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Dansk Sygeplejeråds høringssvar på National Klinisk  retnings-
linje for KOL-rehabilitering 
 
Dansk Sygeplejeråd bifalder udarbejdelsen af en national klinisk ret-
ningslinje (NKR) for KOL rehabilitering. Kronisk obstruktiv lungesyg-
dom (KOL) er et væsentligt sundhedsproblem i Danmark, hvor ca. en 
kvart million danskere lider af KOL.  
 
Høringsudkastet fremstår som et grundigt arbejde i form af identifika-
tion af 9 nøgletemaer/PICO spørgsmål og systematisk litteraturgen-
nemgang, og der er overvejelser om den overordnede implemente-
ring af NKR. 
 
En NKR er dog lang og derved mindre operationel og vanskelig at 
læse for mange klinikere. Dansk Sygeplejeråd vil opfordre til at den 
korte oversigt med de centrale budskaber i NKR, gøres mere operati-
onel i forhold til brug i den kliniske praksis.  
 
Øvrige bemærkninger  
Der er størst evidens for anbefalingen om fysisk træning, som udgør 
et obligatorisk element af rehabiliteringsprogrammet. Der er kun min-
dre evidens for fx effekten af patientuddannelse og inddragelse af 
pårørende. Dansk Sygeplejeråd vil foreslå, at der fremover sættes 
fokus på forskning i patientuddannelse og inddragelse af pårørende, 
både med henblik på indhold, organisering, målgrupper og udviklin-
gen af sundhedspædagogiske metoder.  
 
Den NKR beskriver vigtigheden af, at patienten skal medinddrages og 
være motiveret som forudsætninger for at deltage og gennemføre et 
rehabiliteringsprogram. Der er dog kun lidt fokus på de barrierer, der 
kan være for den enkelte borger i form af fx betydelig træthed, angst, 
depression og transportproblemer. 
 
Dansk Sygeplejeråd vil derfor foreslå, at NKR kommer med forslag til, 
hvad der faktisk kan gøres for at understøtte borgerens reelle mulig-
hed for at kunne deltage og gennemføre et rehabiliteringsprogram. 
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