmestring og handlekompetencer. Med telemedicinsk 

hjemmemonitorering indgår borgeren i en anden rolle, med ansvar for eksempelvis at 

indberette egne målinger til monitoreringsenheden. Telemedicinsk hjemmemonitorering 

medfører således, at borgeren aktivt indgår i behandlingen. At øge sygdomsmestring og 

handlekompetence i forhold til telemedicinsk hjemmemonitorering kræver derfor adgang til et 

gradueret uddannelsestilbud, hvor der tages hensyn til målgruppens forskellige behov og 

ønsker. Det anbefales, at uddannelsestilbud til borgere med KOL og pårørende omfatter tre 

overordnede temaer: Viden om hjemmemonitorering, Forstå din KOL og Håndter livet med 

KOL. De overordnede temaer fremgår af nedenstående figur inkl. konkret oversigt over 

indhold.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den konkrete organisering og udmøntning af uddannelse til borgere med KOL og pårørende 

sker lokalt i klyngerne og beskrives i samarbejdsaftalerne vedr. telemedicinsk 

hjemmemonitorering til borgerne med KOL. Formen på uddannelsesaktiviteterne kan tilpasses 

de lokale behov og kan eksempelvis være kursusaktivitet, holdundervisning, individuel 

undervisning, e-læring etc. 

 

Anbefalinger til borgeruddannelsen 

 Det anbefales, at uddannelsestilbud til borgere med KOL og pårørende omfatter tre 

overordnede temaer: Viden om hjemmemonitorering, Forstå din KOL og Håndter livet 

med KOL. 

 

 

Inddragelse af pårørende  
En pårørende er en, som har en nær relation til den sygdomsramte. Det kan eksempelvis være 

et familiemedlem, en partner, en søster eller bror, borgerens barn eller en nær ven. Pårørende 

er ofte borgerens vigtigste støtte under sygdomsforløbet og betragtes som en ressource i 

forhold til borgeren. Den pårørende kan være med til at sikre, at borgerens holdninger bliver 

hørt og at borgerens behov bliver mødt. Derfor er pårørendes opbakning og omsorg en vigtig 

hjælp for den sygdomsramte. Det vurderes på den baggrund centralt at inddrage pårørende til 

borgere med KOL som en ressource i sygdomsforløbet i det omfang, det ønskes af den 

pårørende.  

 

Borgere oplever det meget individuelt, hvor meget og hvordan de har lyst til at inddrage 

pårørende. Nogle borgere er bange for at skræmme deres pårørende, og ønsker ikke at de 

pårørende skal bekymre sig. En borger med KOL fortæller eksempelvis: 

 

»I det daglige er jeg rigtig god til at skjule, hvordan jeg har det over for mine 

pårørende.« - Borger med KOL 

 

Afhængig af relationen til borgeren med KOL, kan pårørende have forskellige behov for at blive 

inddraget i sygdomsforløbet. Pårørendes relation til borgeren med KOL kan være afgørende 

for, hvordan de pårørende er i stand til at hjælpe borgeren, hvor meget de føler sig inddraget 

og involveret i borgerens sygdom og hvorvidt den sygdomsramte ønsker den pårørende 

inddraget i sygdomsforløbet. Ifølge litteraturen mangler pårørende til borgere med KOL 

information om og forståelse for, hvad det vil sige at leve med KOL.  

 

Eksisterende tilbud til pårørende  

I de senere år er opmærksomheden på indsatser i sundhedsvæsnet målrettet pårørende 

steget. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række nationale anbefalinger for 

sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge, som fokuserer på støtte og 

inddragelse af pårørende i løbet af patientens sygdomsforløb. Ifølge anbefalingerne er det 

centralt at inddrage og støtte op om de pårørende. Dels fordi de pårørende er en vigtig støtte 

under patientens sygdomsforløb. Og dels fordi de pårørende selv kan være en udsat gruppe på 

grund af den belastning en alvorlig sygdom hos en nærtstående person kan være.  En 

pårørende til en borger med KOL fortæller blandt andet: 

 



 »"I skal huske at passe på Anna", sagde min mand, fordi det betyder så meget for 

 ham, at jeg er der. Så vi skal også sørge for at passe på mig« - Anna, pårørende 

 

Pårørende engagerer sig ofte, deltager aktivt og kan indgå som en ressource i deres næres 

sygdomsforløb, men de pårørende kan også selv have behov for støt te og information. I 

Midtjylland har 14 ud af 19 kommuner tilbud til pårørende til borgere med KOL. De fleste 

tilbud er ikke specifikt målrettet pårørende til borgere med KOL, men målrettet pårørende til 

borgere med en kronisk sygdom. Tilbuddene består bl.a. af gruppeaktivitet, hvor pårørende 

kan mødes med ligesindede og dele erfaringer. To ud af 19 kommuner i Midtjylland har 

individuelle tilbud til pårørende til borgere med KOL, som består af en samtale med en 

psykolog eller KOL-konsulent. Fem kommuner i Midtjylland har ingen tilbud til pårørende til 

borgere med KOL. Lungeforeningen henviser til kommunernes tilbud LÆR AT TACKLE - 

hverdagen som pårørende.   

 

Nedenstående oversigt skildrer tilbud til pårørende til borgere med KOL i Midtjylland.   

Oversigt over tilbud til pårørende i Midtjylland 
 

Kommune 

 

Tilbud 

Sygdoms-

specifik/ 

uspecifik 

 

Form 

Aarhus SOS – Støtte, 

Omsorg og 

Samvær til 

pårørende 

Uspecifik Forløbet består af: 

- et gruppeforløb 

- individuelle støttende/afklarende samtaler 

Begge dele varetages af en psykolog. Gruppeforløbet 

består af et 6-ugers program, hvor gruppen mødes 

én gang ugentligt. Der afholdes små relevante oplæg 

efterfulgt af en aktiv dialog, som danner rammen for 

samværet. 

Randers 

 

LÆR AT TACKLE - 

hverdagen som 

pårørende 

Uspecifik LÆR AT TACKLE - hverdagen som pårørende 

medvirker til at forebygge, at pårørende bliver så 

overbelastede af deres situation, at de mistrives eller 

selv bliver syge. På kurset får man redskaber til at 

håndtere sine daglige udfordringer. Desuden får man 

styrket sit netværk. 

Favrskov  

 

Gruppe for 

pårørende 

Uspecifik Gruppeforløb med max 8 deltagere pr. gruppe. 

Gruppen mødes 7 gange. Deltagere skal være 

ægtefælle eller samlever til en patient, der har en 

kræftsygdom, hjertesygdom, lungesygdom (KOL) 

eller svær diabetes. 

Hedensted LÆR AT TACKLE - 

hverdagen som 

pårørende 

Uspecifik Kurset består af 7 mødegange a 2,5 time pr. gang. 

Programmet for hver kursusgang ligger fast. Der er 

typisk 12-16 deltagere på kurset. Kurset er praktisk 

orienteret og veksler mellem oplæg fra 

instruktørerne, øvelser og erfaringsudveksling. Der 

er fokus på, at deltagerne får og afprøver værktøjer 

til selvhjælp, som kan bruges efter kurset. 

Herning LÆR AT TACKLE - 

hverdagen som 

pårørende 

Uspecifik Jf. beskrivelse under Randers Kommune. 

 

 

Holstebro KOL-konsulent Specifik KOL-konsulenten giver informationer til både 

fagprofessionelle og borgere om kommunale og ikke-

kommunale tilbud til borgere med KOL og deres 

http://www.favrskov.dk/


pårørende. KOL-konsulenten har mulighed for at 

give borgere med KOL og deres pårørende sparring 

omkring det at leve med KOL, og hvad man kan gøre 

for at bremse sygdommens udvikling. 

Horsens LÆR AT TACKLE - 

hverdagen som 

pårørende 

Uspecifik Jf. beskrivelse under Randers Kommune. 

Ikast-

Brande 

LÆR AT TACKLE - 

hverdagen som 

pårørende 

Uspecifik Jf. beskrivelse under Randers Kommune. 

Lemvig De pårørende 

inviteres pt. til en 

aften for pårørende 

ifm. kommunens 

tilbud til borgere 

med KOL. 

Lemvig Kommune 

er i gang med, at 

udvikle et tilbud til 

pårørende til 

borgere med 

kroniske sygdom. 

Specifik/ 

uspecifik 

- 

Norddjurs Der er ikke et 

specifikt tilbud til 

pårørende i 

Norddjurs 

Kommune, men, 

pårørende må 

deltage i tilbud til 

borgere med KOL. 

- - 

Odder Der er ikke et 

specifikt tilbud til 

pårørende i Odder 

Kommune, men, 

pårørende må 

deltage i tilbud til 

borgere med KOL. 

- - 

Ringkøbing-

Skjern 

LÆR AT TACKLE - 

hverdagen som 

pårørende 

Uspecifik Jf. beskrivelse under Randers Kommune. 

Samsø Der er ikke et 

tilbud til pårørende 

til borgere med 

KOL i Samsø 

kommune. 

- - 

 

 

Silkeborg LÆR AT TACKLE - 

hverdagen som 

pårørende 

Uspecifik Jf. beskrivelse under Randers Kommune. 

Skanderborg Pårørendegruppe Uspecifik Møderne i pårørendegruppen består af oplæg om 

relevante emner fra en pårørendevejleder, øvelser i 

mindfulness og compassion samt fælles 

erfaringsudveksling og dialog. 



Skive Der er ikke et 

specifikt tilbud til 

pårørende i Skive 

Kommune, men 

pårørende inviteres 

til at deltage i den 

patientrettede 

undervisning, der 

er i 

forløbsprogrammet 

i Sundhedscenter 

Skive. 

- - 

  

 

Struer Der er ikke et 

specifikt tilbud til 

pårørende i Struer  

Kommune, men 

pårørende må 

deltage i tilbud til 

borgere med KOL. 

- - 

Syddjurs Syddjurs 

Kommune tilbyder 

støttende 

psykologsamtaler 

til pårørende til 

borgere med KOL, 

cancer mv. 

Specifik Individuelle samtaler med en psykolog.  

 

Viborg LÆR AT TACKLE - 

hverdagen som 

pårørende 

Uspecifik Jf. beskrivelse under Randers Kommune. 

 

Forening 

 

Tilbud 

Sygdoms-

specifik/ 

uspecifik 

 

Form 

Lunge-

foreningen 

Lungeforeningen 

henviser til LÆR AT 

TACKLE - 

hverdagen som 

pårørende 

Uspecifik Læs mere på hjemmesiden: 

https://www.lunge.dk/paaroerende/sektion-dig-der-

er-paaroerende-til-en-lungesyg 

 

 

Anbefalinger til inddragelse af pårørende 

 Det anbefales, at pårørende henvises til de eksisterende tilbud til pårørende i 

Midtjylland. 

 Det anbefales, at de fem kommuner i Midtjylland, der på nuværende tidspunkt ikke har 

tilbud til pårørende til borgere med KOL etablerer sådanne tilbud enten i egen 

kommune eller i samarbejde med andre kommuner. 

 Det anbefales, at inddrage pårørende som en ressource i sygdomsforløbet i det omfang, 

det ønskes af den pårørende. Pårørende bør derfor motiveres og inviteres til at tage 

med borgeren med KOL til kontrol på hospitalet, til træningstilbud, mv.  

 

 

https://www.lunge.dk/paaroerende/sektion-dig-der-er-paaroerende-til-en-lungesyg
https://www.lunge.dk/paaroerende/sektion-dig-der-er-paaroerende-til-en-lungesyg

