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 Legemidler ved stabil kols 

 Røykeavvenningsmidler  
Røykeslutt er den viktigste intervensjonen ved kols. Veiledning og legemidler er begge viktige deler ved 
røykeavvenning. Effekten av legemidlene øker når pasientene også tilbys veiledning/motivasjonsstøtte. 
Det finnes mange reseptfrie nikotinlegemidler og to reseptpliktige legemidler til bruk ved røykeslutt 
(vareniklin og bupropion). Dersom legemidlene gir en tilnærmet lik effekt og bivirkningsprofil vil valg av 
legemiddel avhenge av pris, røykernes preferanse for reseptbelagte versus ikke-reseptbelagte 
legemidler, og hvilke legemidler de eventuelt har prøvd tidligere. Det er verdt å merke seg at ca. 80 % 
fortsatt røyker etter ett år selv etter bruk av legemiddel til røykeslutt.  
 

 Nikotinlegemidler  
Nikotinlegemidler har vært i bruk siden 1970-tallet, og den nyeste Cochrane- oppsummeringen er 
basert på 132 randomiserte studier. Nikotinlegemidler er effektive, men det er viktig å merke seg at ca. 
10 % av de som har deltatt i kontrollerte kliniske forsøk har sluttet å røyke etter et år ved å bruke 
placebo mens 16 % har sluttet ved å bruke nikotinlegemidler. Det er ingen forskjell i effekt mellom ulike 
formuleringer. Sannsynligheten for kontinuerlig røykfrihet etter 52 uker ved kombinasjon av 
nikotinplaster og en formulering med raskere opptak (for eksempel nikotinnesespray) er større enn ved 
bruk av hvert legemiddel alene. For noen sammenligninger finnes det ikke studier. Dokumentasjonen av 
bivirkninger er mangelfull. Det er flere bivirkninger forbundet med legemidlene enn ved placebo. 
Vektøkning er den bivirkningen som de fleste av studiene har rapportert, men resultatene viser at det 
muligens er liten eller ingen forskjell mellom de ulike nikotinlegemidlene. Dokumentasjonen er for 
mangelfull til at vi kan avgjøre om legemidlene fører til alvorlige bivirkninger.  
 

 Bupropion  
Cochraneoppsummeringen er basert på 40 studier. Kunnskapssenteret finner at bupropion fører til at 
flere er røykfrie etter 24 til 52 uker enn med placebo. Ca. 18 % har sluttet å røyke etter ett år. 
Dokumentasjonen er av for lav kvalitet til at Kunnskapssenteret (1) kan avgjøre om det er forskjeller i 
effekt mellom bupropion og nikotinlegemidler. Bupropion gir vanligvis lavere vektøkning enn 
nikotinlegemidler, det er muligens færre som opplever unormale drømmer, men det er flere som 
opplever søvnløshet enn med henholdsvis nikotinlegemidler og vareniklin.  
 

 Vareniklin  
Vareniklin fører til at flere er røykfrie etter 24 til 52 uker enn med placebo, og Kunnskapssenteret (1) 
konkluderer med at studier har vist at 26 % har sluttet å røyke etter ett år. Vareniklin fører til mindre 
søvnløshet og trolig til større vektøkning enn bupropion og trolig til mer kvalme. Det er muligens liten 
eller ingen forskjell når det gjelder hodepine, tretthet, angst og svimmelhet.  
 

 Snus  
Snus gir muligens betydelig mindre helseskader enn røyking. Det er imidlertid suspekt kreftfremkallende 
og avhengighetsskapende. Snus anbefales derfor ikke som middel til røykavvenning.  
 

 Røyking og interaksjon med legemiddelomsetning  
Røyking påvirker legemiddelomsetningen i kroppen på flere måter. Dette skjer særlig gjennom 
induksjon av cytokromer. Disse systemer er særlig involvert i metabolisme av legemidler som brukes 
ved psykiske lidelser (olanzapin, haloperidol, klorpromazin, fluvoxamin, oksazepam) og legemidler som 
propanolol, teofyllin og warfarin. Røykerne har derfor behov for høyere dose av disse legemidlene. 
Risiko for overdosering av disse må derfor tas i mente ved røykeslutt, spesielt ved schizofreni hvor 80 
% av pasientene røyker. Induksjonen halveres etter noen døgn og vil være reversert etter 10 dager. 
Serumkonsentrasjon bør monitoreres nøye ved røykeslutt. Det er imidlertid ikke nikotinet som gir 



 

induksjonen, bruk av nikotinerstatningsprodukter påvirker derfor ikke dette. Røyking svekker også 
effekten av koffein og kortison. Ved røykeslutt anbefales derfor redusert koffeininntak for å unngå 
ubehagelige bivirkninger av kaffedrikkingen.  



 Monitorering av behandlingseffekter ved kols  
Målet med medikamentell behandling av kols er å lindre symptomer, øke funksjonsnivået og redusere 
risikoen for eksaserbasjoner. Spirometriske målinger av luftveisobstruksjon brukes i kliniske studier ved 
kols og ved diagnostisering og kvantifisering av luftveisobstruksjonen. Ettersom spirometri ikke 
reflekterer residualvolum og dermed grad av hyperinflasjon, er undersøkelsen lite sensitiv til å 
monitorere behandlingseffekt. Symptomlindring ved medikamentell behandling følges derfor ikke alltid 
av FEV1-endringer, selv om behandlingen kan redusere residualvolumet og dermed 
respirasjonsarbeidet. Det er derfor viktig å vektlegge symptomer, livskvalitet og funksjonsnivå vel så 
mye som endring i spirometriske resultater ved vurdering av behandling. Spørreskjemaet 
kolsvurderingstest (CAT) eller klinisk kols- spørreskjema (CCQ) kan brukes ved oppfølging av 
behandlingseffekt hos personer med kols. Spørsmålene kan gi en pekepinn om hvor pasientens 
problem er, og det gir en skåre som kan brukes for å følge pasienten over tid. En pasient som har minst 
en forverring per år bør tilbys legemidler som reduserer risiko for forverringer.  
 

 Inhalasjonsbehandling  
Inhalasjonsbehandling er førstevalg for personer med kols som trenger legemidler og som kan inhalere. 
Aktuelle legemiddelgrupper til inhalasjon er bronkodilatatorer og kombinasjon av langtidsvirkende 
adrenerge beta-2-agonister (LABA) og kortikosteroider (ICS). Bronkodilatatorer omfatter adrenerge 
beta-2-agonister og antikolinerge midler, som også kalles muskarine antagonister. Beta-2-agonister 
virker bronkodilaterende hovedsakelig gjennom relaksasjon av glatt muskulatur, mens muskarine 
antagonister blokkerer vagusindusert bronkokonstriksjonsom gir økt hviletonus ved kols.  
 

 Korttidsvirkende bronkodilatatorer  

 Korttidsvirkende adrenerge beta-2-agonister (SABA):  
En Cochrane-oversikt viser en signifikant forbedring av både lungefunksjonen og tungpust-symptomene 
(2) ved bruk av SABA ved kols, men ingen studier kan støtte langvarig vedlikeholdsbruk av dette. 
Mulige bivirkninger av SABA er tremor, perifer vasodilatasjon med nasalstenose og lett blodtrykksfall 
med palpitasjoner. Dette avtar i løpet av dager eller uker ved vedlikeholdsbehandling. Hypokalemi kan 
opptre og ved store doser kan takykardi opptre (3). 
  

 Korttidsvirkende muskarine antagonister (SAMA)  
Ipratropium er en korttidsvirkende muskarinreceptorantagonist som må doseres 4 ganger daglig. De 
aller fleste placebokontrollerte studier med ipratropium har hatt behandlingstid på opptil 12 uker. 
Ipratropium gir litt økning i FEV1 ved kols, mens effekten på symptomer og livskvalitet er begrenset. 
Bruk av ipratropium hindrer ikke progresjon av lungefunksjonstap (4). Sammenlignet med SABA har 
Ipratropium litt bedre effekt på lungefunksjon, livskvalitet og redusert behov for perorale glukokortikoider 
(5). Det er ikke publisert studier som viser ipratropiums effekt ved symptomforverringer.  
 

 Langtidsvirkende beta-2-agonister (LABA)  
Salmeterol og formoterol har bronkodilaterende effekt i minst 12 timer, og doseres to ganger daglig. 
Indakaterol har lengre virkningtid slik at doseringen er en gang daglig. En Cochrane-oversikt fra 2006 
av salmeterol og formoterol konkluderte med at LABA førte til forbedring av lungefunksjon, livskvalitet, 
symptomskår og færre forverringer, sammenliknet med placebo (5). Tilsvarende effekter er påvist med 
indakterol. Det er ingen dokumentasjon for å anbefale en klasse av LABA framfor en annen ved initial 
behandling (6).  
Formoterol og indakaterol har en raskere innsettende effekt på FEV1 enn salmeterol (6, 7, 8). Ved 
akutte forverringer gir formoterol raskt innsettende effekt på lungefunksjonen tilsvarende 
korttidsvirkende salbutamol (9). Studier har ikke vist signifikant effekt av salmeterol på mortalitet 
sammenlignet med placebo, men salmeterol reduserte risiko for forverringer og hadde positiv effekt på 
FEV1 (10).  
En Cochrane-oversikt viste at LABA har bedre effekt enn ipratropium på FEV1 og morgen-PEF. Ved 
tillegg av salmeterol til behandling med tiotropium får man en bedring i livskvalitet, men det gir verken 
ytterligere forbedring av lungefunksjonen eller reduksjon i antall forverringer etter et år (11). Det var 
ingen forskjell mellom gruppene i livskvalitet, forverringer eller symptomer (5).  
 
 



 

 

 Langtidsvirkende muskarine antagonister (LAMA)  
Tiotropium har langtidsvirkende antikolinerg effekt og kan doseres en gang daglig. Tiotropium kan 
brukes som monoterapi eller sammen med andre legemidler for kols. Sammenliknet med placebo gir 
tiotropium en forbedring av lungefunksjon og livskvalitet og reduserte risiko for forverringer og relaterte 
sykehusinnleggelser i seks placebokontrollerte studier med varighet mellom tre og 12 måneder (12, 13). 
I en fire årig studie, der tiotropium eller placebo ble gitt i tillegg til pågående behandling (14), hadde 
Tiotropium gunstig effekt på lungefunksjon, livskvalitet, eksaserbasjoner, sykehusinnleggelser og 
respirasjonssvikt, men ingen effekt på tap av lungefunksjonen.  
Dersom kun pasienter som ikke sto på annen vedlikeholdsbehandling ved studiestart ble inkludert, fant 
man at tiotropiumbruk ga mindre fall i lungefunksjon og livskvalitet, forbedret lungefunksjon og 
reduserte risiko for innleggelse pga. forverringer (15). Behandling med tiotropium kan medføre 
munntørrhet, urinretensjon og økt intraokulært trykk. Økt insidens av kardiovaskulære hendelser 
assosiert med antikolinergika er vist i en metaanalyse (16), men dette er ikke vist for tiotropium (17).  
 

 Inhalasjonssteroider ved kols (ICS)  
Inhalasjonssteroider har ikke indikasjon som monoterapi ved kols. Mens ICS har god effekt på 
symptomkontrollen ved astma, er effekten av ICS ved kols mindre dokumentert. En Cochrane-oversikt 
har vurdert effekten og sikkerheten av ICS ved kols (18). Denne viste at ICS-bruk ga en liten forbedring 
i FEV1 og forsinket fallet av livskvaliteten. ICS påvirker ikke forekomst av forverringer ved mild kols, og 
mer enn seks måneders bruk har ikke vist effekt på sykdomsutvikling og dødelighet. ICS-bruk kan 
redusere antall forverringer hos pasienter med moderat eller alvorlig kols. Bruk av ICS kan gi tendens til 
soppinfeksjon i munnhulen, heshet, hudblødninger og økt risiko for alvorlig pneumoni (19).  
 

 Kombinasjon av LABA og ICS  
Kombinasjon av LABA/ICS kombinerer den bronkodilaterende og antiinflammatoriske effekten i en og 
samme inhalator. Studier har vist at kombinasjon av ICS og LABA er mer effektiv enn hver enkelt 
komponent når det gjelder forbedring av lungefunksjon og helsestatus. En Cochrane-oversikt viste at 
kombinasjon av ICS og LABA reduserte insidensen av forverringer med ca. 25 % sammenliknet med 
placebo (20). TORCH-studien er den eneste kjente legemiddelutprøvingen med kols som hadde 
mortalitet som primært endepunkt. Kombinasjon av salmeterol/flutikason i 3 år ga en ikke-signifikant 
reduksjon (p=0.052) i mortalitet på 17 % sammenliknet med placebo (10). Cochrane-metaanalysen som 
inkluderte TORCH-studien viste imidlertid at kombinasjon av LABA/ICS gav signifikant reduksjon i 
mortalitet sammenliknet med placebo (20). Kombinasjonen øker risiko for pneumoni, slik det er vist i 
flere store studier.  
 

 Sammenlikninger av ulike inhalasjonsbehandlinger og -kombinasjoner  
I klinisk praksis er det ofte behov for å anvende kombinasjoner av legemidler, mens mange kliniske 
studier sammenlikner et legemiddel mot placebo. De mest relevante og transparente 
sammenlikningene har vi funnet i kolsretningslinjen utarbeidet av den engelske retningslinjegruppen 
NICE i 2010 (19).  
 

 Tiotropium vs ipratropium  
Det finnes kun en studie med minst seks måneders varighet som viste at tiotropium ga bedre effekt enn 
ipratropium på forsert toppstrømshastighet (PEF), tung pust, livskvalitet og forverringer (moderat 
kvalitet). Helseøkonomiske analyser har vist at tiotropium er mer kostnadseffektiv enn ipratropium (19).  
 

 LAMA (tiotropium) vs LABA  
Tiotropium har vært sammenliknet med LABA i to studier med minst seks måneders varighet (21, 22). I 
følge NICE (19) var det ikke signifikant forskjell mellom midlene når det gjaldt tung pust, livskvalitet eller 
forverringer. En metaanalyse med høy kvalitet viste at antikolinergika ga bedre effekt på studiefrafall og 
sykehusinnleggelser enn langtidsvirkende beta-2-agonister (23). Tiotropium er sammenlignet med 
salmeterol med hensyn til den forebyggende effekt på forverringer. Studien viser hos personer med 
moderat til alvorlig kols at tiotropium har noe større effekt enn salmeterol for å forebygge forverringer 
(24).  
 

 Kombinasjon av LABA/ICS vs. LABA  
Sammenligning av kombinasjon av LABA/ICS versus LABA er basert på en Cochrane-oversikt fra 2007 
(19), samt tre studier med minst seks måneders varighet publisert etter 2007 (25, 26, 27). 
Sammenliknet med LABA fikk personer i LABA/ICS-gruppen økning i postdose-FEV1 fra baseline 



 

(moderat kvalitet), reduksjon av forverringer (lav til moderat kvalitet), økning i risiko for pneumoni (lav 
kvalitet) og forbedring i helserelatert livskvalitet (lav kvalitet). Det var ingen forskjell mellom gruppene 
når det gjaldt forverringer som krever innleggelser (meget lav kvalitet), endring fra baseline i total 
dyspné indeks (TDI) (meget lav kvalitet), mortalitet (meget lav kvalitet), katarakt (meget lav kvalitet) og 
brudd (moderat kvalitet). En 35 % reduksjon i antall forverringer er vist for salmeterol/flutikason 
sammenliknet med salmeterol hos pasienter med FEV1 < 50 % og minst to forverringer året før (28).  
 

 Kombinasjon av LABA/ICS vs. LAMA (tiotropium)  
Kombinasjon av LABA/ICS er sammenliknet med LAMA i en studie med to års varighet (29). I følge 
NICE (19) var det ingen signifikant forskjell mellom kombinasjon av LABA/ICS og LAMA når det gjaldt 
forverringer (lav til moderat kvalitet), helserelatert livskvalitet (lav kvalitet), mortalitet (lav kvalitet), risiko 
for pneumoni eller bensykdom (lav kvalitet) og endring i FEV1 (lav kvalitet). Behandling med tiotropium 
sammen med formoterol i 6 måneder gav bedre effekt på 12 timers lungefunksjonsprofil enn 
kombinasjon av salmeterol/flutikason (30).  
 

 Trippelbehandling med LAMA + LABA + ICS vs. LABA + ICS (19)  
Ingen publiserte studier har sammenlignet disse behandlingskombinasjoner. Men basert på upublisert 
posthoc-subgruppeanalyse fra UPLIFT-studien konkluderte NICE-gruppen: Å legge tiotropium til 
eksisterende behandling med kombinasjon av LABA/ICS ga høyere gjennomsnittlig postbronkodilatator-
FEV1 og bedre helserelatert livskvalitet etter 1 og 4 år, og lavere forekomst av forverringer (lav kvalitet). 
Det var ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt forekomsten av forverringer som krevde 
sykehusinnleggelser (lav kvalitet) og total mortalitet (meget lav kvalitet).  
 

 Trippelbehandling med LAMA + LABA + ICS vs. LAMA (19)  
Det er funnet en studie som hadde data som sammenliknet trippelbehandling (tiotropium + LABA + ICS) 
versus LAMA (11). NICE-gruppen konkluderte med at etter et års behandling var det ingen signifikant 
forskjell mellom trippelbehandling (tiotropium + LABA + ICS) og LAMA når det gjaldt andel personer 
som fikk minst 1 forverring (lav kvalitet), antall forverrelser per pasient per år (moderat kvalitet), tung 
pustskår etter 1 år (lav kvalitet), total mortalitet (meget lav kvalitet), pneumoni som førte til mekanisk 
ventilering eller død (meget lav kvalitet), hjerteinfarkt eller akutt arytmi (meget lav kvalitet), endring fra 
baseline i FEV1 (moderat kvalitet).  
 

 Inhalasjonsbehandling ved forskjellige stadier av kols  
Basert på drøfting av evidens i forrige underkapittel foreslår vi følgende behandlingstrapp for kols: 
 

 Mild kols/tiltak felles for alle grader av kols:  

 Reduksjon av risikofaktorer: Spør om røykevaner og tilby hjelp til røykeslutt.  

 Årlig influensavaksine.  

 Korttidsvirkende bronkodilatator ved behov. Refusjonspunkt R95.  
 

 Moderat kols:  
Utover behandling som for mild kols:  

 Langtidsvirkende antikolinergika (LAMA). Refusjonspunkt R95. Vilkår: FEV1< 65 %.  

 Langtidsvirkende beta-2 agonist (LABA). Refusjonspunkt R95. Vilkår: FEV1< 80 %.  

 Kombinasjon LAMA og LABA  

 Ved fortsatt symptomer og gjentatte forverringer kan kombinasjon av LABA og ICS vurderes også ved 
moderat kols, men det gis kun refusjon ved FEV1< 60 %  

 Fysikalsk behandling. Full refusjon. Prioriter aktiv trening fremfor passiv behandling.  

 Lungerehabilitering vurderes hos alle med tung pust grad 2 eller høyere målt ved BMRC.  
 

 Alvorlig og svært alvorlig kols:  

 Utover behandling som for moderat kols:  

 kombinasjonspreparat (LABA + ICS) hvis gjentatte akutte forverringer (2 årlig) og FEV1 < 60 % av 
forventet.  

 Henvis til lungelege hvis O-metning < 92 % i hvile i stabil fase, ved betydelig nedsatt funksjonsnivå 
eller ved svært alvorlig kols.  

 Lungerehabilitering vurderes hos alle med tungpust grad 2 eller høyere målt ved BMRC.  
 



 

 Ved vurdering av effekten av kombinasjonsbehandlinger bør man i den grad det er mulig minst årlig 
registrere endring av symptomer, daglige aktiviteter, anstrengelsestoleranse, mindre antall forverringer 
og lungefunksjon. Klinisk kolsspørreskjema (CCQ) eller kolsvurderingstest (CAT) gir et godt mål på 
endring over kortere tid enn andre tester og bør brukes ved endring av behandling. Vær oppmerksom 
på potensiell risiko for bivirkninger hos pasienter som behandles med høye doser 
inhalasjonskortikosteroider og diskuter risikoen med pasienten.  

 

 Bruk av inhalatorer  
Helsepersonell og apotekansatte er viktige veiledere for riktig bruk av inhalatorer. Fordelen med 
inhalasjonslegemidler er at legemiddelet først og fremst deponeres i lungene. Det er behov for mindre 
doser og man får en raskt innsettende effekt av bronkodilaterende legemidler. Egnede 
inhalasjonssystemer er viktig for å sikre høyest mulig deponering i perifere luftveier og minst mulig 
deponering i munn og svelg. Selv med korrekt teknikk kommer bare 30 % (avhengig av hjelpemidler) 
ned i lungene (31). Valg av inhalator er en individuell vurdering for den enkelte pasient, basert på valg 
av legemiddel, pasientens ønsker, praktiske hensyn og bruk i akuttsituasjoner. Det er ulike inhalatorer 
for de ulike virkestoffene.  
 

 Spray/aerosol  
Sprayene inneholder nå miljøvennlige drivgasser. I motsetning til nyere spraytyper, vil eldre typer som 
genererer høy luftstrømshastighet og stor partikkelstørrelse, gi mindre deponering i lungene og 
anbefales derfor ikke brukt uten kammer (32). Selvutløsende inhalasjonssteroider har redusert 
koordinasjonsproblemene med de gamle spraytypene. Effekten av spray kan økes ved bruk av et 
kammer fordi man slipper å koordinere mellom å utløse en dose med spray samtidig som man puster 
inn. Det kan også være aktuelt å vurdere bruk av inhalasjonsaerosol (autohaler) som er produsert slik at 
behovet for koordinering er eliminert. Reduksjon i luftstrømshastighet og partikkelstørrelse reduserer 
deponering i svelg og dermed bivirkninger som heshet og sopp i munnhule/svelg ved bruk av 
inhalasjonssteroider.  
 

 Pulver  
Ved bruk av pulver unngår man koordineringskravet, men disse forutsetter evne til høyere 
inspirasjonshastighet slik at personer med alvorlig kols kan risikere at deponeringen i lungene ikke blir 
tilstrekkelig til å gi optimal effekt. Pulverinhalatorer skal oppbevares tørt, og man skal ikke puste ut i 
inhalatoren. Renhold av inhalatorene består i å tørke av munnstykket.  
 

 Forstøver  
Bruk av forstøverapparat øker ikke perifer deponering i lunger i forhold til bruk av spray med kammer, 
og er ofte ledsaget av mer systemiske bivirkninger. Bruken er mer tidkrevende, legemidlene kostbare 
og ikke alle medikamenter finnes til bruk for forstøver (33). I tillegg er forstøverapparatet for stort til at 
det egner seg å ta med ut av hjemmet.  
 
Faktorer (34, 35) som påvirker valg av inhalator er foruten pasienttilfredshet, pris, alder og kognitiv 
funksjon:  

 At inhalatoren kan leveres med ulike legemidler og doser. Dersom pasienten skal bruke flere typer 
legemidler er det en fordel at de leveres i samme type inhalator slik at pasienten slipper å lære bruk av 
flere typer inhalatorer.  

 At den er enkel å bruke og lett å lære.  

 At den har et telleverk slik at man alltid vet hvor mange doser som er igjen.  

 At den er liten og lett å ta med.  
 

 Systemisk medikamentell behandling  
 

 Teofyllin  
Teofyllin har vært brukt i mange år for behandling av kols. Den eksakte farmakologiske 
virkningsmekanismen er ikke kjent, men det antas at teofyllin hovedsakelig relakserer glatt muskulatur i 
luftveiene. I tillegg stimulerer teofyllin mukociliær clearance og virker vasodilaterende, diuretisk og 
sentralstimulerende og begrenser kortisonresistens. Teofyllin kan gis peroralt og parenteralt.  
Dokumentasjonen av effekten av teofyllin ved kols er basert på studier med kort varighet. En 
systematisk oversikt med teofyllin vs. placebo viser at teofyllin gav signifikant forbedring av FEV1, FVC, 
oksygenopptak og PaO2. Det var ingen forbedring av gangdistanse, graden av dyspne og piping i 



 

brystet eller forverringer sammenliknet med placebo. Studiene hadde en behandlingsvarighet på 7 til 90 
dager (36). Smalt terapeutisk vindu for teofyllin, behov for måling av serumspeil, interaksjoner med ulike 
legemidler og tobakksrøyking, kombinert med tilgjengelige og effektive inhalasjonslegemidler, har 
bidratt til at teofyllin har liten plass i behandlingen av kols. Kvalme er en kjent bivirkning til teofyllin. 
Røyking medfører økt nedbrytning av teofyllin i serum. Røykeslutt kan gi forhøyet serumnivå og økt fare 
for alvorlige bivirkninger.  
 

 Orale kortikosteroider  
Det finnes noen få studier med orale kortikosteroider som vedlikeholdsmiddel ved kols. I en Cochrane-
oversikt (37) ble det funnet 24 studier med 687 pasienter der effekten av orale kortikosteroider ble 
undersøkt. Kun to av studiene hadde en varighet over to år, mens 19 av studiene hadde 
behandlingsvarighet på tre uker eller mindre. Kortvarig behandling med orale kortikosteroider i høye 
doser (> 30 mg prednisolon daglig) ved stabil kols gav signifikante gunstige effekter på lungefunksjon, 
symptomer og anstrengelseskapasitet. De høye dosene som ble brukt i studiene gir ofte bivirkninger og 
kan ikke anbefales for langtidsbruk. Ved behov for mer enn 2-3 prednisolonkurer per år kan 
vedlikeholdsbehandling med 5 mg prednisolon daglig vurderes, da dette er mindre skadelig for 
skjelettet.  
Den bronkodilatatoriske effekten ved et forsøk med orale steroider i høye daglige doser (30 mg 
prednisolon) i 2-3 uker har ikke vist seg å være prediktiv for å vurdere nytten av vedlikeholdsbehandling 
med inhalasjonssteroider. Reversibilitetstest med perorale steroider kan derfor ikke anbefales.  
 

 Fosfodiesterasehemmere (PDE4)  
En selektiv PDE4-hemmer, roflumilast, hemmer inflammasjonen i lungene ved å hemme nedbrytning av 
intracellulær syklisk AMP. I Norge har roflumilast fått godkjent indikasjon som vedlikeholdsbehandling 
hos pasienter med alvorlig kols (FEV1 < 50 % av forventet), som har hatt gjentatte forverringer og har 
symptomer i form av kronisk bronkitt, det vil si kronisk hoste med oppspytt. Studier har hos slike 
pasienter vist 15-20 % reduksjon i antall moderate til alvorlige forverringer per år. Det ses tilleggseffekt 
ved bruk som supplement til langtidsvirkende beta-2-agonister, men dokumentasjon av effekt som 
tillegg til inhalasjonssteroid er mangelfull.  
Roflumilast gis som en tablett daglig. De vanligste bivirkninger er kvalme, magesmerter, diaré, 
søvnforstyrrelser og hodepine. Bivirkningene kommer tidlig i behandlingen, er reversible og kan avta 
ved langvarig bruk. På grunn av mulighet for vekttap bør man følge vekten. Det anbefales forsiktighet 
ved samtidig depresjon, og preparatet skal ikke kombineres med teofyllin (38, 39).  
 

 Vaksinering  
 

 Influensavaksine  
Hensikten med å gi influensavaksine er å forebygge alvorlig sykdomsutvikling og død som følge av 
influensasykdom (40). En fersk kunnskapsoppsummering fra det norske Kunnskapssenteret (41) fant 
kun to randomiserte studier som brukte vaksinen som vi har i Norge. Den ene studien var fra vinteren 
1997-98 i Thailand og hadde 125 deltakere. Den andre studien var fra vinteren 1960 i Storbritannia, 
med 55 deltakere. Rapporten konkluderte med at:  
• influensavaksine av personer med kols muligens senket risikoen for forverring av kols, og at  
• kvaliteten på tilgjengelig forskning er for lav til å avgjøre om influensavaksine av personer med kols 
påvirker totaldødelighet, antall sykehusinnleggelser eller antall systemiske reaksjoner.  
Den største observasjonsstudien om influensavaksinering hos personer med kols omfattet 177 120 
personer med kols, med gjennomsnittsalder på 65 (42). Vaksinering mot influensa var signifikant 
assosiert med lavere mortalitetsrisiko.  
Konklusjonen fra Kunnskapssenteret var: Influensavaksine reduserer muligens risiko for 
influensalignende sykdom hos eldre som bor i institusjon, personer med kronisk hjerte- og karsykdom 
og personer med HIV- infeksjon. Dokumentasjonsgrunnlaget er gjennomgående av lav og svært lav 
kvalitet, og resultatene er dermed beheftet med stor usikkerhet.  
Foreløpig har vi valgt å opprettholde anbefaling på influensavaksine for pasienter med kols. 
  

 Pneumokokkvaksine  
Pneumokokker forårsaker 30-50 % av tilfeller av lungebetennelse, og er en av de vanligste årsakene til 
bakteriemi, sepsis og bakteriell meningitt. Det er blitt rapportert ca. 800 tilfeller av systemisk 
pneumokokkinfeksjoner i Norge hvert år, hvorav halvparten skjedde hos personer over 65 års alder 
(43). Pneumokokkpolysakkaridvaksine og en konjugat pneumokokkvaksine for voksne i alderen 50 år 
og eldre er tilgjengelig. Polysakkaridvaksinen dekker serotyper som forårsaker 95 % av tilfeller av 



 

systemisk pneumokokkinfeksjon i Norge (44). Milde lokale bivirkninger forekommer hos halvparten av 
de som vaksineres, mens systemiske reaksjoner er sjeldne (45). Tre store oppsummeringsstudier viste 
imidlertid ingen signifikant effekt av pneumokokkvaksinering hos voksne eller personer med kols (46, 
47, 48). Den største observasjonsstudien (nevnt i avsnittet om influensavaksine) fant ingen signifikant 
effekt av pneumokokkvaksine hos personer med kols (42). Vi har derfor ikke funnet grunn til å anbefale 
rutinemessig pneumokokkvaksine til pasienter med kols.  
 

 Andre legemidler i stabil fase  
 

 Antibiotika  
Generelt er det lite dokumentasjon om antibiotika som forebyggende behandling mot forverringer (49). 
Studier fra før 1970 viste en liten men signifikant reduksjon av forverringer ved kronisk bronkitt. En nylig 
publisert studie viste 35 % reduksjon av forverringer ved moderat til alvorlig kols når erytromycin ble gitt 
i doser 250 mg to ganger daglig i et år (50). Et viktig problem ved profylaktisk bruk av antibiotika er 
imidlertid resistensutvikling i bakteriestammer. Vi anbefaler derfor ikke antibiotika som forebyggende 
behandling.  

 Sekretløsende legemidler (mukolytika + ekspektorantia)  
Det er ikke vist effekt av sekretløsende legemidler ved kols.  

 Hostedempende  
Hostedempende medisin har ingen dokumentert plass i vedlikeholdsbehandling av kols, men kan være 
aktuelt i kortvarige perioder med nytilkommet, sjenerende hoste.  

 Alfa 1-antitrypsin substitusjon (ATT)  
Observasjonsstudier har vist mindre fall i lungefunksjonen hos personer med moderat til alvorlig kols 
som fikk ATT-behandling enn i en kontrollgruppe uten substitusjon. I to randomiserte kontrollerte studier 
med AAT-terapi fikk pasientene en marginal reduksjon i emfysemprogresjonen (kvantitativ CT), men det 
ble ikke vist mindre fall av FEV1 (51, 52, 53, 54, 55).  
 

 Nye medikamentelle behandlingsprinsipper  
Et fåtall nye behandlingsprinsipper er under utvikling ved kols. Prospektive kontrollerte studier må 
imidlertid gjennomføres før de kan få en plass i den medikamentelle kolsbehandling.  

 Statiner  
Coenzym A reduktase hemmere (statiner) reduserer kolesterolnivået, men har også antioksydante, 
immunmodulerende og anti-inflammatoriske effekter (56). De kan hindre rekrutteringen av 
betennelsesceller fra den systemiske sirkulasjonen til lungene, og likeens svekke effektene av 
adesjonsmolekyler og kjemokiner. Forsøk har vist at statiner kan hindre tobakk- og elastaseindusert 
emfysem hos mus. Observasjonsstudier har vist at statiner kan redusere antall forverringer og 
dødelighet ved kols (57). Prospektive kontrollerte studier må imidlertid gjennomføres før statiner kan få 
en etablert plass i den medikamentelle kols-behandling. Ved samtidig kols og aterosklerotisk betingete 
kardiovaskulær sykdom er indikasjonen for behandling med statiner sannsynligvis forsterket.  

 Andre legemidler  
De patogenetiske mekanismene for kolsutvikling er med stor sannsynlighet knyttet til det immunologiske 
og infeksiøse forsvar. Vår forståelse av interaksjonen mellom virus, bakterier og luftforurensning på den 
ene siden og vertsfaktorene på den andre siden, utvikler seg raskt. Kunnskaper etablerer seg også om 
steroidresistent betennelse, autoimmunitet, fibrose, aldringsprosess og komorbiditet. Nye 
behandlingsprinsipper for kols og forverringer av kols vil sannsynligvis utvikle seg ved et nært 
samarbeid mellom forskere, klinikere, farmasøytisk industri og legemiddelverket (58).  
 
 

 

 Anbefalinger  
 
1. Nikotinlegemidler, bupropion eller vareniklin kombinert med veiledning skal tilbys for å 
fremme røykeslutt. (Sterk)  

2. Korttidsvirkende bronkodilatatorer (SABA) bør prøves ut som initial behandling ved lite 
symptomer. (Sterk)  

3. Behandlingseffekten av bronkodilatatorer bør vurderes ut fra lungefunksjon, 
symptomlindring, nivå av daglige aktiviteter og anstrengelsestoleranse. Sammensatte 
funksjonsvurderinger (BMRC, CAT eller CCQ) bør benyttes. (Sterk)  

4. Ved daglige symptomer bør langtidsvirkende bronkodilatatorer (LAMA og/eller LABA) 
brukes. (Sterk)  



 

5. Hos pasienter med kols og forverringer tross behandling med en bronkodilatator bør man 
vurdere kombinasjon av LAMA og LABA. (Sterk)  

6. Ved alvorlig kols med hyppige forverringer (≥2 siste 12 måneder) er tillegg med 
kombinasjonen ICS/LABA indisert. (Sterk)  

7. Spray med inhalasjonskammer bør brukes framfor forstøverapparat. (Sterk)  

8. Teofyllin bør kun brukes unntaksvis. (Sterk)  

9. Vedlikeholdsbehandling av kols med orale kortikosteroider bør kun brukes unntaksvis. 
(Sterk)  

10. Ved regelmessig bruk av orale kortikosteroider eller mer enn 2-3 prednisolonkurer per år, 
bør forebyggende behandling mot osteoporose gjennomføres. (Sterk)  

11. Årlig influensavaksine bør gis ved kols.  

12. Profylaktisk antibiotikabehandling bør ikke brukes ved kols. (Sterk)  

13. Mukolytiske og hostedempende legemidler anbefales ikke som vedlikeholdsbehandling. 
(Sterk)  

 
 

Kilde: Kols. Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging. 
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 Oppfølging hos fastlege eller annen allmennlege 
 

 Ved stabil mild til moderat kols bør pasienter vurderes minst en gang i året.  

 Ved stabil alvorlig kols kontrolleres pasienten minst to ganger årlig.  

 Ved ustabil kols med innleggelse på sykehus eller sykehjem må første oppfølgende kontroll hos 
fastlegen være innen to uker etter utskriving fra sykehus/sykehjem. Pasienter som behandles i 
hjemmet skal ha kontrolltime innen to uker etter akutt forverrelse. 
 

            Oppfølging hos fastlegen skal sikre at pasienten får optimal behandling. 
 

 

 

 Innhold i en årskontroll 
 

 Postdilatorisk spirometri de første tre ganger etter påvist diagnose. Deretter vanlig spirometri, som 
hos pasienter med langtidsvirkende bronkodilatatorer gir samme verdier som postdilatatorisk 
spirometri.  

 Kroppsmasseindeks basert på vekt og høyde. Vurder vekthistorie, vektendring og under- og 
overvekt.  

 Mål kutan oksygenmetning ved alvorlig kols (oksymetri).  

 Grader tungpustethet ved hjelp av BMRC dyspné-gradering  

 Kolsvurderingstest for å evaluere effekt av tiltak og avdekke hva pasienten opplever som mest 
besværlig.  

 Kartlegg røykestatus og tilby hjelp til å slutte, støtt opp om fortsatt røykfrihet.  

 Kartlegg fysisk aktivitet i arbeid og fritid.  

 Kartlegg antall forverringer med eller uten sykehusinnleggelser siste år.  

 Anbefal influensavaksine.  

 Vurder komorbiditet.  

 Vurder effekt og bivirkninger av hvert enkelt medikament som er forskrevet.  

 Avklar behov for rehabilitering. Informer om kommunal oppfølging etter rehabiliteringsopphold. 

 Avklar behov for spesialisthelsetjenester. 
Ved henvisning til spesialist: Det anses som fastlegens oppgave å ta spirometri, rtg. thorax, 
reversibilitetstest, blodprøver og EKG innen henvisning til spesialist. 

 Egenbehandlingsplan. Alle pasienter med KOLS skal ha en egenbehandlingsplan. Legen skal 
utarbeide, evt. oppdatere denne sammen med pasienten. Egenbehandlingsplanen er en 
ordinasjon fra legen. 

 Informer pasienten om tiltak ved en forverring. 
Pasientinformasjon: Hva skal du gjøre ved en forverring. 

 Individuell plan. Vurder om pasienten har rett til individuell plan. 
 

  

 
Oppfølging hos fastlege etter akutt forverring 
Pasienter skal kontrolleres hos fastlege innen 2 uker etter en akutt forverring. Har pasienten vært innlagt 
sykehus eller sykehjem tas kontrollen innen 2 uker etter utskrivelse fra sykehjem eller sykehus. 
 
Kontrollen bør innbefatte: 

 Evaluering av effekt av legemidler og inhalasjonsteknikk.  

 Kartlegging av høyde og vekt (KMI) og næringsinntak. 

 Spirometri med måling av FEV1 og FVC.  

 Eventuell bestilling av ny røntgen thorax ved påvist lungefortetning under sykehusoppholdet hvis 
dette ikke er fulgt opp av spesialisthelsetjenesten.  

 Vurdering av behovet for langtids oksygenbehandling (pulsoksymetri)  

 Vurdere behov for tverrfaglig rehabilitering i stabil fase.  

 Fornying av nødvendige resepter. 
 



 

 Røykeavvenning 

 

Røykeslutt er det eneste tiltak som kan bremse fallet i FEV1, utvikling av symptomer og forlenge overlevelse (1, 
2). Er pasienten motivert for røykeslutt gis veiledning og eventuelt medikamentell støtte. Uten slik motivasjon 
må fokus være å opparbeide dette. Effekten av legemidlene øker ved samtidig motivasjonsstøtte. I Norge er 
nikotinlegemidler reseptfritt, mens bupropion og vareniklin må foreskrives av lege. Effekt og bruk av legemidler 
til røykeavvenning er omtalt i kapittel 10.1 Det er vist at symptomer som kronisk hoste, kronisk oppspytt, piping 
og tung pust avtar for pasienter som slutter å røyke (3). Forbigående økt hoste kan observeres etter røykestopp. 
Det er et dose-respons forhold mellom intensiteten på veiledningen og effekten. Både telefonrådgivning, 
individuell rådgivning, råd fra lege og grupperådgivning har effekt mht. røykestopp ved kols. Forskning viser at 
hjelp til røykeslutt er meget kostnadseffektivt. Kostnaden per sparte leveår varierer med intervensjon, men er 
langt lavere ved røykestoppintervensjoner enn noen annen intervensjon som har som mål å gi bedre og flere 
leveår (4).  
 

 
Praktisk veiledning til røykeslutt for personer med kols 
 
Røyking kombinert med røykerelatert sykdom kan bidra til skyld og skam. Det er derfor viktig å møte disse 
pasientene med respekt, uten å være fordømmende. 
 
Kartlegg røykestatus og noter dette i journalen. 
  
1. Gi positiv tilbakemelding til de som ikke røyker. 
 
2. Spør de som røyker om de er interessert i å slutte. Ta utgangspunkt i tidligere erfaringer av 
røykesluttforsøk. Understrek at røykeslutt er den beste behandlingen for kols.  
 
a. Hvis pasienten ikke er motivert for å slutte å røyke vurder om det er andre ting knyttet til sykdommen som 
er viktigere for pasienten akkurat nå. Gi aksept for det, men ta opp røykslutt ved en senere anledning. 
 
b. Hvis pasienten er motivert for å slutte:  
Hjelp pasienten med å legge en sluttplan og sett en sluttdato. Orienter om legemidler til røykeslutt. Følg 
pasienten nøye opp de første månedene. Om røykesluttforsøket initieres ved sykehuset, må fastlegen 
involveres ved at det avtales en oppfølgingstime. 
 
c. Informer eller henvis til Røyketelefonen 800 400 50 i Helsedirektoratet. 
 

 

 

  



 

 

 Ernæring 

 
Godt ernæringsarbeid omfatter å kartlegge og vurdere pasienters ernæringsstatus og sikre målrettet og 
kvalitetssikret ernæringsbehandling. Målet med ernæringsbehandling er å sikre at personer med kols og 
eventuell ernærings- eller kostholdsrelatert komorbiditet oppnår eller opprettholder en god ernæringstilstand, og 
på den måten bedrer prognose, overlevelse og livskvalitet.  

 
 
 
Definisjon av underernæring og ernæringsrisiko  
 
 

Vektkategorier Kroppsmasseindeks 

Undervekt 1 <21 kg/m2 

Normalvekt 21-24,9 kg/m2 

Overvekt 25-29,9 kg/m2 

Fedme kategori 1 30-34,9 kg/m2 

Fedme kategori 2 35-39,9 kg/m2 

Fedme kategori 3 >40 kg/m2 

 
 
 
 

Ernæringsrisiko defineres som KMI < 21, og/eller FFMI < 16 kg/m2 for menn og < 15 kg/m2 for kvinner, 

og/eller ufrivillig vekttap > 10 % av kroppsvekten i løpet av de siste 6 månedene og/eller ufrivillig vekttap > 5 

% i løpet av siste måned.  

Fettfri masse indeks (FFMI) består av vekten av muskler, kroppsvæske og knokler. FFMI er ansett som en 

bedre markør for å identifisere underernæring enn KMI (61, 62), men krever eget måleutstyr som vanligvis 

ikke er tilgjengelig hos allmennlege. 

 

 

 

Hyppighet og årsaker til underernæring  

25 til 40 % av pasienter med alvorlig kols er underernærte (63). Lav fettfri masse (FFM) sees hos ca 20 % 

av pasienter med moderat kols og 45 % med svært alvorlig kols (64, 65). Lav kroppsvekt og vekttap øker 

dødeligheten ved kols (61, 66, 67), mens vektøkning kan bedre prognosen for normal- og undervektige 

pasienter med kols (67, 68).  

 

Mange pasienter går ned i vekt som følge av redusert matinntak på grunn av dårlig matlyst og tung pust. 

Vekttap kan også være et resultat av økt energiforbruk i hvile og aktivitet på grunn av økt pustearbeid (69, 

70, 71). Det kan også ha sammenheng med systemisk inflammasjon og økt proteinomsetning som samlet 

kalles pulmonalt kakeksisyndrom (72, 73, 74). Vekttap og tap av muskelmasse er de alvorligste følgene av 

kakeksi (75). Redusert muskelstyrke gir mindre arbeidsevne, nedsatt livskvalitet, flere sykehusinnleggelser 

for forverringer, økt bruk av helsetjenester og høyere mortalitet (76).  

 

Blant personer med kols er det imidlertid også høyere prevalens av fedme enn blant friske (77). Fedme er 

vanligere ved mild og moderat kols enn ved alvorlig kols (78). Årsakssammenhengen mellom kols og fedme 

er ennå ukjent (77). Overvekt ser ut til å ha en beskyttende effekt på mortalitet hos pasienter med alvorlig 

kols, noe man ikke ser ved mild eller moderat kols (66, 79).  

 

Kosthold rikt på frukt, grønnsaker, fiber og fisk kan beskytte mot kols (80, 81, 82), mens inntak av kjøtt, 

dessert og foredlede kornprodukter ser ut til å øke risiko for kols. Mange pasienter med alvorlig kols får 

 



 

ytterligere innskrenket diafragmabevegelighet i forbindelse med stort inntak av mat. Pasienter med kols har 

økt risiko for osteoporose og brudd med økende alvorlighetsgrad av sykdommen (83, 84).  

 

 

 

 

 
Diagnostikk og behandling  
 

 Start ernæringsbehandling ved undervekt eller ved KMI 21-25 og vekttap (66, 68, 5)  

 Underernærte pasienter med kols bør innta energitett kost rik på protein, fett og nødvendige 
næringsstoffer (85, 86). Ferdigstilte næringstilskudd kan bidra til økt vekt (63,87-91).  

 Pasienter med alvorlig kols, som vurderes å være i ernæringsmessig høy risiko, bør henvises til 
klinisk ernæringsfysiolog.  

 Det er viktig å kombinere riktig ernæring med trening for å øke muskelmasse og ikke bare 
fettmasse (87, 92). Ved alvorlig kols og undervekt kan det søkes om individuell refusjon for 
næringsdrikker. Anbefaling fra spesialist er en forutsetning.  

 Ernæringsveiledning kan være individuell eller foregå i grupper. Veiledningen bør inneholde tiltak 
for å bedre næringsinntaket i hjemmesituasjon så vel som på sykehus. Sammensetningen av 
kostholdet med tanke på protein, karbohydrat og fett bør tilpasses den enkelte pasient. 
Vektøkning hos personer med kols er registrert ved både karbohydrat- og fettrik kost (88, 90). 
Studier utført på eldre pasienter har vist at små hyppige energirike måltid kan øke energiinntaket 
sammenliknet med få og store måltid (85, 86). Beriking av mat og bruk av ferdigstilte 
næringsdrikker i hjemmesituasjon kan hjelpe undervektige pasienter med kols til å holde vekten 
(90, 91).  

o Anbefal små energirike måltid for å øke energiinntak og motvirke stinnhet.  

 Pasienter med kols har ofte lite overskudd til å lage og spise mat, gjør derfor maten enkel og 
lekker. Energirike næringstilskudd bør fordeles ut over dagen for å unngå tap av matlyst og kan 
gjerne tas etter trening.  

 Alle beboere i sykehjem/institusjon og personer innskrevet i hjemmesykepleien skal 
             vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse/vedtak og deretter månedlig, eller etter et  
             annet faglig begrunnet individuelt opplegg. 
             Fastlegen skal vurdere hjemmeboende pasienter regelmessig. 
             For å vurdere ernæringsmessig risiko anbefales MNA. 
 

Screeningverktøy: 
MNA – Skjema (Mini Nutritional Asessment) 
Brukerveiledning  MNA 
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 Psykososial støtte 

Bakgrunn  
Mange pasienter med kols opplever psykiske problemer som en følge av sykdommen (93). Sykdommens 
hovedsymptom, tung pust, kan oppleves som skremmende og kan gi angstsymptomer. Angst og depresjon 
opptrer langt hyppigere hos personer med kols enn hos den generelle befolkningen (94). Hos personer med 
stabil kols er depresjonssymptomer funnet hos opptil 42 % og øker opp til 62 % hos de med alvorlig grad av 
kols. Angst og depresjon er to av de minst behandlede komorbiditetene til kols (95).  

 
Følelsen av angst og depresjon resulterer ofte i sosial isolasjon, ensomhet, hjelpeløshet, håpløshet og passivitet 
(96). Det kan bli en ond sirkel med økende tung pust og dermed økende immobilisering som igjen påvirker tung 
pust og psykososial situasjon. Angst og depresjon kan også redusere livskvalitet hos personer med kols (97). 
Symptomer som tung pust, depresjon og angst er mer viktig for opplevelse av livskvalitet enn fysiologiske 
variabler og fysisk funksjon (98). Mangel på kunnskap hos pasientene om angst og depresjon som 
komorbiditeter til kols og om behandlingen bidrar til at dette ikke blir påvist (95). I tillegg har pasienten ofte en 
følelse av skam, noe som gjør dem mindre motiverte til å oppsøke helsetjenesten for diagnose og behandling 
(99). Røyking har også vist seg å ha en sammenheng med depresjon (100). Noen bruker sigarettrøyking som et 
hjelpemiddel for å redusere angstsymptomer. Tilstedeværelse av angst og depresjonssymptomer gjør det 
vanskeligere å slutte å røyke (93).  

 

Symptomer på angst og depresjon kan kartlegges ved Montgomery and Aasberg depression rating scale 
(MADRS).  
 

 
  

Personer med kols som har positiv sosial støtte har også mindre depresjon og angst enn de som ikke har slik 

støtte. På grunnlag av dette anbefales det at personer med kols får psykososial støtte slik at de kan bryte den 

onde sirkelen av sosial isolasjon, angst og depresjon. 

Psykososial støtte innebærer hjelp til mestring av fysisk funksjonstap og psykiske symptomer. En slik støtte kan 

fører til bedre livskvalitet. Legemidler mot angst og depresjon brukes som for andre pasientgrupper, men studier 

av effekt er mangelfulle. 

 
 Legen kan henvise til psykiatritjenesten lokalt i kommunen eller til psykiatrisk poliklinikk på lokalt 

sykehus. 
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 Oksygenbehandling 

Ved alvorlig kols med hypoksi skal oksygenbehandling hjemme vurderes (105). Oksygen kan 
framskaffes fra komprimert gass, flytende form eller konsentrert fra vanlig luft gjennom en konsentrator. 
Oksygen skal i størst mulig grad gis kontinuerlig hele døgnet.  
 

 Kontinuerlig oksygenbehandling (LTOT)  
LTOT i minst 15 timer per dag er vist å øke overlevelsen hos personer med kronisk respirasjonssvikt. 
Pasientens utgangsverdi av PaO2 i hvile heves til minst 8,0 kPa ved havnivå, og oksygenmetning 
(SaO2) heves til minst 90 %, slik at man sikrer adekvat tilførsel av oksygen til vitale organer (106, 107).  
LTOT er indisert når:  

 PaO2 er 7,3 kPa eller mindre eller dersom SaO2 er 88 % eller mindre med eller uten hyperkapni; eller  

 PaO2 er mellom 7,3 kPa og 8,0 kPa eller SaO2 er 89 % dersom det er tegn til pulmonal hypertensjon, 
perifere ødemer på grunn av hjertesvikt eller sekundær polycytemi. 

 LTOT skal ikke gis til personer som røyker, og på grunn av eksplosjonsfaren bør LTOT seponeres hos 
personer som begynner å røyke.  
 

 Intermitterende oksygenbehandling  
Ambulant oksygen gir umiddelbar positiv effekt på arbeidskapasitet under belastningstester i 
laboratoriet. Begrenset dokumentasjon indikerer at kols-pasienter uten uttalt hypoksemi oppnår 
forbedret arbeidskapasitet og helserelatert livskvalitet ved tilførsel av ambulant oksygen under 
regelmessig trening. Den har ikke dokumentert langsiktig effekt. Oksygen har ikke vist seg å ha 
umiddelbar effekt på tung pust i forbindelse med anstrengelser, og det mangler dokumentasjon på 
langsiktig effekt (108). 
  

 Hjemmerespirator  
Studier av behandlingseffekt ved bruk av hjemmerespirator ved kols har ikke vist entydige fordelaktige 
resultater. Likevel mener mange at grupper av pasienter med kols kan ha nytte av behandlingen (109). 
Helsedirektoratet har publisert en nasjonal veileder for bruk av langtids mekanisk ventilasjon, og vi 
henviser til denne (IS-1964, 2012), som ikke anbefaler hjemmerespirator.  
 

 Oksygen ved bilkjøring  
Ved respirasjonssvikt (definert som PaO2 < 8 kPa og/eller PaCO2 > 6.5 kPa) oppfylles ikke 
helsekravene for å føre bil. Tilførsel av oksygen via kolber/trykkflasker kan gi pasienten en arteriell 
oksygentensjon over 8 kPa, og dersom bruk av adekvat utstyr kan dokumenteres, kan man søke 
Fylkesmannen om dispensasjon fra helsekravene til å inneha førerkort. 
  

 Oksygen ved flyreiser  
Når et fly er i marsjhøyde vil kabintrykket være lavere enn på bakken og svare til en høyde på 1800-
2400 meter (6000-8000 fot). Partialtrykket av oksygen i kabinluften vil da falle, og oksygeninnholdet kan 
være 15 % mot 21 % ved havnivå. Personer med hypoksemi ved havnivå vil kunne utvikle alvorlig 
hypoksemi og tung pust under flyreise, og dette forsterkes ytterligere ved fysiske anstrengelser under 
reisen. Det individuelle fallet i PaO2 er vanskelig å forutsi (110, 111). En test (Hypoxia Altitude 
Simulation Test, HAST) med inhalasjon av luft med 15 % O2 og måling av PaO2 kan i noen grad forutsi 
fall i oksygentensjon. Hvis PaO2 under HAST er lavere enn 6.6 kPa anbefales supplerende oksygen 
under flyreisen (112, 113).  
 
Indikasjon for HAST er:  

 Oksygenmetning (målt med pulsoksymetri) mellom 92 % og 95 % og samtidig kliniske risikofaktorer 
som kroniske lungesykdommer, nedsatt lungefunksjon, hjertesykdom og nedsatt aktivitetsnivå.  

  Oksygenmetning høyere enn 95 % hos personer som har hatt symptomer ved tidligere flyreiser.  
 
Indikasjon for oksygentilførsel under flyreiser som varer over en time:  

 Alle kolspasienter med oksygenmetning lavere enn 92 % på havnivå.  

 Alle med hjemmeoksygenbehandling.  

 Alle med positiv HAST-test.  
Oksygendosen økes med 1-2 liter/min fra hviledosering eller fastsettes individuelt etter HAST-test. 
Flytende oksygen er forbudt under flyreise. Ved flyreiser med kortere varighet enn en time er 



 

kabintrykket høyere, og det er kun personer som bruker hjemmeoksygen som da trenger supplerende 
oksygentilførsel.  
 

 Pasienten anbefales i god tid før reisen:  
1. Å undersøke og gjøre avtale med reisebyrået/flyselskapet om supplerende oksygen må medbringes 
eller leies av flyselskapet.  

2. Å avklare om flyselskapet forlanger MEDIF-skjema, og dokumentasjon på oksygenutstyr.  

3. Å kontakte behandlende lege for å få legeerklæring (eventuelt på engelsk) med opplysninger om bruk 
av oksygen.  

4. Å kontakte den lokale behandlingshjelpemiddelsentralen, eventuelt gassleverandøren og NAV-
kontoret. De skal være behjelpelige med å skaffe nødvendige gassflasker eller konsentrator, og dekke 
ekstrautgifter til oksygen.  

  



 

 

 Kirurgisk behandling av kols 

Pasienter som har store pustebesvær, en eller flere stor bulla påvist på computertomografi av lungene og 
FEV1 < 50 % av forventet, bør henvises for vurdering av bullektomi. Lungevolumreduksjon anbefales ikke, 
men bruk av implanterte volumreduserende ventiler er under utprøvning. Lungetransplantasjon er et 
behandlingstilbud for en liten gruppe pasienter med alvorlig kols. Tilbudet er begrenset av antall brukbare 
donorlunger, og de siste årene har omtrent 30 pasienter blitt transplantert årlig. Omtrent 60 % av 
transplantasjonene har vært på pasienter med kols. Behandlingen reserveres for pasienter med livstruende 
sykdom og kort forventet levetid, det vil si 1-2 år. Øvre aldersgrense er på grunn av knapphet på organer nå 
satt til 60 år. Yngre pasienter med alvorlig kols kan henvises til lungespesialist for vurdering for 
transplantasjon (114).  

 

  



 

 

 Anbefalinger 
 

Oppfølgingsrutiner ved kols:  
 
  

 Oppfølgingsrutiner hos allmennlege:  

 Minst en gang i året ved stabil mild til moderat kols.  

 Minst to ganger årlig ved stabil alvorlig kols.  

 Ved ustabil kols med innleggelse på sykehus eller sykehjem må første oppfølgende 
kontroll hos fastlegen være innen to uker etter utskriving fra sykehus/sykehjem. Pasienter 
som    behandles i hjemmet skal ha kontrolltime innen to uker etter akutt forverrelse. 
 

 Røykere skal oppmuntres til å slutte: Kartlegg motivasjon og tilby hjelp til røykeslutt ved hver egnet 
konsultasjon. Hjelp til røykeslutt skal inkludere rådgiving og orientering om medikamentell 
behandling. Alle kommuner skal kunne tilby røykere et røykeavvenningstilbud. (Sterk)  

 

 Kartlegging av både utholdenhet og muskelstyrke bør utføres i rehabiliteringssammenheng. (Sterk)  
 

 Pasienter med moderat til alvorlig kols og/eller tungpust BMRC grad 2 eller høyere, bør henvises til 
fysioterapeut for trening av styrke, utholdenhet og bevegelighet, opplæring i pusteteknikk, inkludert 
leppepust, og sekretmobiliserende teknikker. (Sterk)  
 

 Pasienten bør trene minst tre økter i uka med utholdenhet, styrke og bevegelighetstrening, hvorav to 
økter er veiledet og en er egentrening. (Sterk)  

 

 Ved mistanke om arteriell hypoxemi henvis pasienten til utredning med tanke på langtids kontinuerlig 
oksygenbehandling, og eventuelt oksygenbehandling ved bilkjøring eller lange flyreiser. (Sterk)  

 

 Underernærte pasienter må identifiseres for å kunne gis adekvate ernæringsråd.  

 

 Ergoterapi bør vurderes til pasienter med begrensninger i daglige aktiviteter hjemme og på jobb.  

  

 Intermitterende oksygenbehandling bør ikke brukes. (Sterk)  

 

 Hjemmeventilasjonsbehandling bør ikke igangsettes. (Sterk)  
 

 
 

 

Kilde: Kols. Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging.  
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 Pasientopplæring 
  
Informasjon, opplæring og veiledning skal bidra til at personer med kols skal ha en bedre forståelse av sin 
sykdom, behandling og utvikling, og bidra til egen mestring av sykdommen (1). Målet er at de skal endre livsstil i 
gunstig retning (røyking, kosthold, trening), kunne mestringsteknikker, kunne gjennomføre behandlingsplan i 
stabil fase og ved forverrelse, vite når de må søke helsehjelp og være klar over nødvendig informasjon om 
økonomiske rettigheter (2).  
 
 
Elementer i opplæring  
 
Opplæringen skal være brukerorientert, og det er en fordel om pårørende også deltar. Nedenfor er noen 
punkter som anbefales med i opplæringen til personer med kols og deres pårørende:  
 

 Hva er kols?  

 Symptomer  

 Stabil fase  

 Forverringer  

 Medisiner  

 Hvordan medisinene virker, og hvorfor de er viktige  

 Vedlikeholdsbehandling  

 Medisiner ved forverring (akuttbehandling)  

 Bivirkninger og viktige interaksjoner av medisiner  

 Informasjon om bruk av inhalator, inhalasjonskammer og argumenter mot bruk av forstøver. Pasient 
bør kunne demonstrere riktig bruk av aktuell inhalator.  

 Mestring av daglige situasjoner  

 Ernæring  

 Energiøkonomisering  

 Hvordan unngå irritanter  

 Egenbehandlingsplan  

 Seksuell helse  

 Trening/pusteteknikk/sekretmobilisering  

 Fordeler/effekter ved fysisk aktivitet og trening  

 Kuldemaske  

 Pusteteknikk, jf fysioterapi i kapittel 5.3  

 Med magen (diaphragma)  

 Leppepust  

 mini-PEP  

 Ved alvorlig kols  

 Bruk av oksygen  

 Reise som lungesyk  

 Trygderettigheter  
 

 
 
 
Ulike arenaer for opplæring  

 Kommunehelsetjenesten: lokalmedisinske sentre, kols mestringskurs /kolsskole, tverrfaglig 
undervisningstilbud  

 Spesialisthelsetjenesten: Lærings- og mestringssenter, kolsskole, tverrfaglig undervisningstilbud, 
lungerehabilitering  

 Pasientorganisasjonene: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) Norges Astma- og Allergiforbund 
(NAAF)  
 



 

 Kurs for pårørende: Dette kan gi økt følelse av trygghet for disse, og positiv innvirkning på livskvalitet hos 
pasienten  
 
 
Kols og seksuell helse  
Seksuell helse er integrering av somatiske, intellektuelle og sosiale aspekter av seksuell væren på en måte som 
er sosialt berikende og som utvikler personlighet, kommunikasjon og kjærlighet (3). Pasienter har rett til 
informasjon, råd, veiledning og helseomsorg innen temaet seksuell helse. Det er flere forhold hos personer med 
kols som kan vanskeliggjøre og hindre en god egen seksualitet og et godt seksuelt samliv. Det kan skyldes a) 
en hvile- og anstrengelsesdyspné som begrenser aktiv bruk av kroppen, b) samtidig svær adipositas, c) erektil 
dysfunksjon hos menn på grunn av kardiovaskulær komorbiditet, aldring og bruk av orale kortikosteroider (4), d) 
hos kvinner, plager relatert til østrogenmangel og manglende overskudd, og e) nedsatt selvbilde.  
Pasienten må vurdere selv hvilket aktivitetsnivå som er ønskelig og ha en åpen dialog med eventuell partner. 
For mange kan det være naturlig å trappe ned seksuallivet når sykdom og alder øker på. Fastlegen og 
spesialisthelsetjenesten skal være årvåkne for de som ønsker råd og eventuelle behandlingstiltak (5). 
Helsepersonell skal bistå med å fremme seksuell helse, kunnskap og åpenhet i møte med pasienter med 
seksuelle problemer (6). Arenaer for dette kan være på kurs arrangert av lærings- og mestringssenter, 
lungerehabiliteringskurs og kolsskole (7).  
 
Aktuelle råd til pasientene:  

 Det er ikke farlig å utføre seksuell aktivitet.  

 Snakk med partner om usikkerhet, forventninger og engstelser.  

 Planlegg nærhet/sex på den tiden av døgnet man føler seg i best form.  

 Ved tungpust; ta anfallsmedisin 10 – 20 minutter i forkant. Ved sekretproblemer bruk mini-pep.  

 La den friske partneren ta det tyngste arbeidet. Ta ofte pauser og skift stilling.  

 Leppepust er en effektiv måte å holde luftveiene åpne.   

 Ved langtids oksygenbehandling, bruk dette også under samleie. Øk doseringen slik man pleier å gjøre ved 
anstrengelse/aktivitet.  
 
Anbefaling  
1. Helsepersonell skal bidra til at pasienter får kunnskap og forståelse slik at de kan vurdere symptomutvikling, 
alvorlighetsgrad og iverksette egenbehandling. (Sterk)  
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MÅL: REDUSERE FAREN FOR FORVERRING AV PUSTEPROBLEMER 

 

 Kommunikasjon: 

Sette av tid til samtale. Se pasienten. Stress og utrygghet kan forverre pusteproblemer. 
Pasienten bør ha tilsyn av faste personer. 
Dette bidrar til at pasienten føler seg trygg, og en reduserer stress og angst hos pasienten.  
 

 

 Forebyggende tiltak:  
 Pasienten oppfordres til å inspisere ekspektorat morgen 
 Riktig bruk av tekniske hjelpemidler til medisinering 
 Riktig hygiene ved bruk av tekniske hjelpemidler til medisinering 
 Måle PEF ukentlig 
 Hjelp til røykeslutt 
 Føre astma-dagbok ukentlig (fås gratis på apotek).  
 Influensavaksine årlig.  
 Pasienten oppfordres til å være sosial.  
 Fysisk aktivitet og pusteteknikk. Henvise fysioterapeut. 
 Energibesparende arbeidsmetoder. Tilrettelegging av omgivelsene. Henvise 

ergoterapeut. 
 Rehabilitering. Informasjon om rehabiliteringstilbud kommunalt og i 

spesialisthelsetjenesten. Informere om kommunal oppfølging etter 
rehabiliteringsopphold. 

 Vurdere henvisning til sosionom, NAV. 
 

 

 

 

 Observasjoner: 
 Hoste 
 Slimproduksjon 
 Tungpust og pustefrekvens 
 Bruk av hjelpemuskulatur 
 Sirkulasjon, puls og blodtrykk, O2-metning 
 Temperatur 
 Vekt/ernæringsstatus 
 Aktivitetstoleranse 
 Psykisk tilstand, spesielt angst/depresjon 
 Søvnmønster 
 Eliminasjon 

 



 

 

Se retningslinje: Forverring av KOLS; observasjoner og tiltak.  



 

 

 Behandling av stabil KOLS 

 

 

 Inhalasjonsmedisiner 

 

 Kort om virkning og bivirkning av ulike inhalasjonsmedisiner  

 

o Åpnerinhalasjon: 

Hurtigvirkende og langtidsvirkende: 
• Medisinen virker avslappende på muskulaturen i bronkiene og utvider luftrørene. 
• Medisinen virker aktiviserende på flimmerhårene. 
• Korttidsvirkende åpnerinhalasjon bør økes i perioder med tyngre pust. 
• Viktig akuttmedisin. 
• Viktig å bruke åpnermedisin før anstrengelse, kulde. 
• Vanligste bivirkning er skjelving hjertebank, munntørrhet og muskelkramper. 
 

o Forebyggende inhalasjon: 

• Forebygger betennelser og roer ned overfølsomme slimhinner. 

• Medisinen inneholder kortison, (som er et hormon du selv produserer i binyrebarken). 
• Medisinen brukes fast. Virker etter ca en uke med regelmessig bruk. 
• Viktig å bruke medisinen regelmessig, selv i perioder hvor du føler deg i god form. 
• Vanligste bivirkning er hes stemme og irritasjon evt. gjærsopp i munnslimhinnen. 
• Ved plagsomme bivirkninger tross munnskylling: redusere medisinstyrke, bytte 
  medisin, bruke hjelpemidler (kammer). 
• Skyll munnen godt etter bruk! 
 

o Kombinasjons-inhalasjon 

• Inneholder både åpnermedisin og forebyggende medisin. 

• Virkninger og bivirkninger som nevnt for åpnermedisin og forebyggende medisin. 
 

 

 Håndtering av respirasjonsstøttende utstyr:  

 Sykepleieren skal sørge for at pasienten bruker tekniske hjelpemidler riktig og gi 
opplæring i riktig bruk av tekniske hjelpemidler, både i forhold til teknikk og hygiene.  
 

 

Hvordan bruke de ulike inhalasjoner riktig / inhalasjonsteknikk:  

Det finnes mange typer inhalatorer. Hvordan en forbereder en inhalator før en skal ta 
medisin varierer. Pusteteknikken er imidlertid felles: 



 

Pust godt ut før du setter inhalatoren til munnen, innenfor tennene, med leppene tett 
rundt. Trekk pusten kraftig inn og hold pusten noen sekunder, før du puster rolig ut igjen. 
Spray må utløses under inhalasjonen. Hold pusten 5-10 sek etter innpust. 
NB! Husk at pasient skal ha kraftig nok innpust og teknikk til å klare å ta sine inhalasjoner 
også i perioder med tyngre pust. 
Spray med kammer eller forstøver bør vurderes ved dårlig innpust eller plagsomme 
bivirkninger som sopp og hes stemme. 
 

Demonstrasjonsvideoer: 

o Slik bruker du inhalasjonsvæske i forstøverapparat 

o Slik bruker du en PEF-måler 

o Slik bruker du Easyhaler 

o Slik bruker du Turbuhaler 

o Slik bruker du inhalator M med 6-løp 

o Slik bruker du diskus 

o Slik bruker du autohaler 

 

 

 

 Hygiene: 

 

Grunnet stor fare for infeksjoner er god hygiene svært viktig. Grunnet redusert lungefunksjon 

blir pasienten svært syk ved lungeinfeksjoner. 

 

 

 God munnhygiene. Munnhule og svelg skal skylles etter inhalasjon med 
steroider. 

 Ved bruk av maske skal ansikt vaskes etter hver behandling 

 Munnstykke til inhalasjonsmedikamenter skal rengjøres daglig med ren, fuktig 
og lofri klut.  

 Inspisere utstyr ved oksygenbehandling og maskebehandling 

 Undervise pasienten i hygiene og riktig rengjøring av utstyr 

 Gi hjelp til rengjøring dersom dette vurderes nødvendig 
 

 

 

Prosedyrer:  Pasientinformasjon ved bruk av Vagabond (EasyPuls 5) (Pariapparat) 
                     Pasientinformasjon ved bruk av forstøverapparat (PariBoy mobile S) 
                     Pasientinformasjon ved bruk av oksygenkonsentrator 

http://www.apotek1.no/video/slik-bruker-du-inhalasjonsvaeske-i-forstoverapparat
http://www.apotek1.no/video/slik-bruker-du-en-pef-maaler
http://www.apotek1.no/video/slik-bruker-du-easyhaler
http://www.apotek1.no/video/slik-bruker-du-turbuhaler
http://www.apotek1.no/video/slik-bruker-du-inhalator-m-med-6-lop
http://www.apotek1.no/video/slik-bruker-du-diskus
http://www.apotek1.no/video/slik-bruker-du-autohaler


 

                         
 

 Egenbehandlingsplan 

 

Alle KOLS-pasienter skal ha en egenbehandlingsplan. Ansvaret for å utarbeide 

egenbehandlingsplanen ligger hos fastlegen. 

Egenbehandlingsplanen utarbeides av legen sammen med pasienten. 

Egenbehandlingsplanen beskriver hvilke medisiner som skal tas, hvor ofte og hvordan 

medisineringen kan endres i perioder med forverring. 

Egenbehandlingsplanen er en ordinasjon fra legen. 

 

 

  



 

 

 Ernæring 

 

Sykepleier og annet helsepersonell skal bidra til å sikre at personer med kols oppnår eller 

opprettholder en god ernæringstilstand.  

Pasienter med alvorlig kols trenger ofte tett oppfølging i forhold til ernæringstilstanden. 

Sykepleieren skal være bevist på at pustebesvær kan føre til nedsatt appetitt, vekttap og 

underernæring.  

Bakgrunn 

 

 
Observasjoner og tiltak ved fare for og ved underernæring  
 

 Ernæringsscreening. Kartlegg ernæringsstatus. Ut fra ernæringsstatus og 
næringsinntak utarbeides det en individuell ernæringsplan. Ernæringsscreening 
uten tiltak har ingen hensikt! 
 
Alle beboere i sykehjem/institusjon og personer innskrevet i hjemmesykepleien skal 
vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse/vedtak og deretter månedlig, 
eller etter et annet faglig begrunnet individuelt opplegg. 
For å vurdere ernæringsmessig risiko anbefales MNA. 
Fastlegen skal vurdere hjemmeboende pasienter regelmessig.  
 
Screeningverktøy: 
MNA – Skjema (Mini Nutritional Asessment) 
Brukerveiledning  MNA 
 
Helsepersonell kalkulerer energibehovet. Energibehovet for kols-pasienter er 
høyere enn for andre pasientgrupper. Energibehov for vektøkning: 45-50 kcal/kg 
kroppsvekt. Energibehovet ved økt metabolisme: 40-60 kcal/kg kroppsvekt for å 
holde stabil vekt og hindre vektreduksjon. Proteinbehov: Min 1,5 g/kg kroppsvekt 
Væskebehov: Min 30 ml/kg kroppsvekt som øker ved blant annet feber og 
infeksjon.  
 

 Hvis funn viser underernæring skal man blant annet vurdere behov for intravenøs 
væsketilførsel og sondeernæring. Alle tiltak som krever godkjennelse av lege skal 
drøftes og godkjennes av fastlege / tilsynslege.  
  

 Måle KMI 
 

 Måle vekt. Behovet for veiing varierer, men i en stabil fase bør pasienter som er i 
faresonen for vekttap og underernæring veies x1/uke. 

 

 Ernæringsveiledning bør inneholde tiltak for å bedre næringsinntaket. 
Sammensetning av kostholdet med tanke på protein, karbohydrater og fett bør 
tilpasses den enkelte pasient. 

  

http://www.nestlehealthscience.no/healthcare/nb/materials/Documents/mna_norwegian.pdf
http://www.nestlehealthscience.no/healthcare/nb/materials/Documents/mna_guide_norwegian.pdf


 

 Anbefal små, hyppige og energirike måltider i stedet for få og store. Disse bør være 
lette å få i seg. Kald mat er mindre slimproduserende enn varm mat. 

 

 Ønskekost 
 

 Rikelig med drikke. Om pasienten klarer å drikke to til tre liter væske per døgn vil 
væsken virke slimløsende. En ser da helst at denne væsken er vann. Søte drikker 
virker slimproduserende og melk gjør slim seigere. Varm drikke gir svetteutsondring 
og sekresjon i luftveiene slik at slim lettere kan hostes opp. 

 

 Næringsdrikker. Det er mange forskjellige ferdigstilte næringsdrikker på markedet 
og noen er direkte utviklet for pasienter med kols. Næringsdrikke skal tas i tillegg til 
vanlig mat  

            Hjemmeboende kan søke om refusjon fra folketrygden. Dette krever uttalelse fra 
            relevant spesialist. 
  

 Vitamintilskudd. Pasienten bør ha tilskudd av vitaminer og mineraler. Kols-
pasienter trenger som oftest kalsiumtilskudd ettersom glukokortikoider som mange 
kols-pasienter bruker øker faren for beinskjørhet. Vitamin D er avgjørende for at 
kroppen skal kunne nyttiggjøre seg kalsium. Vitamin A og C virker også positivt på 
slimhinnene. 
 

 Anbefal pasienten å hvile før og etter måltid 
 

 Pasienter med kols trenger ofte god tid under måltidene. 
 

 Kartlegging av hjemmesituasjon. Pasienter med kols har ofte lite overskudd til å 
lage og spise mat. Greier de å handle selv? Har de hjelp til dette? Hjelp til å 
forberede måltid?  

 

 Målsetting. Sett mål sammen med pasienten på hvordan han skal få i seg nok og 
riktig mat. Det er da viktig å ha realistiske mål, tilpasset den enkelte pasient. Det 
må legges vekt på det pasienten greier selv, og det er viktig med bekreftelse og 
ros. En pasient som opplever mestring blir mer rustet til å ivareta egen helse. Det 
er viktig å legge vekt på pasientens egne ressurser, men en må ikke glemme hva 
som er problemet. 

 

 Motivering av pasienten. Sykepleieren kan benytte pasientens egne mål som 
motivasjonsfaktor. En må ta pasientens læreforutsetninger i betraktning når 
kunnskap og veiledning skal gis, som holdninger, ferdigheter og emosjonell tilstand. 

 
 

 

Prosedyrer: Ernæring til KOLS-pasienten 
           Ernæringssonde. Nedleggelse og sjekk. 
   

Linker: 

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. 

Helsedirektoratet. 2009. 

http://www.nske.no/Bilder/Endelig_utkast_retn.linjer.underernaering.pdf


 

  



 

 

 Psykososial støtte 

 

Bakgrunn 

 

Sykepleierens rolle i psykososial støtte  

Psykososial støtte betyr å hjelpe pasienten til å akseptere sykdommen, oppnå bedre 

mestringsevne samt oppmuntring og trening i å tenke positivt. Det handler eksempelvis om å 

planlegge en positiv aktivitet i løpet av dagen eller uken, stelle pent med seg selv, kle seg 

pent, pynte seg og bli interessert i sin egen livskvalitet. Studier viser at en slik form for 

intervensjon alene ikke gir noen vesentlig gevinst på kort sikt. Imidlertid viser flere 

lungerehabiliteringsstudier positiv effekt på disse faktorene. Man har derfor konkludert med 

at intervensjon her gir resultater på lengre sikt, og dette er derfor anbefalt. (medisin og 

vitenskap) 

Igjen kommer det frem hvor viktig det er å sette av tid til samtale med en KOLS pasient, også 

i stabil fase. Det å vise at man er der og bryr seg er viktige faktorer for å få pasienten til å 

godta og akseptere sykdommen sin. Være tilgjengelig og vise vilje til å hjelpe. 

 

Primærsykepleie 

Det er mye lettere å vite hvilke behov og ønsker en pasient har etter hvert som man blir 

bedre kjent med hverandre. Dette er en svært viktig forutsetning for å kunne gi helhetlig pleie 

og god omsorg. Til tross for tidsbegrensninger er det trolig en overkommelig oppgave å få 

pasienten til å føle seg verdifull og viktig som menneske. Sykepleier kan ta opp tråden fra 

siste møte og vise at man husker hva de har snakket om tidligere. Pasientens lidelse kan 

øke om han hele tiden må fortelle sykepleierne sin historie, derfor er det optimale at det er få 

personer som er i kontakt med pasienten, primærsykepleie. KOLS pasienter trenger å ha folk 

rundt seg som de er trygge på og som de vet kjenner til deres behov. Å være på tilbudssiden 

ved å tilby hjelp før pasienten spør om dette er et eksempel på at man ser hvilke behov 

pasienten har. På denne måten blir pasienten anerkjent og får forståelsen for at han er 

verdifull. 

 

 
Sykepleietiltak: 
 

 Sette av tid til samtale også i stabil fase. Være til stede og bry seg. 

 Hjelpe pasienten til å akseptere sykdommen, oppnå mestringsevne og tenke 
positivt. 

 Primærsykepleie: Pasienten bør ha få personale å forholde seg til for å føle seg 
tryggere 

 Oppfordre til å være sosial, planlegge en positiv aktivitet i løpet av dagen eller 
uken. 



 

 Stelle pent med seg selv, bedre velvære følelse ved å være pent kledd og pynte 
seg, bedre livskvaliteten. 

 Tilsyn. For denne pasientgruppen er det viktig med jevnlige tilsyn uten at faste 
oppgaver må gjøres.  

 Henvise psykiatrisk sykepleier  
 

 

 Palliativ behandling innen KOLS 

 

Hva er palliasjon? 

 

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort 
forventet levetid. Lindring av 
pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak 
rettet mot 
psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og 
omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og 
omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden 
som en del av livet. Denne behandlingsmodell er også anvendelig tidligere i sykdomsforløpet 
samtidig som det gis kurativ eller livsforlengende behandling (European Association for 
Palliativ Care/WHO). 
 

Palliativ behandling omfatter i økende grad også non-maligne sykdommen som KOLS. I 

palliativ fase er KOLS en kompleks tilstand med behov for betydelig tverrfaglig innsats. 

KOLS pasienter har klart behov for gode tverrfaglige tjenester på lik linje med maligne 

tilstander da de har kraftig og alvorlig symptombelastning. 

Ikke alle med KOLS er palliative pasienter, men de kan få behov for det ved forverring i 

sykdommen. Det kan være ved økende tungpust til tross for medisinsk behandling eller 

vanskeligheter ved mobilisering/problemer med å komme seg ut av huset. I tillegg kan de ha 

økende antall sykehusinnleggelser og med begrenset bedring etter innleggelsen. Dette 

medfører utrygghet, og de kan få panikkangstanfall og frykt for hva som kommer til å skje. 

I tillegg kan KOLS-pasienter ha stabile perioder med plutselig alvorlig forverring. De kan gå 

fra «krise» til «krise», og likevel leve i flere år. Dette kan gjøre det vanskelig å legge gode 

behandlingsplaner. KOLS pasienter dør mye oftere på sykehus enn kreftpasienter, og de har 

mindre tilgang på ambulante tjenester.  

 

 Utfordinger ved palliativ behandling hos KOLS pasienter: 

KOLS er en progressiv sykdom med dårlig sykdomsprognose 

Pasienter med alvorlig kols kan oppleve redusert livskvalitet i livets siste fase. Det skyldes 
blant annet at alvorlig åndenød fører til immobilitet, avhengighet og sosial isolering. 
Pasientene kan dermed bli lenket til hjemmet. 
 



 

Åndenød, depresjon, hoste, fatigue, forvirring, anoreksi og tørste er vanlige symptomer hos 
pasienter med alvorlig kols . I livets siste fase blir disse plagene forsterket. 
 
Kols-pasienter har et sykdomsforløp med både gradvis og akutte forverringer av 
helsetilstanden og så bedring. Det gjør at det kan være vanskelig å forutse når pasienten 
har begrenset med levetid 
 
Ikke alle kols-pasienter og deres pårørende forstår at kols er en progressiv og dødelig 
sykdom. Pasientene har behov for klar og tydelig informasjon om sykdommens 
alvorlighetsgrad, og hvordan den kan komme til å utvikle seg. 
 
Sykepleiere har ansvaret for å åpne opp for samtaler om åndelige og eksistensielle spørsmål 
og kartlegge hva slags behov pasienter har ved livets slutt. I terminalfasen er pasientene ofte 
så skrøpelige at de ikke er i stand til å snakke om dette. Derfor bør dette skje når pasientene 
er i stabil fase av sykdommen. 
 
 

 Terminalfasen: 
 
Hva kjennetegner terminale pasienter? 
• Pasienten er ytterst svak 
• Er sengeliggende 
• Er i lengre perioder knapt kontaktbar 
• Er mer eller mindre orientert for tid 
• Er mindre og mindre interessert i mat og 
drikke 
• Finner det vanskelig å svelge medikamenter 
 
 
Hovedprinsipper vedr. behandling og pleie de siste 48 timer: 
 
• Fortsett med aktiv symptomlindring. 
• Unngå unødvendige intervensjoner og undersøkelser. 
• Revurder både medikamenter og symptomer jevnlig. Ha nødvendige medikamenter 
tilgjengelig i 
  tilfelle en akutt situasjon 
• Støtt pasient, pårørende og pleiere. Informer om hva som skjer. 

-bruk subcutan nål (butterfly) til medisinering når pasienten har problemer med å 
svelge 

 
 
Ernæring/væskebehandling i terminalfasen: 
 
Anoreksi og tap av interesse for mat er vanlig hos pasienter i terminalfasen. Dette kan det 
være vanskelig for pårørende å akseptere. Viktig at vi som sykepleiere kan forklare til 
pårørende hva som skjer. For mange pårørende er det vanlig å tro at pasienten dør fordi han 
ikke får i seg mat. Viktig å få forklart at «han er i ferd med å dø, derfor spiser han ikke» Ingen 
studier har vist økt overlevelse hos de som ernæres aktivt i terminalfasen. Hos mange kan 
det gi økte plager som f.eks. økte ødemer med påfølgende hjertesvikt.  
Dette vil hos de fleste kun gi økte plager. NB hos noen kan det være at det kan lønne seg å 
gi iv væske på grunn av opphopning av metabolitter i kroppen, men da er det viktig å 
observere effekt av dette og formidle observasjoner til ansvarlig lege 
 
Symptomkontroll: 

 tungpusthet 



 

 smerte 

 angst 

 hallusinasjoner og uro 

 kvalme/oppkast 

 hoste 

 tørste 
 

 
 administrere forordnede medikamenter som pasienten trenger ut i fra sine symptom 
 administrere O2, Bi PAP 

 
 
 
 
CO2 retensjon 
Sykdomsbilde kan virke lite dramatisk når CO2 stiger: 
Pasienten puster roligere 
Slutter å klage over tungpust 
Ser ut til å finne etterlengtet ro/hvile 
 
Viktige kliniske sykepleieobservasjoner ved mistanke om CO2 stigning  

 Bevisstheten blir nedsatt 

 Respirasjonsfrekvensen avtar 

 Mindre bevegelse i brystkassen da pasienten puster mer overflatisk 
 

 
 observere symptomer samt effekt av medikamenter som blir gitt 
 kan bruke ESAS skjema om pasienten klarer å samarbeide/fylle ut selv. Ellers kan 

sekundærobservasjonsskjema brukes.  
 viktig at målingene fra skjemaene brukes til å iverksette de tiltakene som kan lindre 

symptomene som gir utslag på skjemaene 
 

 
 
 
Ikke medikamentelle tiltak: 
 

 viktigste er å være rolig hos pasienten og skape trygghet både for han og 
pårørende- 

 kommunikasjon; viktig med god og åpen kommunikasjon med både pasient og 
pårørende. Dette for å trygge dem best mulig, og få dem til å slappe av.  

 For pårørende kan det være viktig at det blir satt ord på at pasienten er døende når 
den tid kommer.  

 Ha regelmessige tilsyn, evt. at en sitter hos pasienten om pårørende ikke har 
anledning.  

 god hvilestilling: høyt ryggleie. Viktig at diafragma er fri, og at skuldre er godt 
støttet. Pass på at pasienten ikke sklir ned i fotenden.  

 frisk luft på rommet: bordvifter kan være til god hjelp. Kald klut på pannen kan 
hjelpe 

 avspenning/terapeutisk berøring 
 munnstell:  viktigere enn iv. væske ved tørste.  

 
 

 

http://www.unn.no/esas-r/category13520.html
http://www.unn.no/esas-r/category13520.html


 

Link: Håndbok i lindrende behandling. UNN. 2012 

  

 

Palliativt team 

Palliative ambulante team kan være til stor nytte for disse pasientene ved å bidra til 

symptomlindring, tilsyn i hjemmet og skape trygghet i hjemmet for både pasient og 

pårørende. De palliative teamene bør samarbeide med lungelege/lungesykepleier. 

 Hva kan palliativt team bidra med: 

 hjemmebesøk av sykepleier og lege, noe som bidrar til å skape trygghet for 

pasienten. Pasienten unngår også turer inn til sykehuset som krever mye energi av 

pasienten. 

 kartlegging av symptomer samt symptomlindring 

 bindeledd til sykehuset samt fastlege,  

 samtale med pasient og pårørende 

 tverrfaglighet. Palliativt team har tett samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut, 

ernæringsfysiolog, sosionom og prest 

 

 Palliativt team bruker ESAS som kartleggingsverktøy samt eget skjema for dyspnoe. 

 

 
Hvordan få kontakt med palliativt team ved Kristiansund sjukehus: 
 

 lav terskel for å ta kontakt 
 fastleger og sykehusleger kan henvise pasientene, men like gjerne kan sykepleier i 

kommunehelsetjenesten og pasienten selv eller pårørende ta kontakt for en 
vurdering 

 tilstreber rask vurdering 
 holder til ved kreftpolikinikken ved Sykehuset i Kristiansund, tlf. 46909080 

/71122378 
 

 

 

Kilder: Kaasa, Palliasjon Nordisk lærebok 2 utgave og Doyle m.fl Oxford Textbook of Palliative 

Medicine. 

Steindal, Simen A: PALLIATIV OMSORG TIL PASIENTER    MED KRONISK OBSTRUKTIV 
LUNGESYKDOM, Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 2-2011 

 

 

  

http://www.unn.no/getfile.php/UNN-Intranett/Enhet/K3K/Dokumenter_2/handbok_lin.pdf


 

 

 Komorbiditet 

 

Samtidig forekomst av andre sykdommer, er vanlig ved kols og kan påvirke så vel 

prognose som livskvalitet hos kolspasienter: 

 

 Arteriosklerotiske hjerte-kar sykdommer  

 Lungekreft  

 Diabetes  

 Underernæring, muskeltap og muskeldysfunksjon  

 Depresjon og angst  

 Osteoporose og frakturer  

 Anemi  

 

  



 

 

 KOLS-team 

Hver kommune bør ha et KOLS-team som består av fast navngitt lege, sykepleier, 

fysioterapeut og ergoterapeut.  

Mål: Fange opp alle KOLS pasienter i kommunene for å gi målrettet, tverrfaglig behandling 

og oppfølging på et tidlig tidspunkt i forløpet.  

Fastlegen/allmennlege oftest den som først er i kontakt med pasienter med KOLS-diagnose. 

Fastlegen må gi tilbud om oppfølging fra KOLS-teamet i kontakt med pasienten. 

Også andre helsearbeidere som er i kontakt med personer med KOLS kan tilby kontakt med 

KOLS-teamet. Pasienter og pårørende kan også ta kontakt med KOLS-teamet. Det skal 

være en lav terskel for å ta kontakt med noen i teamet. 

Kontaktinformasjon skal være lett tilgjengelig for alle leger og andre helsearbeidere i 

kommunen.  

Kontakt med teamet vedrørende identifiserte enkeltpasienter skal kun skje etter samtykke fra 

den enkelte pasient. 

Orientering om KOLS-teamet må legges på hjemmesidene til hver enkelt kommune. 

En viktig oppgave for teamet er å kontakte andre aktører som sosionom, NAV og psykiatrisk 

sykepleier i de tilfellene hvor dette vurderes som hensiktsmessig. 

 

  KONTAKTINFORMASJON KOLS-TEAMET 

I ……..KOMMUNE 

Lege…………………………..tlf…… 

Sykepleier…………………….tlf…… 

Fysioterapeut………………...tlf….. 

Ergoterapeut………………….tlf…. 



 

 

 Individuell plan 

 
Alle tjenesteytere innen helse- og sosialsektoren skal: 

 Påse at alle pasienter som har behov for langvarige og koordinerte tjenester 
etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og 
psykisk helsevernloven får tilbud om individuell plan 

 Hjelpe til med å utarbeide individuell plan selv eller henvise videre til 
koordinerende enhet 

 
 

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og 

omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven har rett til å få 

utarbeidet en individuell plan. Dette vil gjelde mange KOLS-pasienter. 

Individuell plan skal ikke utarbeides uten samtykke fra pasienten eller brukeren eller den som 

kan samtykke på vegne av vedkommende. 

Alle tjenesteytere innen helse -og sosialsektoren i helseforetak, kommuner evt. NAV har plikt 

til å bistå til at pasienten får tilbud om individuell plan. Disse instansene skal enten hjelpe til 

selv, eller henvise pasienten videre. 

Ingen enhet som omfattes av lovverket kan derfor frasi seg ansvaret for å sette i gang 

prosessen med å opprette en individuell plan. 

Beslutningen om å sette i gang arbeidet med individuell plan kan skje uten at det treffes et 

formelt vedtak. Derimot bør en avgjørelse om ikke å utarbeide individuell plan gjøres i 

vedtaks form, slik at pasienten får et formelt svar med begrunnelse for avslaget. 

Hvis en tjenestemottaker ikke får en IP, kan han klage på dette enten kommunen har fattet et 

enkeltvedtak eller ikke. 

 

Hovedpunktene i en individuell plan: 

§ 19 i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator gir oppskrift på 

hovedpunktene i en plan: 

 en oversikt over tjenestemottakers mål, ressurser og behov for tjenester 

 en oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen 

 en angivelse av hvem som gis et ansvar for å sikre samordningen av og fremdriften i 

arbeidet med planen 

 en oversikt over hva tjenestemottakeren, tjeneste -og bidragsyterne og pårørende vil 

bidra med i planarbeidet 

 en oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som har 

ansvaret for disse 

http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20111216-1256.html


 

 en oversikt over hvordan tiltakene skal gjennomføres 

 en angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av 

planen, 

 tjenestemottakers samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at 

deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger 

 en oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, 

institusjoner eller etater. 

Forskriftene sier at det kun skal eksistere EN plan for hver enkelt tjenestemottaker. 

 

Koordinerende enhet: 

Alle kommuner og regionale helseforetak er gjennom lov og forskrift pålagt å ha en 

koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering. Koordinerende enhet i kommunene og i 

spesialisthelsetjenesten er i samhandlingsreformen løftet fra forskrift til lov. 

Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak skal ha et overordnet ansvar for individuell 

plan, for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. 

Helsepersonell i kommunen skal gi melding til koordinerende enhet i kommunen om behov 

for individuell plan. 

Samhandling 

Når en person har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra både kommunen og 

spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som har hovedansvaret for at det blir utarbeidet 

en individuell plan. Spesialisthelsetjenesten har imidlertid plikt til å medvirke.  

Helseforetaket skal så snart som mulig varsle kommunens koordinerende enhet når den ser 

at det er behov for en individuell plan som omfatter tjenester både fra 

spesialisthelsetjenesten og kommunen.  

Kilder: 
Individuell plan og koordinator. Helsedirektoratets sider om individuell plan. 
Helsekompetanse.no. Denne nettsiden vil gi deg generell informasjon og opplæring i 
arbeidet med individuell plan. 

  

  

http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/habilitering-rehabilitering/individuell-plan/Sider/default.aspx
http://www.helsekompetanse.no/plan/
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Definisjon 
En forverring (eksaserbasjon) er en økning av tungpusthet, hoste, oppspytt med eller uten 
farge og/eller andre øvre og nedre luftveissymptomer hos en person med kols. 
Symptomene øker ofte i løpet av få dager og er mer uttalt enn den daglige 
symptomvariasjon ved sykdommen. 
 
Diagnose 
Diagnosen forverring av kols baseres på: 
• Klinisk vurdering, inkludert hjerte- og respirasjonsfrekvens 
• Tungpust-gradering 
• Kartlegging av infeksjonstegn (Ekspektorat, CRP*, Temp*) 
*Pasienten kan ha en kols-forverring uten CRP-stigning eller/og temperaturstigning. Spesielt viktig i 

vurderingen av pasienter med alvorlig kols som bør ha rask igangsetting av behandling. 

• Pulsoksymetri 
 
Hva skal du observere ved en forverrelse 

 Økende tungpust 

 Økende hoste 

 Økende slimproduksjon/sputum 

 Endring på farge av ekspektorat til gult, grønt eller brunt mot tidligere blankt/hvitt. 

 Respirasjonsfrekvens > 25. 

 Puls > 120/min 

 Temperatur 

 Kontroll av CRP 
 
Tiltak: 

 Gi ekstra inhalasjon av åpnermedisin, f.eks. på forstøver. 
            Ved tungpust, la pasient finne en god, avslappet stilling. Ofte er det best å sitte lett 
             framoverbøyd med god armstøtte. Noen synes det er godt å bli strøket over 
ryggen. 

 Opptre rolig. 

 Bruk egenbehandlingsplanen. Egenbehandlingsplan skal inneholde dosering av 
evt. prednisolon og antibiotika forordnet av lege og kan derfor 

            startes uten legekonsultasjon. Fastlege bør alltid informeres. 
 
Eventuelt: 

 ekspektoratprøve til dyrkning før oppstart av antibiotika 

 CRP 

 måle SaO2 (oksygenmetning) 

 evt. beroligende tablett hvis ingen fare for CO2-retensjon 
 
Oksygenbehandling er alltid en legeforordning hvis det ikke er gjort avtale om bruk av 
dette ved forverrelser på forhånd. 
 



 

Prosedyre: Kols forverrelse; observasjon og tiltak. Sykehuset Innlandet. 2012. 
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HVA SKAL DU GJØRE VED FORVERRING? 
(Tyngre pust, økt hoste med eller uten økt slimproduksjon i forhold til i hva som er vanlig.) 
 
Ved moderat symptomøkning 
Øk dosehyppighet av luftveisutvidende medisin. Dersom det er vanskelig med 
pulverinhalator, bør du skifte til spray på inhalasjonskammer: Dersom liten effekt av det 
over - ta prednisolon og/eller antibiotika etter avtale med din fastlege. Dersom ikke bedring 
i løpet av 1-2 døgn, ta kontakt med fastlege/legevakt. 
 
Dosering av prednisolontabletter ved forverrelse: 30-40 mg daglig i 7-10 dager. Det er ikke 
nødvendig med gradvis nedtrapping dersom du ikke bruker prednisolon over lengre 
perioder. 
 
Antibiotika 
Kontroller fargen på slimet! Hvis det har endret farge til gul-grønt og du har infeksjonstegn 
som feber og slapphet kan du også starte med antibiotika - eller ringe legen og drøfte 
behandlingen. Hvilket antibiotikum, dose og varighet av behandlingen må drøftes med 
legen på forhånd. 
 
Ved alvorlige symptomer 
Dersom du f.eks. ikke orker å stå opp, stelle deg, har feber, har økende hevelser i bena, 
eller har fått betydelig tungpustethet selv i hvile: Ta 1-2 inhalasjoner kortidsvirkende (helst 
spray på inhalasjonskammer) hvert 5. minutt den første timen inntil du merker effekt. 
Dersom du bruker langtids bronkodilaterende medisin (formoterol) kan denne tas hver 
halvtime. Start med prednisolontabletter 40 mg.  
 
Ring lege, legevakt eller 113 straks. 
 
 
 
Kildehenvisning: helsedirektoratet.no  
 

 

 
 
 
 
 
 
  

http://helsedirektoratet.no/
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Rutiner: 

 
Personalet i hjemmesykepleien bør ha tilgang til brukerens oppdaterte medisinlister også på 
medisiner de tar ved behov.  
Hjemmeboende KOLS pasienter skal ha utarbeidet egenbehandlingsplan for akutt forverring. 
Ved oppfølging med en egenbehandlingsplan, kan man unngå å måtte ta kontakt med en ukjent 
vakthavende lege, men heller vente til neste virkedag for å informere fastlege. 
 
Kommunikasjon skal dokumenteres og registreres i pasientjournal. Noter navn på 
kontaktperson. 
 
Pasienter med KOLS risikerer å måtte legges inn akutt i sykehjem eller sykehus ved akutt 
forverring av sykdommen. Det er da nødvendig for god informasjonsutveksling at  nødvendig 
dokumentasjon er klargjort slik at dokumentasjon hurtig kan sendes med pasienten. 
 
Sykepleier skal påse at følgende dokumentasjon er klargjort for alle pasienter med diagnosen 
KOLS slik at den hurtig kan printes ut fra fagsystemet, evt. at oppdaterte kopier ligger 
tilgjengelig i system for pasientdokumentasjon: 

 Oppdatert medisinliste og egenbehandlingsplan 

 Hovedkort 
 

 

Aktuelle tjenester og tilbud: 

 
Så lenge det er forsvarlig, behandler vi brukerne i hjemmet. Personer med KOLS forverring 
og/eller angst, kan ved behov legges inn på sykehjem direkte fra hjemmet eller via legevakt, for 
raskest mulig å komme i gang med behandling og for tryggheten det er å være en plass hvor det 
er heldøgns omsorg. Denne avgjørelsen tar hjemmesykepleieren i samarbeid med 
pasient/pårørende, personale på sykehjemmet og evt. lege. Det bør være muligheter for 
innleggelse hele døgnet. Oppholdets varighet tilpasses etter individuelle behov for 
forebygging/behandling/rehabilitering. 
 
En egenbehandlingsplan er utarbeidet av fastlege i samarbeid med pasienten, den inneholder 
tiltak som iverksettes ved forverring. Dette kan være å starte/øke inhalasjonsmedisin, starte 
med/øke steroider, starte med antibiotika og/eller væskebehandling. Dersom situasjonen roer 
seg, kan vi vente med å kontakte lege til neste virkedag. 
 
Kommunen må ha mulighet for intravenøs væske og antibiotikabehandling på sykehjem. Dette 
må også være et tilbud i hjemmet. 
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Kompetanse: 

Det er utarbeidet minimumskrav for helsepersonell som arbeider med personer med KOLS. 
Disse er beskrevet i de nasjonale faglige retningslinjene. 
 
Lege, sykepleier og fysioterapeut anbefales som minstebemanning i det kommunale 
rehabiliteringsarbeid. 
 
I den kommunale helsetjenesten spiller også hjelpepleiere og omsorgsarbeidere en viktig rolle.  

Utstyr: 

HJEMMEBOENDE KOLS PASIENTER HAR SOM REGEL EN DEL UTSTYR I HJEMMET: 
• Øretermometer/temperaturmåler 
• Forstøverapparat og forstøvervæske 
• Vekt 
• O2-konsentrator 

Pasienten bør også ha et par doser med aktuelle antibiotikabehandlingen liggende, samt 
steroider og inhalasjonsmedisin ordinert i pasientens egenbehandlingsplan. 

 
 
BILENE BØR INNEHOLDE: 
• Pulsoksymeter 
• BT-apparat 
• Øretermometer/temperaturmåler 
 
 
PÅ BASEN/KONTORET BØR MAN HA TILGANG TIL: 
• CRP-apparat 
• Utstyr for intravenøs behandling 
• O2-konsentrator 
• Forstøverapparat og forstøvervæske 
• Vekt 
• Aktuelle medikamenter som Prednison og Antibiotika 
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Rutiner 

Pasienter ved sykehjem skal alltid ha oppdaterte medisinlister, de skal også ha utarbeidet 
egenbehandlingsplan for akutt forverring av KOLS. Ved oppfølging med egenbehandlingsplan, 
kan man unngå å måtte ta kontakt med en ukjent vakthavende lege, men heller vente til neste 
virkedag for å ta kontakt med fastlege. 
 
Kommunikasjon skal dokumenteres og registreres i pasientjournal. Noter navn på 
kontaktperson. 
 
Pasienter med KOLS risikerer å måtte legges akutt inn på sykehus ved akutt forverring av 
sykdommen. For god informasjonsutveksling er det  nødvendig at dokumentasjon er klargjort 
slik at dokumentasjon kan sendes med pasienten. 
 
Sykepleier må påse at følgende dokumentasjon er klargjort for alle pasienter med diagnosen 
KOLS slik at den hurtig kan printes ut fra fagsystemet, evt. at oppdaterte kopier ligger 
tilgjengelig i system for pasientdokumentasjon: 

 Oppdatert medisinliste og egenbehandlingsplan 

 Hovedkort 
 

Aktuelle tjenester og tilbud: 

Pasienter i sykehjem har heldøgns omsorg, så lenge det er forsvarlig, behandler vi dem der de er. 
Forebygging/behandling/rehabilitering, etter individuelle behov. 
 
En egenbehandlingsplan inneholder tiltak som iverksettes ved forverring. Dette kan være å 
starte/øke inhalasjonsmedisin, starte med/øke steroider, starte med antibiotika og/eller 
væskebehandling. Dersom situasjonen roer seg, kan vi vente med å kontakte lege til neste 
virkedag. 
 
Kommunen etablerer mulighet for intravenøs væske og antibiotikabehandling på sykehjem. 
 

Kompetanse: 

Det er utarbeidet minimumskrav for helsepersonell som arbeider med personer med KOLS. 
Disse er beskrevet i de nasjonale faglige retningslinjene. 
 
Lege, sykepleier og fysioterapeut anbefales som minstebemanning i det kommunale 
rehabiliteringsarbeid. 
 



 

I den kommune helsetjenesten spiller også hjelpepleiere og omsorgsarbeidere en sentral rolle.  

Generelle retningslinjer for sykehjem ved behandling og oppfølging av 
kols-pasienter 
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Utstyr: 

 Pulsoksymeter 

 CRP-apparat 

 Utstyr for intravenøs behandling 

 O2-konsentrator 

 Forstøverapparat og forstøvervæske 

 BT-apparat 

 Øretermometer 

 Vekt 

 Aktuelle medikamenter som Prednison og Antibiotika 
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Flaskene inneholder  
er Oksygen under trykk. (de har et trykk som tilsvarer trykket i et bildekk).  
Flaskene oppbevares uten at de taper luft.  
 
Hver bruker får 3 gassflasker.   
En flaske er i bruk, den andre er i reserve og den tredje flasken er på reise (for å fylles).  
Flasken sendes til Oslo for å fylles. 
Gassleverandør henter den tomme flasken, og skifter den ut med en ny.  
 
Brukerveiledning:  
Før en skrur regulatoren på plass på toppen av flasken, må en sjekke at O-ringen  ligger 
på plass inne i regulatoren. ( en svart ring, som hindrer lekkasje av gass i systemet).  
Regulatoren skrues på flasken.  
Obs fett fra hendene, unngå å ta direkte på koblingsstykkene. 
Fest nesebrille slangen til toppen av bespareren.  
Ved bruk av Oksygen med besparer må en være oppmerksom på at en må lukke munnen 
ved innpust for at en skal få Oksygentilførsel! 
  
Starte Oksygen 
Åpne flaskeventilen på siden av manometeret. Skru to runder.  
Still inn antall liter Oksygen som er avtalt med lege.  
Det kommer en dose Oksygen ved innpust gjennom nesen. En kan høre en liten klikkelyd 
når en har pustet inn, for Oksygenstrømmen stenges når en puster ut.  Sparer så på 
Oksygenet i flasken.  
Hvor lenge en flaske varer er avhengig av hvor menge liter Oksygen en får, og hvor raskt 
en puster. (En regner ca 8 timer ved 2 liter Oksygen).  
  
Stenge Oksygentilførselen: 
Steng flaskeventilen på siden av apparatet ved å skru igjen.  
Brukeren må PUSTE TOMT systemet for oksygen før en skrur av antall liter Oksygen på 
OFF.    ( en tømmer systemet for Oksygen på denne måten).  
 
Daglig rengjøring: tørk av nesebrillekateteret med en ren og fuktig klut. 
Nesekateter skiftes en gang pr. mnd.   
 
                                                                                                                Medisinsk 
poliklinikk. 
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  PariBoy mobile S,  forstøverapparat 

 

 
Pari boy mobile s. Er et forstøverapparat som er lite, driftsikkert. Har 

strømledning, 12 volt og batteri.  

 

Rengjøring:  

Etter bruk demonteres forstøverkammeret og det skylles undre springen i kaldt 

vann. Deretter i lunket vann.  

Delene legges på et rent håndkle for lufttørk.  

 

Ukentlig rengjøres apparatet og luftslangen med en oppvridd fuktig klut 

Forstøverbeger demonteres og legges i en kasserolle med vann og 2 dråper Zalo. 

(Kokes opp.)til det bobler. Legges på rent klede for lufttørk.  

 

Filter skiftes ca hver sjette måned.  

Forstøverbeger, maske og slange skiftes en gang i året.  

    

 

 

        Medisinsk poliklinikk.  
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Den har til oppgave å konsentrere Oksygen fra luften.  
Den lager litt lyd. 
Timeteller i apparatet. Og den skal ha servise etter 10 000 timers bruk. (ca. 15 mnd.)  
Brukes kun på strøm. Strømforbruk: 400W. 
 
Start av Oksygenkonsentrator: 
Støpsel for strømledning settes i kontakt direkte i veggen. Skøyteledning eller ekstra 
kontakt må ikke brukes!  
Slå på Av/på-bryter. En kort alarm vil komme. Samtidig lyser alle alarmlamper på 
displayet.  Lampen for strøm og normal Oksygen skal lyse grønt.  
Still inn antall liter Oksygen som legen har forordnet.  
Det tar 3-4 minutter før 100 % ren Oksygen ut av apparatet.  
 
Filter finnes bak eller på siden av apparatet. Det skal skiftes hver uke. Det kan støvsuges 
lett, eller det kan rengjøres ved å vaskes i Zalovann for deretter å skylles og lufttørkes.  
Maskinen tørkes av med en lett fuktig klut.  
Oksygenbrillekateter: tørkes daglig med en ren og fuktig klut. Kateteret skiftes en gang i 
måneden. Det finnes i lengder på 7,5 - og 15 meter. En av disse må velges sammen med 
et nesebrillekateter på ca. 2 meter. Om kateteret irriterer i nesen, kan det være effektivt å 
klippe litt av kateterspissen som går inn i neseborene.  
 
Plassering av apparatet:  
Oksygenkonsentratoren tar inn luft fra rommet, og den konsentrerer Oksygenet. Derfor er 
det viktig at filteret på apparatet, der luften tas inn ikke er tildekket.  
Rommet luftes daglig. 
En må passe på å unngå å sette apparatet nær varmekilder.  
Forbud mot røyking i hjemmet. 
Forsiktig med fett. Fete kremmer lar en trekke inn i huden før en setter inn nesekateter 
med Oksygen.  
Alarm går om apparatet ikke får strømtilførsel.  
Jordfeilbryter er plassert under AV/PÅ- bryteren. Om det kommer et lynnedslag vil denne 
gå. Trykk den inn igjen om dette skulle hende. Automatsikring.  
 
 Frakting av Oksygenkonsentrator må skje stående p.g.a. det er mye elektronikk som 
henger inne i apparatet.  
   
Fukteflaske følger med.  
Den skrues på i front av apparatet. Springvann kokes daglig avkjøles og oppbevares i 
kjøleskap. Evt. sterilt vann. Flasken vaskes i oppvaskmaskin. Brukes kun ved forordning.  
 
 
         Medisinsk poliklinikk. 
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Hensikt 
Å redusere omfanget av underernæring blant KOLS pasienter 
Å opprettholde best mulig ernæringsstatus i sykdomsforløpet 
 
Omfang 
Prosedyren for god ernæringsbehandling ved KOLS gjelder for: 
Leger/sykepleiere/hjelpepleiere og andre faggrupper som er involvert i behandlingen av 
den KOLS syke 
 
Bakgrunn 
På verdensbasis er 1/3 del av alle KOLS-syke underernærte. Vekttap og muskelsvinn er 
observert blant 70 % av de med akutt respirasjonssvikt og forverringer. 
 
Årsakene til underernæring kan være: 
Økt metabolisme, i det hvileenergiforbruket (REE) ligger15 – 20 % over gjennomsnittet 
Økt energibehov pga økt aktivitet i respirasjonsmusklene, økt oksygenforbruk i hvile, økt 
systemisk inflammasjon, vevsdannelse ved økt slimproduksjon 
Redusert energiinntak i forhold til behov pga depresjon, infeksjoner, surstoffmangel, 
reduksjon i hormonet leptin, bivirkninger av medikamenter, viljestyrt endring i 
pustemønster og oksygenopptak, tungpust ved full magesekk, liten innsikt i egen risiko for 
underernæring 
 
Konsekvensene av ubehandlet underernæring ved KOLS er blant annet: 
Svekket lungefunksjon. Økt hyppighet av dyspné og utmattelse. Redusert fysisk 
aktivitetsnivå som skyldes dyspné og redusert fettfri masse, utmattelse i muskulatur og 
viljestyrt reduksjon i aktivitetsnivå pga frykt for ytterligere vekttap. Redusert kapasitet til 
fysisk aktivitet, redusert helsestatus og livskvalitet. Økt hyppighet av akutt forverring, som 
medfører økt sykelighet og økt behov for mekanisk ventilasjon. Økt risiko for tidlig 
reinnleggelse, lengre varighet på oksygenbehandling og økt dødelighet. Det er sett en 
sammenheng mellom en reduksjon av KMI på > 3 kg/m2 og økt dødelighet. 
OBS.Undervekt/underernæring ved innkomst til sykehus korrelerer med behov for 
sykehusopphold over 14 dager. Hvert liggedøgn øker sjansen for alvorlig vekttap (> 2 % 
av pasientens innkomstvekt) 1,8 ganger. 
 
Ansvar 
Lege/sykepleier/hjelpepleier har ansvar for å dokumentere pasientens ernæringsstatus og 
næringsinntak. Ut fra ernæringsstatus og leges undersøkelser/vurderinger, målsetning for 
behandlingen utarbeides en individuell ernæringsplan som igangsettes så raskt som mulig. 
Klinisk ernæringsfysiolog kontaktes ved behov. Sykepleier har ansvar for å følge opp og 
evaluere ernæringstiltakene forløpende. 
 
Handling 
Sykepleier/hjelpepleier utfører Screening av KOLS pasientens ernæringsstatus. 
Lege/sykepleier/hjelpepleier/klinisk ernæringsfysiolog kalkulerer energibehovet som for 
KOLS- pasienten er høyere enn for andre pasientgrupper. Energibehov for vektøkning: 
45 – 50 kcal/ kg kroppsvekt. Energibehov ved økt (hyper)metabolisme: 40 – 60 kcal/kg  



 

Kroppsvekt for å holde stabil vekt og hindre vektreduksjon. Proteinbehov: Min. 1,5 g/kg 
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kroppsvekt. Væskebehov: min 30 ml/kg kroppsvekt som øker ved blant annet feber, 
infeksjon. 
 
Valg av ernæring: Høyt karbohydratinntak? Høyt fettinntak? Vektøkning er observert 
både ved karbohydratrik og fettrik kost. Det er viktig og nødvendig med individuell 
tilpasning ut fra pasientens opplevelse av tømmingshastighet/full magesekk og 
andpustenhet. 
Det er viktig at den underernærte KOLS- syke får god informasjon om hvorfor de anbefales 
et kosthold som er noe annerledes enn det som oppfattes som normalt (hjerte- og 
karvennlig kosthold). Å gjennomføre et kosthold som avviker fra det normale kan være 
vanskelig å gjennomføre. 
 
Antall måltider pr. dag: Det skal serveres 6 måltider pr. dag 
 
Kostform: Næringstett kost.  
 
Ved rask metthetsfølelse: Næringstett mat serveres først. Mindre drikke før og etter 
måltidet. Tilby drikke ca. 1 time etter. Lunken mat er bedre framfor varm mat. 
 
Ved åndenød: La pasienten hvile før måltidet. Bruk luftutvidende og slimløsende medisin. 
Oppfordre pasienten til å spise langsomt. Foreslå/anbefal mat som ikke krever så mye 
tyggearbeid. La pasienten sitte godt oppreist under måltidet, det minsker trykket mot 
lungene. 
Salt gjør slimet i bronkiene tykkere. Tilby heller krydder som chilipepper, hvitløk, vanlig løk, 
sennep, pepper. Dersom pasienten ikke drikker melk: Vurder om pasienten får dekket sitt 
kalsiumbehov. Ved betente slimhinner er det svært viktig å få nok omega-3, vit. A og vit C. 
 
Næringsdrikker: For å dekke energi- og proteinbehovet er det nødvendig å bruke 
næringsdrikker. Respifor er protein- og energirik næringsdrikk spesialtilpasset til 
behandling av underernæring hos KOLS pasienter. Dosering: 3 x 125 ml, som gjerne 
drikkes ca. 30 min før fysisk aktivitet. Andre typer av næringsdrikker og tilskudd er også 
aktuelle å bruke for å dekke behovet.  
 
Sondenæring: Det er viktig å orientere pasienten og/eller pårørende om hvordan 
sondenæring er planlagt brukt, dvs. om det er for en tidsbegrenset periode som støtte til 
optimalt mat-/drikkeinntak.  
 
Vektkontroll: Hvis pasienten er underernært ved innkomst og videre hver 3. dag dersom 
ikke lege bestemmer annen rutine for vektkontroll. Pasienter i en stabil fase som er i 
faresonen for vekttap og underernæring veies en gang per uke, hvis ikke lege har bestemt 
annen rutine.  
 
Referanser 
Hugli et al. 1996 
Schols AMWJ 2000 
Creutzberg EC et al. 1998 
Baarends EM et al 1997 
Brug J et al 2001 
Sahebjami H et al 2000 
Prescott E et al 2002 
Gustad LT, Sykehuset Levanger 2010 
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Hensikt 
Retningslinjen skal bidra til at ernæringssonden legges ned i pasientens ventrikkel på en 
korrekt måte og brukes slik at det ikke oppstår komplikasjoner når pasienten får næring 
gjennom sonden. 
 
Omfang 
Gjelder for alle pasienter som må ha sonde for å kunne tilføres ernæring direkte ned i 
ventrikkelen. 
Gjelder for sykepleiere som legger ned og håndterer ernæringssonde. 
 
Grunnlagsinformasjon 
Sondenedlegging er en ren prosedyre. 
Ernæringssonde brukes når pasienten ikke kan svelge mat eller drikke, eller når pasienten 
ikke får i seg tilstrekkelig næring pr. os. 
Ernæringssonde er en tynn sonde som føres gjennom pasientens nese og ned i 
ventrikkelen. Sonden har innvendig mandreng under nedleggingen. Flytende 
næringsløsninger gis gjennom sonden som infusjon på pumpe. Sonden er lite irriterende 
slik at pasienten kan ha den i flere uker. Ved behov for ernæringssonde av lengre 
varighet anbefales PEG. 
Når sonden brukes til å gi næring, er en fryktet komplikasjon at væske/ernæringsløsning 
kommer ned i luftveiene og gir pneumoni. Dette ka skyldes at sonden har glidd opp i 
svelget eller at ventrikkelen overfylles. Før væske settes ned i sonden må det alltid 
kontrolleres at sonden er korrekt plassert i ventrikkelen. 
 
Ansvar 
Indikasjon for ernæringssonde bestemmes av behandlende lege. 
Nedleggelse utføres av sykepleier. 
 
Handling 
 
Utstyr: 

 Sonde med mandreng  
 Håndklede, tørkepapir og pussbekken  
 Pussbekken  
 Et glass vann  
 Sprøyte med kateter tipp.  
 Plaster med god klebeevne, evt. spesiell festetape for sonde.  
 Stetoscop  

 
Fremgangsmåte: 

 Dersom pasienten er urolig, er det en fordel å være to om å utføre prosedyren.  



 

 Informer og skjerm pasienten  
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 Vask hendene  
 Sett pasienten i høyt ryggleie, hvis mulig  
 Rens pasientens munnhule og nesebor om nødvendig. Ta ut tannproteser  
 Legg et håndklede på pasientens bryst. Pasienten kan evt. holde et pussbekken.  
 Mål hvor langt ned sonden må ligge. (Sondens lengde er avstanden fra øreflipp til 

nestipp til sternumspiss). Lag et merke på sonden.  
 Ta på hansker  
 Sonden fuktes med vann eller påføres xylocain gel.  
 Pasienten bøyer hodet fremover. Sonden føres gjennom pasientens nesebor til 

svelget.  
 Hvis svelgfunksjonene er intakt: gi pasienten vann, be han svelge og før samtidig 

sonden forbi svelget og ned i magesekken. (Har pasienten problemer med å 
samarbeide bør hodet bøyes godt fremover, da vil inngangen til luftrøret være 
beskyttet og man kan hindre at sonden havner i luftrøret). Fjern mandrengen.  

 Kople sprøyten til sonden. Sjekking av sonde: Plasser stetoskopet over 
magesekken. Sett ned luft og lytt etter luftlyder. Aspirer ventrikkelinnhold, NB det er 
tungt å aspirere når sonden ligger på plass. Er det lett å aspirere ligger ofte sonden 
i krøll.  

 Hvis ikke mulig å aspirere ventrikkelinnhold, skal det gjøres røntgen thoraxkontroll 
med mandreng i sonden. Når sondeleiet er bekreftet fjernes mandrengen.  

 Ved nedsatt bevissthet må indikasjon for ernæringssonde vurderes av 
behandlende lege i hvert enkelt tilfelle.  

 Plastre sonden til nese og kinn. NB! Trykksår/drag i sonden.  
 
Daglig bruk og stell: 
Daglig kontroll av at sonden er korrekt plassert. - enten ved å aspirere mageinnhold 
og/eller lytte når luft settes ned. 
Ved oppstart av sondeernæring aspirer hver 4. time for kontroll av ventrikkelinnhold og ev. 
ventrikkelretensjon. Se enteral ernæringsprotokoll (relatert) 
Pasient som er bevisstløs må observeres hyppig m. H. Til mulig aspirasjon av væske. 
Hevet hodeende 30 grader der det er mulig. 
Per orale sprøyter anbefales å bruke ved nedsetting av per os medikamenter. 
Skyll med ca. 20ml vann etter bruk. (Sondemat og medisin). 
 
Fjerning av sonden: 
Plasteret løsnes fra nesen 
Sonden holdes lukket og dras ut i en langsom bevegelse. 
 
Referanser 
Ernæringssonde, Felles medisinske prosedyrer, Sykehuset i Kristiansund. 
Prosedyre fra St.Olav. 
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SJEKKLISTE: 
 

 Fysisk aktivitet/ trening 
 

 Hjemmeøvelser for deg med KOLS 
 Prosedyre: Trening for pasienter med KOLS, Sykehuset Innlandet (2012) 

 

 Lungefysioterapi/sekretmobilisering 
 

 Bruk av mini-PEP 
 Aktiv syklus 
 Manuelle teknikker 

 

 Anfallsmestring 
 

 Mestring av dyspnoe og hosteanfall 
 Hoste- og støtteknikk ved sekretproblematikk og ukontrollerte hosteanfall 

 

 Hvilestillinger 
 

 Kartleggingssamtale 
 

 Funksjonsvurdering  
 6 min. gangtest  
      Prosedyre: 6 minutters gangtest, Sykehuset Innlandet (2012) 
 Borg CR10 skala (diakonsyk.no) 
 VAS skala (diakonsyk.no) 

           
 
 
 

 
 

 Kommunalt KOLS-team 

 Individuell plan 
 
 
Aktuelle lenker 

 NFF Faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi 

 Aktivitetshåndboken – fysisk aktivitet i forebygging og behandling.  
 Helsebiblioteket: Retningslinjer nedre luftveier 

 Danske kliniske retningslinjer: Kronisk obstruktiv lungesykdom     

 

Ingen smerte                            Uutholdelig smerte 
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http://demo.datakvalitet.no/egg/pdfProxy.htm?dok27696
http://demo.datakvalitet.no/egg/pdfProxy.htm?dok18540
http://www.diakonsyk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=634&I=2495
http://www.diakonsyk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=634&I=2668
http://www.fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Hjerte-og-lungefysioterapi
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling/Sider/default.aspx
http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/Nedre+luftveier
http://fysio.dk/fafo/Kliniske-retningslinjer/Kronisk-Obstruktiv-Lungesygdom1/


 

 

 Fysisk aktivitet/ trening 

 

 Mange lungesyke har tung pust og tror derfor det er farlig å trene, men det er det 

ikke. Tvert imot gjør trening at man får bedre kontroll over sykdommen. 

Fysioterapeuter hjelper til med å tilpasse et skreddersydd treningsprogram.   

 Det anbefales at alle skal ha individuelt tilpasset trening, men man kan gjerne trene i 

gruppe. 

 Det anbefales trening 3 x pr. uke (inkludert egentrening) i minimum 3 mnd. i et 

rehabiliteringsforløp.  Vedlikeholdstrening bør gjennomføres 2 x pr. uke. Det er viktig 

med oppfølging i hjemkommunen etter et rehabiliteringsopphold el. sykehusopphold.  

 Treningen skal inneholde elementer som utholdenhetstrening, styrkeøvelser for store 

muskelgrupper, bevegelighetsøvelser for thorax, samt pusteteknikker (se eget punkt).  

 Generelle anbefalinger er minimum 30 minutter med fysisk aktivitet daglig.  

 Fysisk aktivitet fremmer evnen til sekretmobilisering og øker funksjonsnivået i det 

daglige liv.  

 For KOLS pasienter i stabil fase er trening det beste tiltaket for å forebygge forverring 

og sykehusinnleggelse 

 

 
Generelle råd: 
  

 Åpnemedisin tas 10- 15 minutter før trening. 
 Bruk god tid til oppvarmingsfasen (10-20 minutter) 
 Minimum 30 min. aktivitet, treningen skal være intervallpreget. 
 Gradvis nedtrapping av aktiviteten du holder på med. 
 Egenaktivitet kan v ære: gå tur, tren styrke, tren med strikk etc.  
 Ved trening i kuldeperioder kan pasienten benytte kuldemaske. (Jonas 

kuldemaske) 
 Trening bør unngås i forurensede områder eller områder med mye pollen. 
 Man skal ikke trene med feber, forkjølelse eller infeksjon i kroppen.  

 
 

 

 Treningslære for lungegruppe/ lungepasienter 

Lenk til https://ikkegideg.no/treningsl%C3%A6re-lungegruppa-hvordan-

vedlikeholde-fysisk-kapasitet (Skibotn rehabilitering) 

https://ikkegideg.no/treningsl%C3%A6re-lungegruppa-hvordan-vedlikeholde-fysisk-kapasitet
https://ikkegideg.no/treningsl%C3%A6re-lungegruppa-hvordan-vedlikeholde-fysisk-kapasitet


 

 

 

Øvelse i beinpress: 5 reps, 4 serier, fokus på kraftutvikling 

  



 

 
       HJEMMEØVELSER FOR DEG MED KOLS 
 

1. Gå opp/ ned fra stepkasse/ trappetrinn. Gå opp 10- 20 ganger på hvert ben.  
For å gjøre øvelsen tyngre, kan du ha en ryggsekk med litt tyngde på, øke antall 
repetisjoner, øke antall serier.  

 
 

2. Stå med føttene i skulderbreddes avstand. Bøy rolig ned og strekk raskt opp igjen. 
Gjenta 10- 20 ganger. For å gjøre øvelsen tyngre kan dy ha en ryggsekk med litt 
tyngde på, ha vekter (evt. flasker med vann el. sand i) i hendene, øke antall 
repetisjoner, øke antall serier.  
 

 
 

3. Lag en knute på strikken og fest den i døråpningen øverst. Ta et godt tak i hver 
hånd. Hold strake armer, strak overkropp. Før armene raskt ned, rolig opp. Gjenta 
10- 20 ganger. For å g jøre øvelsen tyngre kan du bytte til en strikk med mer 
motstand, øke antall repetisjoner, øke antall serier.  

 

 



 

 
4. Fest strikken under foten. Hold armen strak, skuldrene ned og bak. Strekk armen 

raskt opp ut til siden og senk rolig ned igjen. Gjenta 10- 20 ganger. For å gjøre 
øvelsen tyngre, bruk strikk med mer motstand, øke antall repetisjoner,  øke antall 
serier.  
Har du lang nok strikk, kan du feste strikken under begge føttene og trene begge 
armer samtidig. 

 
5. Fest midten av strikken under føttene. Hold overarmene godt inntil overkroppen, 

lave skuldre. Bøy raskt opp i albuen og rolig ned igjen. Gjenta 10- 20 ganger. For å 
gjøre øvelsen tyngre, kan du bruke strikk med mer motstand, øke antall 
repetisjoner, øke antall serier.  

 
 

 
 
 

6.  Ligg på siden, øverste beinet bøyd. (Evt. bøye begge bena). Fold hendene og fest 
bak i nakken. Vri deg rolig opp og bak/ før albuen opp og litt bak, rolig fram igjen. 
Gjenta 8- 10 ganger. Snu og gjenta på motsatt side.  

 
 



 

 
7. Fest hånd, evt. underarm mot en dørkarm eller lignende, ca. i skulderhøyde.  

Albuen bøyd. Strekk deg rolig fram og ut fra festet, kjenn det strammer på forsiden 
av skuldra/ brystkassen. Hold ca. 20 sek. Gjenta på motsatt side.  

 
8. Stående eller sittende. Bøy hodet til siden og litt fram, bruk evt. hånda som litt 

ekstra tyngde, skyv motsatt arm litt i fra. Tøyer på siden og litt bak i nakken. Hold 
ca. 20 sek. og gjenta på motsatt side. 

 
 
 

 

 

  



 

 

 Lungefysioterapi/sekretmobilisering 

 
 Bruk av Mini – PEP (motstandspipe) 

 
Mini - PEP er satt sammen av fire deler: 
1. et rødt T – stykke 
2. et hvitt munnstykke 
3. en enveisventil for innpust 
4. en motstandsnippel for utpust 
 
Sammensatt ser den slik ut: 
 

 
 
Det er viktig at enveisventilen settes i med filteret inn, slik at den ser hul ut fra 
utsiden. Motstandsnippelen har forskjellig størrelser, og hvilken du skal ha 
bestemmes av fysioterapeut som tilpasser den med en lufttrykkmåler. 
Størrelsen er angitt i millimeter. 
 
Hvordan virker mini – PEPen? 
 
PEP står for de engelske ordene Positive Expiratory Pressure , på norsk : 
positivt trykk på utpust. Mini signaliserer at den er liten og nett i forhold til 
PEP-maskene som ble brukt tidligere. 
PEP- systemet gir motstand mot utpust og det medfører at det blir noe tyngre å 
puste ut. Motstanden vil øke trykket inne i lungene ved utpust- det vil holde 
bronkiene mer åpne og luftstrømmen vil gå lettere. Du vil da få tømt deg mer 
effektivt for luft ved hver utpust og dermed få plass til mer ny luft ved neste 
innpust. Dvs. ventilasjonen vil bedres. 
De små bronkiene har en tendens til å klappe sammen når vi puster ut og stenge 
slim inne. PEP – systemet motvirker dette og gjør det lettere å få beveget slimet 
sentralt og dermed blir det lettere å få det opp ved å støte /harke/hoste. 
P.g.a. motstanden vil du også puste langsommere når du bruker mini – PEP. Det gir 
mindre luftveismotstand, og gjør at du får luftet ut alle deler av lungene bedre. 
Fordi vi bruker magemusklene aktivt når vi puster ut mot motstand, får mellomgulvet 
bedre tak når vi skal puste inn igjen. På den måten oppnår vi en dypere 
innpust. 
 
Hvordan bruke mini – PEP? 
 
Mini - PEP kan brukes som hjelp til å få opp slim ved egendrenasje. Som hovedregel 



 

skal du bruke mini- PEP morgen og kveld: Om morgenen for å kvitte deg 
med slim som har samlet seg opp i løpet av natta, om kvelden for å være slimfri 
før du legger deg (Husk: Bruk den senest ½ time før du legger deg til å sove). I 
perioder der du har ekstra mye slim kan du bruke mini -PEP flere ganger daglig. 
Den har ingen bivirkninger da det ikke er medisiner tilsatt i den. Bruk den 
fortrinnsvis etter at du har tatt dine faste medisiner. 
 
Sitt med støtte for albuer mot bord: 
 

 
 
1. Pust 8 – 10 ganger i mini-PEPen 
2. Ta en liten pause og utfør 2 – 3 støt 
3. Pust 8 – 10 ganger i mini-PEPen 
4. Ta en liten pause og utfør 2 – 3 støt 
5. Pust 8 – 10 ganger i mini-PEPen 
 
Mini-PEP er et godt hjelpemiddel, men det er viktig at den er riktig tilpasset til 
nettopp deg. Du kan trenge å få den justert om din lungekapasitet endrer seg. 
Du kan trenge å få skiftet motstandsnippel om du går fra en dårlig fase til en 
bedre eller omvendt. 
 
Rengjøring 
 Skyll mini-PEP’en daglig i lunkent/varmt vann. Legg mini-PEP’en i Zalovann 
1 gang i uka og skyll godt.  

 

(Kilde: Granheim lungesykehus. Granheim.no) 

 

  

http://www.granheim.no/


 

 AKTIV SYKLUS: 

Aktiv syklus kan utføres i rygg eller sideliggende eller i sittende stilling. 
1. Pust rolig med vanlig mengde luft. Legg gjerne en hånd på magen og 
den andre på brystkassen. Kjenn at magen hever seg når du puster inn. 
Ta 8-10 slike rolige pust 
2. Deretter trekker du pusten dypt inn og slipper pusten rolig ut med leppepust. 
dypt inn. Gjenta 3-4 ganger. 
3. Pust 5-10 ganger som i punkt 1 igjen. 
4. Til slutt tar du 2-3 støt etter hverandre for å få opp slim. 

Fysioterapeuten kan gi pasienten hostestøtte ved behov. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 MANUELLE TEKNIKKER:  

 

Benyttes i tilfeller hvor pasienten selv ikke er i stand til effektivt å mobilisere sekret. 

Kan også være hensiktsmessig for avspenning og å lindre sekundære plager. 

 

 Squeezing 

 Vibrasjoner 

 Hostestøtte 

 Bruke hendene til å lede pusten dit vi vil ha den 

  



 

 Anfallsmestring 

 

MESTRING AV DYSPNOE/HOSTEANFALL 

 Leppeblås: 

 Leppeblås er den mest anvendelige pusteteknikken, og er noe som lungesyke har 
stor nytte av.  

 Leppeblås gjøres ved at man puster inn, gjerne gjennom nesen som om man lukter 
på en blomst, også puster rolig ut gjennom smale lepper 4- 6 sek.  

 Leppeblås vil gi litt motstand mot utpust. Man bruker lengre tid på utpusten og får 
dermed "tømt" lungene mer slik at det er "plass til" mer frisk oksygen når 
man puster inn. Da vil mer av oksygenet presses inn i blodet og oksygenmetningen 
vil dermed bedres. Dette kan man se om man bruker en saturasjonsmåler. 

 Leppeblås bør brukes under trening, gange og ellers når man har behov for å mestre 
og få kontroll over tungpustheten. For mange lungesyke blir leppepust automatisk 
en del av hverdagen. 

Instruksjon av teknikken utføres til de som ikke spontant bruker leppeblås. Man skal ikke 

fortsette instruksjonen hvis pasienten ikke kan tilegne seg den raskt.  

 

 

 

 



 

 Magepust: 

Man instruerer i å benytte magemuskulaturen på slutten av utpusten/leppeblåsen, dvs. at 

man strammer magemuskulaturen på slutten og kjenner en inndragning i nedre del av 

ribbeina.  

Dette fasciliterer mellomgulvets funksjon. 

Utføres 2- 3 x daglig av 5- 10 min. varighet.  

 

 

HOST OG STØT- TEKNIKK VED SEKRETPROBLEMATIKK OG UKONTROLLERTE 

HOSTEANFALL 

 Støt kan være både langt og kort. Dette skjer med åpen munn og stemmelepper (som 

å dugge på et speil). Støt – teknikk er mindre anstrengende enn host og er også 

effektivt hos de som har problemer med ukontrollerte hosteanfall. 

 Utfør 3 x 3 støt med 30 sek. mellomrom 

 Sekretmobiliseringen kan ofte skje spontant i løpet av den på følgende halvtimen 

  



 

 Hvilestillinger 

 
Pasienten bør instrueres i å sitte eller stå fremoverlent  og bruke stillinger der armene brukes 
som støtte for respirasjonsmuskelarbeidet 

Hvilestillinger er stillinger som gir deg hvile og bedre arbeidsforhold for mellomgulvet, og 
dermed gjør deg mindre tungpustet. Mellomgulvet er den viktigste og sterkeste 
pustemuskelen. Stillinger som "låser" armene og hindrer respirasjonshjelpemusklene å 
arbeide gir bedre arbeidsforhold for mellomgulvet. 

Prøv ulike stillinger: 

 Sittende fremoverlent med albuene på knærne eller på bordplaten. 
 Stående fremoverlent med albuene/hendene på et bord, benk/vinduskarm, 

trappegelender 
 Gående med hendene på ryggen eller på hoften. 
 Kombinere dette med leppeblås. 

 
 
 

 Pasienten bør oppfordres og evt. hjelpes til hyppige stillingsendringer. 
 

 Kliniske erfaringer tyder på at dette er med på å lette respirasjonsarbeidet og 
reduserer dyspnoe.  



 

 
Prøv ut og velg de hvilestillingene du synes passer best for deg. 

  



 

 Kartleggingssamtale 

 
Vanlig fysioterapeutisk anamnese, med vekt på: 

 Hovedproblem (subjektivt fra pasienten, objektivt fra fysioterapeuten) 

 Evt. tilleggsdiagnoser 

 Aktivitetsvaner, aktivitetstoleranse 

 Smerte, søvn, anspenthet 

 Evt. hjelpemidler 

 

 

 Funksjonsvurdering  
 

Vanlig fysioterapeutisk undersøkelse, men med vekt på: 
 

Observere:   

 Respirasjonsmønster, bruk av hjelpemuskler 
Basal, lett forhøyet, moderat forhøyet, høykostal 

 Respirasjonsfrekvens: 
Rytmisk. Aktiv inspirasjon, passiv ekspirasjon ratio 1:2 
Normalt i hvile: 8- 12 pr. min. 
Fra 5- 7,5 sek. 
Hvilefrekvens på over 20 - tegn på sykdom 
Hvilefrekvens på over 30 - alvorlig 
Dyspnoe/åndenød? I hvile, under tale, ved aktivitet 

 Hoste? Ekspektorat? 

 Pipelyder 

 Ødemer 

 Cyanose 

 Kroppsholdning   
 Forflytningsevne innen-/utendørs, med/uten hjelpemidler 

 Bevegelighet overekstremiteter og truncus 

 Styrketest m. quadriceps i leggpressapparat/ evt. funksjonell styrketest 
(sette/reise seg, trappegang) 

 Evt. smertevurdering (VAS) 

 6 min. gangtest der det lar seg gjennomføre, ellers modifisere til pasientens 
miljø for å vurdere ganglengde 
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 Kartleggingssamtale 
 

 COPM - kartlegging 
 Borg CR 10  

 
Diakonhjemmet sykehus: Borg CR10 skala  
 

 

 Opplæring i energibesparende arbeidsmetoder  
 

1. Undervisning: 

 
 Prioritering av oppgaver 
 Planlegging av hverdagen 
 Bevisstgjøring av arbeidstempo 
 Pusteteknikk 
 Gode arbeidsstillinger/ergonomi 

 
NFLE: Veileder for ergoterapeuter (2012) 
 

 
2. Praktisk trening i energibesparende arbeidsmetoder: 

 
 Observere brukers aktivitetsutførelse 
 Demonstrere energibesparende metode 
 Veilede bruker under utprøving av energibesparende metode 
 Integrering av pusteteknikk 

 
NFLE: Veileder for ergoterapeuter (2012) 
 

 

 Tilrettelegging av miljø 
  

NFLE: Veileder for ergoterapeuter (2012) 
 
 

 Hjelpemidler  
 
Nav Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal 
 
 

 Kommunalt KOLS-team 

 Individuell plan 
 
 
 

http://www.nrrk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=634&I=2495
http://www.nfle.no/Brosjyre%20-%20NFLE%20Ergo%20-%202012%20-%20original.pdf
http://www.nfle.no/Brosjyre%20-%20NFLE%20Ergo%20-%202012%20-%20original.pdf
http://www.nfle.no/Brosjyre%20-%20NFLE%20Ergo%20-%202012%20-%20original.pdf
http://www.nav.no/Helse/Hjelpemidler/NAV+Hjelpemiddelsentral/NAV+Hjelpemiddelsentral+M%C3%B8re+og+Romsdal
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Nyttige lenker: 

Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter (NFLE) 
Energibesparende arbeidsmetoder (NFLE) 
Ingrid Elise Sundfør: ”Men jeg kan jo støvsuge…” – en kvalitativ studie om endring av arbeidsvaner 

og bevisstgjøring av energibesparende arbeidsmetoder for personer med KOLS. Høgskolen i Oslo, 
2010. 
Frederik Bjørge Hansen: ADL-trening og selvopplevd aktivitetsutførelse for personer med kronisk 

obstruktiv lungesykdom. Universitetet i Oslo, 2010. 
Laila Vatn: Mestring av aktiviteter i dagliglivet, Granheim lungesykehus, 2008. 
Glittreklinikken.no 
Granheim.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.nfle.no/
http://www.nfle.no/energibesp.php
http://www.lhl.no/Global/KLINIKKENE/Glittreklinikken/Dokumenter/FoU/Masteroppgave_Ingrid_E_Sundf%C3%B8r.pdf
http://www.lhl.no/Global/KLINIKKENE/Glittreklinikken/Dokumenter/FoU/Masteroppgave_Ingrid_E_Sundf%C3%B8r.pdf
http://www.lhl.no/Global/KLINIKKENE/Glittreklinikken/Dokumenter/FoU/Masteroppgave_Frederik_Hansen.pdf
http://www.lhl.no/Global/KLINIKKENE/Glittreklinikken/Dokumenter/FoU/Masteroppgave_Frederik_Hansen.pdf
http://www.granheim.no/lungekonferansen2008/lungekonferansenov_06.pdf
http://www.lhl.no/no/glittreklinikken/
http://www.granheim.no/default.asp
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Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og 
virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen 
innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse 
sosialt og i samfunnet. 
Rehabilitering krever enkeltvedtak. 
 
Med lungerehabilitering menes en tverrfaglig oppfølging som minst inneholder  

 trening 

 pasientopplæring  

 hjelp til røykeslutt 

 ernæringsråd  

 psykososial støtte  
 
Målet er å forebygge eller snu sviktende funksjonsevne, bevare evnen til deltagelse i 
arbeidsliv og samfunn og forsinke sykdomsutvikling. 
 
Indikasjoner for rehabilitering: 

Rehabilitering bør tilbys alle med KOLS som opplever tungpusthet ved gange på flat mark 
sammen med jevnaldrende. 
 
Andre indikasjoner er: 
 

 Behov for livsstilsendringer 

 Liten sykdomsinnsikt 

 Dårlig mestring av sykdommen 

 Hyppige forverringer 

 Betydelig angst knyttet til anfall/tungpustenhet 

 Ernæringsproblemer 

 Planlagte større kirurgiske inngrep 

 Vansker med å opprettholde arbeidsevne eller viktige roller i dagliglivet 

 

Rehabilitering i kommunehelsetjenesten 
 
For enkle problemstillinger vil rehabilitering i kommunehelsetjenesten være 
tilstrekkelig. Ved alvorligere tilfeller av funksjonssvikt i forhold til dagliglivet bør 
fastlegen eller annen helseinstitusjon vurdere henvisning til et mer spesialisert 
rehabiliteringstilbud med bedre forutsetninger enn et kommunalt rehabiliteringstilbud. 
 
Et tverrfaglig team omfatter minst lege, fysioterapeut og sykepleier. Teamet kan utvides med 
ergoterapeut, psykolog, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog. Andre yrkesgrupper/fagmiljø 
som kommunal ergoterapitjeneste og psykologtjeneste. NAV vil også være en viktig 
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samarbeidspartner i et kommunalt rehabiliteringstilbud dersom bruker er i arbeid eller har 
som mål å komme ut i arbeidslivet.  
 
Pasient og pårørende er sentrale i utarbeidelse av informasjon og tilbud som gis fra 
de forskjellige instanser. Lungerehabilitering har vist seg i flere studier med høy 
evidens å øke pasientens livskvalitet, øke funksjonsnivået, redusere hyppighet av 
forverrelser og behov for sykehusinnleggelser. 
 
Målet med rehabilitering er at pasient og pårørende kan orientere seg i og mestre en ny 
livssituasjon, samt ivareta sekundærforebygging. Sykdomsforståelse, funksjonstrening, 
aktivitet og deltagelse (arbeid og sosialt) samt livsstilsendringer inkludert røykeslutt er 
sentralt innhold og viktige parametre å måle effekt av. Deler av tilbudet kan innebære 
individuell tverrfaglig veiledning/konsultasjon, mens mye bør kunne ivaretas på 
gruppenivå. 
 
Lungerehabilitering i primærhelsetjenesten forutsetter derfor utvikling og etablering av både 
kompetanse og kapasitet.  
 
Vedlikehold og primærrehabilitering er et lavterskeltilbud som kan foregå nær 
pasientens bosted. Det har som mål å opprettholde en langtidseffekt av både 
primærrehabilitering, akuttrehabilitering og kompleks rehabilitering. Livsstilsendringer 
følges opp med motivering og tilbud om fortsatt trening, eventuelt kontakt og trening i 
selvhjelpsgrupper. Ved røykeslutt er tilbakefall vanlig og pasienten følges tett over 
lengre tid for at motivasjon og røykfrihet skal opprettholdes. Oppfølgingen bør skje 
hos fastlegen eller annen helsearbeider med kompetanse innen røykesluttarbeid. 

 

Ulike arenaer for rehabilitering 

 Sykehjem: For pasienter som har behov for heldøgns pleie og omsorg. Varighet 

minimum 4 uker med oppfølging 4- 5 dager pr. uke. Viktig med videre oppfølging etter 

dette, enten på dagrehabilitering eller i hjemmet. 

 Dagrehabilitering: For pasienter som kan bo hjemme og komme seg til/fra 

behandlingssted. Tverrfaglig tilbud to- tre ganger pr. uke i en 3 mnd. periode. Et slikt 

tilbud bør inkludere kartlegging av bolig, hjemmesituasjon og evt. 

arbeidsplassvurdering og for å avklare eventuelt behov for tilrettelegging og 

opplæring. 

 I pasientens hjem: For hjemmeboende pasienter som ikke klarer å komme på 

dagrehabilitering, men som ikke har behov for døgnplass, ytes rehabiliteringen i 

hjemmet. 

 For yrkesaktive er det viktig med samarbeid med pasientens arbeidsgiver, 

bedriftshelsetjenesten og NAV. 
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Rehabiliteringsplan 

For alle rehabiliteringspasienter skal det skrives en rehabiliteringsplan som beskriver  
 

 henvisningsgrunn 

 hovedproblem 

 hovedmål og delmål   

 tiltak  

 hvem som skal utføre tiltakene 
 

Rehabiliteringsplanen skal nedtegnes av et tverrfaglig team i samarbeid med pasienten, 

som skal signere planen. Viktig at alle som jobber med pasienten følger opp planen og 

jobber mot felles mål. 

Rehabiliteringen skal tilpasses individuelt og det anbefales at alle får vedlikeholdstrening i 

etterkant av rehabiliteringsopphold! 

Se skjema: Rehabiliteringsplan 

  

Aktuelle rehabiliteringsinstitusjoner: 

 Aure rehabiliteringssenter 

 Røros rehabiliteringssenter 

 Glittreklinikken  

 Granheim 
 

  

http://www.lhl.no/roros/
http://www.lhl.no/glittreklinikken/
http://www.granheim.no/


 

 

Rehabiliteringsplan 

Navn: Fødselsnummer: 

 
Adresse: 
 
 

Telefon: 

e-post: 
 

 

Nærmeste pårørende: 
 
 

Adresse: Telefon: 

 

Rehabiliteringsplanen skal fylles ut sammen med pasienten 

Dine kontaktpersoner: 

 Navn: Telefon: 
Fysioterapeut:   
Ergoterapeut:   

Sykepleier:   

Lege:   

Primærkontakt:   

Hjemmesykepleie, vakttelefon:   

Tildelingstjenesten:   

Hovedkjøkken:   

Hjemmehjelp:   

Evt. andre:   

 

Eksisterende vedtak, planer og avtaler: Ansvar/kommentarer 
Korttidsplass 
 

 

Fra dato:  
Til dato: 

 

Hjemmetjenester 
 

Fra dato:  
Kontroll hos fastlege 

 

Dato:  
Avtale med fysioterapeut 

 

Dato:  
Avtale med ergoterapeut 

 

Dato:  
Individuell plan 

 

Dato:  
Annet: 

 

  



 

 

Rehabiliteringsplanen gjelder fra dato: Til dato: 

 

Kort sykehistorie/situasjonsbeskrivelse 

 
 
 

 

Hva er ditt overordnede mål for rehabiliteringen: 

 
 
 

Sluttkommentar/oppsummering: 
 

 

Delmål 1: 
 
 

Startdato: Evaluering dato: Sluttdato: 

Tiltak: Ansvar: Kommentar: 

 
 
 
 

  

Sluttkommentar/oppsummering: 
 

 

Delmål 2: 
 
 

Startdato: Evaluering dato: Sluttdato: 

Tiltak: Ansvar: Kommentar: 

 
 
 
 

  

Sluttkommentar/oppsummering: 
 

 



 

Delmål 3: 
 
 

Startdato: Evaluering dato: Sluttdato: 

Tiltak: Ansvar: Kommentar: 

 
 
 
 
 

  

Sluttkommentar/oppsummering: 
 

 

Delmål 4: 
 
 

Startdato: Evaluering dato: Sluttdato: 

Tiltak: Ansvar: Kommentar: 

 
 
 
 
 

  

Sluttkommentar/oppsummering: 
 

 

Delmål 5: 
 
 

Startdato: Evaluering dato: Sluttdato: 

Tiltak: Ansvar: Kommentar: 

 
 
 
 
 

  

Sluttkommentar/oppsummering: 
 

 



 

Videre behandling og oppfølging: 

 
 
 
 
 

 

 

Sted og dato:……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………..                      …….………………………………………………………………. 

(Underskrift av bruker)     (Underskrift av kontaktperson i kommunen)  

  



 

 
 
Helhetlig pasientforløp for 
pasienter med KOLS i 
kommunehelsetjenesten 

 
Prosedyre for leger: 

AKUTT EKSASERBASJON AV 
KOLS 

 
Dato:               Utgave: 1 
Utarbeidet av: 
Godkjent av: 
Revideres innen: 

  Side 1 av 2 

 

Behandling av akutt eksaserbasjon: 

 
1. Øk hyppighet og eventuelt dose av inhalerende, hurtigvirkende 
bronkiedilaterende medisin. 
 
2. Prednisolon 30-40 mg daglig i 10 dager. Det kliniske skjønn kan indikere en 
avvikelse. 
 
3. Antibiotika ved: Tiltagende dyspnø, økt ekspektorat, tiltagende purulens, 
allmenne infeksjonstegn som feber og stigning av CRP-verdi til over 50 mg/ml i 
løpet av et par dager, anses som indikasjon for antibiotikabehandling.  
 
Preparatvalg: Amoxicillin 500 mg x 3 daglig i 7-10 dager. 
 
Ved penicillinallergi: Doxylin 200 mg 1. dag, deretter 100 mg daglig i 7-10 dager. 
 
Ved klinisk mistanke om pneumoni er første valg penicillin. 
 Antibiotikavalg i videre behandling vurderes etter dyrkningssvar eller hva som 
tidligere har hatt effekt. 
 
4. Oppfølgning med henblikk på effekt. 
 
5. Ved akutt innleggelse på sykehjem vurderes behovet for eventuelt intravenøs 
infusjon med Solu-cortef 100 mg og Aminophyllin 300 mg, eventuelt i kombinasjon, 
samt i.v. antibiotika i form av penicillin eller cefuroxim. 
 
Ved akutte problemstillinger er det på dagtid mulighet for telefonisk rådgivning ved 
sykehusets lungespesialist. 
 
 

Forhold som kan indikere innleggelse: 
 
Anamnese: 
 
• Svært nedsatt lungefunksjon i stabil fase 
 
• Pasienten har hatt surstoffbehandling hjemme 
 
• Pasienten er på grunn av pustebesvær blitt immobil 



 

 
• Pasienten kan ikke sove eller spise på grunn av pustebesvær 
 
• Ambulant behandling har ikke forbedret tilstanden i løpet av få dager 
 
• Kompliserende sykdommer som eksempel iskemisk eller inkompensert  
 
   hjertesykdom 
 
• Utilstrekkelig nettverk 
 

Observasjoner og undersøkelser: 
 
• Kliniske tegn på pneumoni 
 
• Ny tilkomne perifere ødemer eller dehydrering 
 
• Pasienten er konfus, uttrettet eller angst 
 
• Respirasjonsfrekvens > 25 
 
• Puls > 120 
 
• Surstoff-saturation < 90 % 
 
• Nyoppstått arytmi 
 
 

 

Referanser: Regionshospitalet Horsens, Danmark 

Kols. Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og 

oppfølging. Helsedirektoratet.no 

 

 

 

 

 

  

http://www.rm.dk/files/Sundhed/Sundhedsstaben/Regionalt%20Sundhedssamarbejde/KRONISK%20SYGDOM/kronikerområdet/KOL/Forløbsprogram%20KOL%20Godkendt.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-og-veileder-for-forebygging-diagnostisering-og-oppfolging-av-personer-med-kols/Documents/IS-2029Revidert.pdf
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PROSEDYRE: AKUTT FORVERRING AV KOLS I HJEMMET 
 

 Observasjoner 

 Sykepleietiltak ved akutt forverrelse 
 

 
PROSEDYRE: AKUTT FORVERRING AV KOLS I SYKEHJEM 

 Observasjoner 

 Sykepleietiltak ved akutt forverrelse 
 
 
 
Link: Prosedyre: ”Akutt alvorlig kols- forverrelse hos voksne”. Sykehuset Innlandet. 2012   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://demo.datakvalitet.no/egg/pdfProxy.htm?dok27689
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Observasjoner: 

● VAR DET EN UTLØSENDE FAKTOR? NOE SOM KAN FJERNES FRA ROMMET? 
 

● RESPIRASJON - BRUKER HJELPEMUSKLER, DYP ELLER OVERFLADISK, STRIDOR (en 
høyfrekvent, hvesende lyd som regel mest merkbar på innpust) 
 

● ØKENDE HOSTE 
 

● ØKENDE SLIMPRODUKSJON/SPUTUM 
ENDRING PÅ FARGE AV EKSPEKTORAT TIL GULT, GRØNT ELLER BRUNT MOT TIDLIGERE 
BLANKT/HVITT. 
 

● ENDRING AV MENGDE EKSPEKTORAT 
 

● RESPIRASJONSFREKVENS > 25 
 

● PULS > 120 / MIN. 
 

● TEMP 
 

● HUD NORMAL ELLER CYANOTISK? 
 

Sykepleietiltak ved akutt forverrelse: 

● OPPTRE ROLIG! 
 
● RO NED PASIENT (OG EVT PÅRØRENDE) EVT STRYK OVER RYGGEN 
 
● FINNE GOD, AVSLAPPET STILLING 

 Ofte best å sitte lett foroverbøyd med god armstøtte 
  
● ÅPNE VINDU 
 
● KALD KLUT I PANNA 
 
● INHALASJONSBEHANDLING 

 Gi ekstra inhalasjon (forordnet av lege) med «åpnermedisin» på forstøver eller inhalator 
 
● SJEKKE OM PAS HAR TATT RIKTIG MEDISIN PÅ RIKTIG MÅTE 
 
 



 

 
● EVT. MEDISIN 

 Hva har pas tatt? 

 Viktig å vise forsiktighet med beroligende og smertestillende medikamenter. Disse kan 
være  respirasjonshemmende. 

 O2 

 Væskebehandling 
 
● OBSERVER RESPIRASJON: 
 

 Frekvens, bruk av hjelpemuskler, dyp eller overfladisk, Stridor? (en høyfrekvent, 
hvesende lyd, som hovedregel er den mest merkbar på innpust) 

 Ved for rask respirasjonsfrekvens (>25 pr min) hjelpes pasienten til å puste 
langsommere. Be pasienten sette seg på en stol med begge albuene støttet på bordplaten eller 
på lårene, samtidig som føttene settes godt i gulvet. Alternativt la pasienten sitte på 
sengekanten eller i høyt ryggleie i seng. 
 

 Dette kan hjelpe pasienten med å bryte en ond sirkel: 

 Sett deg rett overfor og etabler øyekontakt med pasienten og ev hold han i hendene. 

 Start å puste i samme tempo som pasienten, be han følge ditt pustemønster og reduser 
tempoet langsomt 

 Ved overfladisk respirasjon hjelpes pasienten til å puste dypere. 

 Instruer pasienten i å puste langsomt inn slik at magen hever seg. 

 Oppfordre til å holde hånden på magen slik at han kjenner at magen hever seg. 

 Be pasienten puste inn gjennom nesen. Det fører til roligere og mer basal respirasjon. 

 Evt. å puste ut gjennom nesten sammenpressede lepper. 
 
● KONTROLLER FARGE OG MENGDE DERSOM DET ER EKSPEKTORAT 
 
● OBSERVERE HUDFARGE, CYANOTISK? OG MÅL OKSYGENMETNING 

 Tegn på oksygenmangel i blodet, pasienten trenger da gjerne O2 evt. øke denne for en 
periode (dersom avklart med lege) -obs CO2 retensjon.   

 Tegn på det er redusert bevissthet/sløvhet. 
 
● BLODTRYKK/PULS, RESPIRASJONSFREKVENS OG CRP? 

 CRP får man som regel ikke målt før man er kommet inn igjen på kontoret, men selv om 
denne er negativ har KOLS pasienter ofte god effekt av antibiotikabehandling ved forverring av 
sykdommen. 
 
● DERSOM DET ER UTARBEIDET EN EGENBEHANDLINGSPLAN, BRUK DENNE 
 
● HOSTEØVELSER 

 Be pasienten puste dypt inn 

 Be pasienten holde pusten i noen sekunder når lungene er fullt utvidet før ekspirasjon 

 Tilby drikke eller skylle munnen, evt. tannpuss og la pasienten hvile 
 
● VED BEHOV KONTAKT LEGE! 
 
 
 



 

 

KILDEHENVISNINGER: 
 

 KNUTEPUNKT SØRLANDET 
www.knutepunktsorlandet.no/artikkel 
Anbefalt pasientforløp for kols  
2012 
 

 Sykehuset Innlandet HF 
www.granheim.no  
Behandlingslinje KOLS 
2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.knutepunktsorlandet.no/artikkel
http://www.granheim.no/
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Observasjoner: 

● VAR DET EN UTLØSENDE FAKTOR? NOE SOM KAN FJERNES FRA ROMMET? 

● RESPIRASJON - BRUKER HJELPEMUSKLER, DYP ELLER OVERFLADISK, STRIDOR (en 
høyfrekvent, hvesende lyd som regel mest merkbar på innpust) 

● ØKENDE HOSTE 

● ØKENDE SLIMPRODUKSJON/SPUTUM 

● ENDRING PÅ FARGE AV EKSPEKTORAT TIL GULT, GRØNT ELLER BRUNT MOT TIDLIGERE 
BLANKT/HVITT. 

● ENDRING AV MENGDE EKSPEKTORAT 

● RESPIRASJONSFREKVENS > 25 

● PULS > 120 / MIN. 

● TEMP 

● HUD NORMAL ELLER CYANOTISK ? 
 

 

Sykepleietiltak ved akutt forverrelse: 

 

 OPPTRE ROLIG! 

 OBSERVER. La pasienten slippe å svare på unødvendige spørsmål. 
 

● RO NED PASIENT (OG EVT PÅRØRENDE) EVT STRYK OVER RYGGEN 
 
● FINNE GOD, AVSLAPPET STILLING 

 Ofte best å sitte lett foroverbøyd med god armstøtte 
  

● ÅPNE VINDU 
 
● KALD KLUT I PANNA 
 
● INHALASJONSBEHANDLING 

 Gi ekstra inhalasjon (forordnet av lege) med «åpnermedisin» på forstøver eller 
inhalator 

  
● SJEKKE OM PAS HAR TATT RIKTIG MEDISIN PÅ RIKTIG MÅTE 
 
● EVT.MEDISIN 

 Hva har pas tatt? 

 Viktig å vise forsiktighet med beroligende og smertestillende 
medikamenter. Disse kan være respirasjonshemmende. 

 O2 

 Væskebehandling 



 

 
● OBSERVER RESPIRASJON: 

 

 Frekvens, bruk av hjelpemuskler, dyp eller overfladisk, Stridor? (en høyfrekvent, 
hvesende lyd, som hovedregel er den mest merkbar på innpust) 

 Ved for rask respirasjonsfrekvens (>25 pr min) hjelpes pasienten til å puste 
langsommere. Be pasienten sette seg på en stol med begge albuene støttet på 
bordplaten eller på lårene, samtidig som føttene settes godt i gulvet. Alternativt 
la pasienten sitte på sengekanten eller i høyt ryggleie i seng. 

 

 Dette kan hjelpe pasienten med å bryte en ond sirkel: 

 Sett deg rett overfor og etabler øyekontakt med pasienten og ev hold han i 
hendene. 

 Start å puste i samme tempo som pasienten, be han følge ditt pustemønster og 
reduser tempoet langsomt 

 Ved overfladisk respirasjon hjelpes pasienten til å puste dypere. 

 Instruer pasienten i å puste langsomt inn slik at magen hever seg. 

 Oppfordre til å holde hånden på magen slik at han kjenner at magen hever seg. 

 Be pasienten puste inn gjennom nesen. Det fører til roligere og mer basal respirasjon. 

 Evt. å puste ut gjennom nesten sammenpressede lepper (leppeblås). 
 

● KONTROLLER FARGE OG MENGDE DERSOM DET ER EKSPEKTORAT 
 
● OBSERVERE HUDFARGE, CYANOTISK? OG MÅL OKSYGENMETNING  

 Tegn på oksygenmangel i blodet, pasienten trenger da gjerne O2 evt. øke denne 
for en periode (dersom avklart med lege) -obs CO2 retensjon.    
                                             

● BLODTRYKK/PULS, RESPIRASJONSFREKVENS OG CRP 

 Selv om CRP er negativ har KOLS pasienter ofte god effekt av 
antibiotikabehandling (IV eller p.o) ved forverring av sykdommen. 
 

● DERSOM DET ER UTARBEIDET EN EGENBEHANDLINGSPLAN, BRUK DENNE 
 

● HOSTEØVELSER 

 Be pasienten puste dypt inn 

 Be pasienten holde pusten i noen sekunder når lungene er fullt utvidet før 
ekspirasjon 

 Tilby drikke eller skylle munnen, evt tannpuss og la pasienten hvile 
 

● VED BEHOV KONTAKT LEGE! 
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Definisjon og alvorlighetsgrad  
 
Forverringer er alvorlige hendelser i sykdomsforløpet av kols. Pasienten må vurderes raskt og følges 
tett, og ved alvorlig kolsforverrelse kan sykehus/sykeheimsinnleggelse være nødvendig.  
 
Definisjon av kolsforverring:  
En forverring (eksaserbasjon) er økning av tungpusthet, hoste, oppspytt med eller uten farve og/eller 
andre symptomer fra øvre (tett nese, snue, nesesekresjon) og nedre luftveier (pip i brystet) hos en 
person med kols. Symptomene øker ofte i løpet av få dager og er mer uttalt enn den daglige 
symptomvariasjon ved sykdommen.  
 
Definisjon av forverringens alvorlighetsgrad:  
Alvorlighetsgrad av en forverring av kols defineres ofte ut fra bruk av helsetjenester (1).  

 Mild kolsforverring: behov for økt egenbehandling, dvs økt dose av bronkodilatatorer og /eller tillegg 
av legemidler som ikke benyttes regelmessig i stabil fase.  

 Moderat kolsforverring: behov for kontakt/behandling hos kommunehelsetjeneste/fastlege.  

 Alvorlig kolsforverring: behov for kontakt/behandling hos spesialisthelsetjeneste/sykehus.  
 
Det mangler biologiske markører og funksjonsmål som kan benyttes til inndeling av alvorsgrad av 
forverringer. Det er en gruppe personer med kols som har hyppige forverringer, mens andre har 
sjelden forverringer (2). Pasienter med hyppige forverringer har gjerne mer alvorlig kols (3). Endel 
forverringer oppfattes av pasientene som ”dårlige dager”, og mange forverringer forårsaker ikke 
kontakt med fastleger eller annet helsepersonell. De fleste forverringer behandles utenfor sykehus. 
Mange tilfeller av forverring skyldes infeksjoner (virale og/eller bakterielle), suboptimal behandling og 
økt luftforurensning. Kolonisering av bakterier i de nedre luftveiene er en prediktor for hyppigheten av 
moderate og alvorlige kolsforverringer (4). For mange pasienter er årsakene til og mekanismene ved 
forverringene ukjent.  
 
 
Egenbehandling  
Pasienter som har mottatt strukturert opplæring kan selv komme raskt i gang med egenbehandling 
ved en akutt forverring. Ved dårlig effekt av behandlingstiltakene hjemme må pasienten kontakte lege. 
Egenbehandling ved forverring krever at pasienten har erfaring fra tidligere episoder og at det er gitt 
adekvat opplæring. Pasienter med kolsforverring bør få øyeblikkelig hjelp-time hos fastlegen.  
 
1. Ved økende tung pust skal man øke behandlingen med hurtigvirkende bronkodilatator med to 
inhalasjoner hvert 10. minutt inntil effekt i løpet av første time.  
Ved dårlig inspirasjonskraft bør man bruke spray med inhalasjonskammer. Responsen er 
doseavhengig.  
2. Prednisolon peroralt 30-40 mg daglig i 7 til 10 dager. Nedtrapping er ikke nødvendig ved inntil 14 
dagers behandling.  
3. Ved tilstedeværelse av minst to av følgende symptomener: økt tung pust, økt mengde ekspektorat 
og økt purulens, er det indikasjon for antibiotika (5) (f.eks. amoxicillin 500 mg x 3 i 7-10 dager). 
Prednisolon- og antibiotikabehandling gjennomføres etter avtale med lege, men ved god effekt er det 
tilstrekkelig om fastlegen kontaktes i løpet av kuren.  
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Kommunehelsetjeneste/fastlegen  
 
Klinisk vurdering  
Tidlig diagnose og rask igangsetting av behandling kan hindre videre forverring av sykdommen og 
redusere sykehusinnleggelser. Diagnosen forverring av kols er, foruten sykehistorien, også basert på 
en klinisk vurdering som omfatter: bevissthetsgrad, bruk av aksessorisk respirasjonsmuskulatur, 
auskultasjonfunn av Thorax, inkludert hjerte- og respirasjonsfrekvens, cyanosevurdering (eventuelt 
pulsoksymetri), kartlegging av infeksjonstegn (CRP), og hvis tilgjengelig spirometri og røntenbilde av 
Thorax. Andre årsaker til symptomforverringene er differensialdiagnoser som pneumoni, 
pneumoThorax, lungeemboli og hjertesvikt (6).  
 
Behandling  
Bronkodilatasjon og antiinflammasjon  
Behandlingsprinsippene er som angitt under ved egenbehandling. Forutsatt at pasienten kan svelge er 
effekten like god og rask ved bruk av prednisolontabletter som ved bruk av steroidinjeksjoner (7). 
Prednisolon i høy dose første dag (50 mg) etterfulgt av høy dose formoterol/budenesonid ga i en 
studie samme effekt som perorale steroider i vedlikeholdsdose hva angår symptomer, livskvalitet og 
bruk av akuttmedisin. Dette innebærer en betydelig reduksjon i kumulativ prednisolondose (8).  
 
Antibiotikabehandling (9)  
Bakteriologisk diagnostikk av ekspektorat gir liten veiledning i valg av antibakteriell terapi. Oftest finner 
man Hemophilus influenzae, pneumokokker og moraxella catarrhalis. Økt purulent ekspektorat, mer 
tung pust, allmenne infeksjonstegn som feber og en stigning av CRP-verdi til over 50 mg/ml i løpet av 
et par dager, ansees som indikasjon for antibiotikabehandling. Hos pasienter med svært alvorlig kols 
vil det oftest være indisert med antibiotika.  
Førstevalg av antibiotika er amoksicillin 500 mg x 3 i 7-10 døgn, mens andrevalg (og ved 
penicillinallergi) er doksycyklin 100 mg daglig i 7-10 dager (dobbel dose første døgn). Ved hyppige 
infeksjoner bør man alternere mellom disse og evt. trimetoprim sulfametoksazol og makrolider. 
Kinoloner er sjelden indisert. En multistudieanalyse viste at antibiotika var entydig effektivt ved 
alvorlige forverringer, men konklusjonene er ikke så entydige for studier av lette til moderate 
forverringer (10). En meta-analyse har vist at antibiotika behandling i ≤5 dager er like effektiv som en 
tradisjonell lengre behandling ved kronisk bronkitt og kols (11).  
 
Indikasjoner for innleggelse på sykehus/sykeheim  
Kolsforverringer kan være livstruende. Faktorer som taler for innleggelse på sykehus er:  
1. Manglende effekt av initial behandling.  

2. Nytilkommet SpO2 under 90 % eller cyanose.  

3. Tidligere alvorlige kolsforverringer med behov for mekanisk ventilasjonsstøtte og langvarige 
sykehusopphold.  

4. Sliten pasient, nytilkommet takykardi eller perifere ødemer  

5. Usikker diagnose, dårlig funksjonsnivå eller vanskelige hjemmeforhold.  

6. Kompliserende komorbiditet.  

7. Lang vei til sykehus.  
 
Er pasienten dårlig med truende eller manifest, akutt respirasjonssvikt skal man starte behandling 
før/under transporten med bronkodilaterende legemidler og kortikosteroider. I tillegg gis oksygen 1 
liter/ minutt på nesekateter dersom oksygenmetnngen er lav (SpO2 < 92) eller ukjent. Dersom dette 
ikke har effekt, er det i flere distrikt ambulanser som tilbyr noninvasiv ventilasjonsstøtte i form av 
CPAP. I så fall; påse at FiO2 ikke overstiger 40 % ved kjent hyperkapni.  
 
Effekten er livreddende med kortere sykehus-/sykeheimsopphold, bedre lungefunksjon og mindre 
symptomer. Behandlingen kan være assosiert med blant annet hjertearytmier (beta-2-agonister, 
antikolinergika), hypotensjon (metylxantiner) og hyperglykemi (kortikosteroider).  
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Farmakologisk behandling på sykeheim  
 
Bronkodilatasjon og antiinflammasjon  

 Spray med kortidsvirkende bronkodilatorer i inhalasjonskammer. Dosering hvert 10 min. inntil 
bedring første time. Bruk av spray på inhalasjonskammer er like effektivt som forstøverapparat.  

 Ved bruk av forstøver, gi salbutamol 2,5- 5 mg og/eller ipratropium 0,5 mg. Dette kan gjentas etter 
30 minutter.  

 Glucokortikoider gis per oralt i dose tilsvarende prednisolon 30-40 mg daglig i 7-10 dager. Så fremt 
pasienten kan svelge anbefales peroral medikasjon. Det er rask og svært høy absorpsjon fra tarm av 
prednisolon, og effekten er like rask som ved intravenøs infusjon. Dersom pasienten ikke allerede 
bruker prednisolon, anbefales ikke behandling utover 14 dager. Gradvis nedtrapping av steroiddose er 
ikke nødvendig.  

 Metylxantiner kan administreres ved langsom intravenøs infusjon ved manglende effekt av 
inhalasjonsbehandling med beta-2-agonister og antikolinergika i repeterte doser. Doseringen må 
reduseres hvis pasienten bruker vedlikeholdsbehandling med teofylliner.  

 Pasienter med kols bruker vanligvis bronkodilaterende behandling før innleggelser. Endringer av 
faste legemidler anbefales kun dersom det anses som nødvendige, slik at forvirring angående 
medisinbruk kan unngås.  
 
Oksygenbehandling  

 Personer med forverring av kols må monitoreres med tanke på utvikling av hypoksemi ved bruk av 
pulsoksymeter. 

 Oksygen gis ved SaO2 < 90 %, initialt via nesekateter 1-2 liter per minutt eller mer under 
overvåkning av kutan oksygenmetning.  

 Målet med oksygenbehandling ved forverring av kols er å holde en tilfredsstillende 
oksygensaturasjon (SaO2 > 90 %).  

 Når oksygen gis bør pasienten overvåkes med tanke på utvikling av hyperkapni og respiratorisk 
acidose. Faren for oksygenindusert hyperkapni er overvurdert hos våkne pasienter.  
 
Antibiotika  
En metaanalyse av 11 studier (13) med 917 kolspasienter med moderat og alvorlig forverring og med 
økt mengde purulent oppspytt viste at antibiotika reduserte dødeligheten og behandlingssvikt, men 
økte riskoen for diare. Kritisk syke pasienter med kols som har truende eller etablert respirasjonssvikt 
og infeksjonstegn, må behandles med bredspektrede kombinasjoner av antibiotika.  
Førstehåndspreparatet er penicillin supplert med aminoglykosid ved tegn til sepsis (9). Ved 
penicillinallergi: Erytromycin eller cefuroxim. Ved mistanke om mykoplasma 
eller clamydia: doxycyklin eller erytromycin. Ved mistanke om Legionella: erytromycin eventuelt 
supplert med rifampicin.  
Sekretløsende legemidler  
Sekretoppløsende legemidler har ikke dokumentert effekt og anbefales ikke brukt.  
 
 
Vanndrivende legemidler  
Eldre pasienter med kols har ofte samtidig hjertesvikt med tendens til væskeretensjon. Behandling 
med diuretika (loopdiuretika) bør overveies i tilfeller der væskeretensjon synes å være en medvirkende 
årsak til oksygenerings- og ventilasjonsproblemene. Indikatorer på dette er rask vektøkning/ødemer 
og diagnostisk funn ved ultralydsundersøkelse av hjertet.  
 
 
Kilde 

Kols. Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging. Kap. 8. 
Helsedirektoratet 2012. 
 
 
 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-og-veileder-for-forebygging-diagnostisering-og-oppfolging-av-personer-med-kols/Documents/IS-2029Revidert.pdf


 

 
Akutte forverringer av KOLS – utvidet oppstilling 

 
Side 4 av 4 

 

Litteratur  
1. Rodriques-Roisin R. Towards a consensus definition for COPD Exacerbations. Chest 2000;117:398S-401S.  
2. Nielsen R, Johannessen A, Omenaas ER, Bakke PS, Gulsvik A. Exacerbation rates of COPD in hospital patients, 
population based cases and controls. ERS annual conference, Vienna. 2009. 
http://www.ersnet.org/learning_resources_player/abstract_print_09/main_frameset.htm).  
3. Miravitles et al. Treatment of COPD and its exacerbations in general practice. Respir Med 1999 -93:173-9.  
4. Patel IS, Seemungal TA, Wilks M, et al. Relationship between bacterial colonization and the frequency, character and 
severity of COPD exacerbations. Thorax 2002; 57: 759–64.  
5. Anthonisen NR, Manfreda J, Warren CP et al. Antibiotic therapy in exacerbations of chronic obstructive pulmonary 
disease. Ann Intern med 1987;106:196-204).  
6. Rizkallah J, Paul Man SF, Sin DD. Prevalence of Pulmonary Embolism in Acute Exacerbations of COPD. A 
Systematic Review and Metaanalysis. Chest 2009;135;786-793.  
7. de Jong YP, Uil SM, Grotjohan HP, Postma DS, Kerstjens HA, van den Berg JW. Oral or IV Prednisolone in the 
Treatment of COPD Exacerbations: A Randomized, Controlled, Double-blind Study. Chest. 2007 Dec;132(6):1741-7.  
8. Ställberg B, Selroos O, Vogelmeier C, Andersson E, Ekström T, Larsson K. Budesonide/formoterol as effective as 
prednisolone plus formoterol in acute exacerbations of COPD. A double-blind, randomised, non-inferiority, parallel-
group, multicentre study. Respir Res. 2009 Feb 19;10:11.  
9. Helsedirektoratet. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, oktober 2008, ISBN 978-
82-8081-112-7. s. 63-67.  
10. Puhan M A, Vollenweider D, Latshang T, Steurer J, Steurer Stey C. Exacerbations of chronic obstructive pulmonary 
disease: when are antibiotics indicated? A systematic review. Respiratory Research.2007;8:30.  
11. El Moussaoui R, Roede BM, Speelman P, Bresser P, Prins JM, Bossuyt PM. Short-course antibiotic treatment in 
acute exacerbations of chronic bronchitis and COPD: a meta-analysis of double-blind studies. Thorax. 2008 
May;63(5):415-22. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18234905  
http://www.chestjournal.org/content/132/6/1741.long  
12. Hægstad LK, Bjotveit T, Johannessen A, Gulsvik A. How frequently are physiological variables recorded in the 
emergency room in patients with obstructive pulmonary diseases and pneumonia? Prim Care Resp J 2009;18 (2):95-99.  
13. Ram FSF, Rodriguez-Roisin R, Granados-Navarrete A. Antibiotics for exacerbations of chronic obstructive 
pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2006; 2: CD004403. 

http://www.ersnet.org/learning_resources_player/abstract_print_09/main_frameset.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18234905
http://www.chestjournal.org/content/132/6/1741.long


 

Innleggelse på sykehus ved akutt forverring av KOLS pasient.  

Beskrivelse av ansvar og oppgaver 

 

Fastlege/tilsynslege/legevakt gjør følgende 

o Akuttbehandling foretatt – tilstand tilsier innleggelse 
o Kontakter vakthavende medisiner på sykehuset ang. innleggelse 
o Dokumenterer medisinsk akuttbehandling og grad av KOLS i 

innleggelsesskrivet 
o Egenbehandlingsplan/medisinliste medfølger 
o Pasienten er stabil og kan fraktes til sykehus med/uten lege 
 

Sykehjem 

Fastlege/ 

tilsynslege/lege-

vakt 

Sykepleier i hjemmetjeneste eller sykehjem gjør følgende: 

o Ringer evt. legevakt/AMK 
o Sykepleiedokumentasjon skrives og sendes med pasienten 
o Sender med pasienten: 

 egenbehandlingsplan 

 oppdatert medisinliste 

 ernæringsscreening 

 pasientens medisinsk tekniske utstyr 

 toalettsaker, briller, høreapparat, klær og sko 
o Varsler pårørende 

Hjemme- 

tjenesten 

Pasienten legges inn fra hjemmet.  

Pasient og pårørende evt. ambulansepersonell, tar med følgende: 

 Egenbehandlingsplan 

 Faste- og evt. medisiner pasienten bruker til vanlig 

 Oppdatert medisinliste 

 Aktuelt medisinteknisk utstyr. 

 Toalettsaker, briller, høreapparat, klær og sko 

 Hvis pasienten er alene, gi hjemmetjenesten / pårørende 
beskjed  

Pasient og 

pårørende (evt. 

ambulanse-personell) 

 

Sykehuset iverksetter 

eget pasientforløp for 

KOLS  

 

Dato:           Utgave: 1 
Godkjent: 
Revideres innen: 

 

Revideres innen: 

Helhetlig pasientforløp for 

pasienter med KOLS i 

kommunehelsetjenesten 

o OPPGAVER o ANSVARLIG  

Dato:                   Versjon: 1 

Dok.ansvarlig: 

Godkjent av: 

Fastlege/ 

tilsynslege/ 

legevakt 

 

 

Sykehuset iverksetter 

eget pasientforløp for 

KOLS, link til helseforetaket 

pasientforløp 

Sykepleier i hjemmetjeneste eller sykehjem gjør følgende: 

 

o Ringer legevakt/AMK for direkte innleggelse. (evt.)  
o Sykepleiedokumentasjon skrives. Sendes med pasienten, 

inntil elektronisk forsendelse mellom kommune og 
helseforetak er klart. 

o Sender med pasienten egenbehandlingsplan  
o Sender med oppdatert medisinliste  
o Sender med pasientens med.teknisk utstyr. 
o Sender med toilettsaker, briller, høreapparat, klær og sko 
o Varsler pårørende om innleggelse 
 

Fastlege/tilsynslege/legevakt gjør følgende: 

o Kontakter vakthavende medisiner på sykehuset 
ang. innleggelse. 

o Ringer…. 
o Akuttbehandling gitt av kommunelegen og grad av 

KOLS, dokumenteres i innleggelsesskrivet. 
o Egenbehandlingsplan medfølger 
 

 

 

………. Helhetlig 

pasientforløp for 

pasienter med KOLS 

 

 

Sykehuset 

iverksetter eget 

pasientforløp for 

KOLS, link… 

Sykepleier i hjemmetjenesten eller på sykehjemmet 

gjør følgende: 

o Ringer AMK, for ambulanse, nr.  
o Sender med pasienten sykepleiedokumentasjon 

og egenbehandlingsplan  
o Sender med oppdatert medisinliste  
o Sender med pasientens med.teknisk utstyr. 
o Sender med toilettsaker og morgenkåpe/klær. 

Fastlege/tilsynslege/legevakt gjør følgende: 

o Kontakter vakthavende medisiner på sykehuset 
ang. innleggelse. 

o Akuttbehandling gitt av kommunelegen grad av 
KOLS, dokumenteres i innleggelsesskrivet. 

o Egenbehandlingsplan medfølger 
 

 

Sykehjem 

Hjemme- 

tjenesten 

Sykehuset 

Sykepleier i hjemmetjenesten eller på sykehjemmet 

gjør følgende: 

o Ringer AMK, for ambulanse, nr.  
o Sender med pasienten sykepleiedokumentasjon 

og egenbehandlingsplan  
o Sender med oppdatert medisinliste  
o Sender med pasientens med.teknisk utstyr. 
o Sender med toilettsaker og morgenkåpe/klær. 
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Fastlege/tilsynslege/legevakt gjør følgende: 

o Kontakter vakthavende medisiner på sykehuset 
ang. innleggelse. 

o Akuttbehandling gitt av kommunelegen grad av 
KOLS, dokumenteres i innleggelsesskrivet. 

o Egenbehandlingsplan medfølger 
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o Akuttbehandling gitt av kommunelegen grad av 
KOLS, dokumenteres i innleggelsesskrivet. 

o Egenbehandlingsplan medfølger 
 

 

Sykehjem 

Hjemme- 

tjenesten 

Sykehuset 

Fastlege/ 

tilsynslege/ 

legevakt 

 

Sykepleier i hjemmetjenesten eller på sykehjemmet 

gjør følgende: 

o Ringer AMK, for ambulanse, nr.  
o Sender med pasienten sykepleiedokumentasjon 

og egenbehandlingsplan  
o Sender med oppdatert medisinliste  
o Sender med pasientens med.teknisk utstyr. 
o Sender med toilettsaker og morgenkåpe/klær. 

Sykepleier i hjemmetjeneste eller sykehjem gjør 

følgende: 

o Ringer ?  
o Sykepleiedokumentasjon srives og ……. 
o Sender med pasienten egenbehandlingsplan  
o Sender med oppdatert medisinliste  
o Sender med pasientens med.teknisk utstyr. 
o Sender med toilettsaker og morgenkåpe/klær. 
o ? 
 

Helhetlig pasientforløp 

for pasienter med KOLS i 

kommunehelsetjenesten 

 

 

………. 

Fastlege/tilsynslege/legevakt gjør følgende: 

o Kontakter vakthavende medisiner på sykehuset 
ang. innleggelse. 

o Ringer…. 
o Akuttbehandling gitt av kommunelegen grad av 

KOLS, dokumenteres i innleggelsesskrivet. 
o Egenbehandlingsplan medfølger 
 

 

 

 

Sykehjem 

Fastlege/ 

tilsynslege/ 

legevakt 

 

………. 

Hjemme- 

tjenesten 

Sykehuset 

Helhetlig 

pasientforløp for 

pasienter med KOLS 

 

Fastlege/tilsynslege/legevakt gjør følgende: 

o Kontakter vakthavende medisiner på sykehuset 
ang. innleggelse. 

o Akuttbehandling gitt av kommunelegen grad av 
KOLS, dokumenteres i innleggelsesskrivet. 

o Egenbehandlingsplan medfølger 
 

Sykehuset Sykehuset Sykehuset 

Hjemme- 

tjenesten 

Fastlegen/tilsynslegen gjør følgende: 

o Følger opp tiltak sykehuslegen har iverksatt eller andre tiltak som 
er foreslått i epikrisen 

o Korrigerer egenbehandlingsplan 

o Korrigerer medisinliste. 

o Utfører legetilsyn innen 2 uker, setter pasienten opp på time 

o Tilbyr tjeneste fra kommunens “KOLS team” 

Dokumenter og utstyr som følger pasienten ved utskrivelse: 

o Sykepleiedokumentasjon  

o Signert epikrise fra behandlende lege sendes fastlege og 
institusjon 

o Resepter, sørge for medisiner for to døgn 

o Nødvendig behandlingsutstyr 

o Dokumentasjon fra andre fagpersoner som fysioterapeut 
 

 

 

Se prosedyre:”Utreise:Planlegging og gjennomføring” tas i bruk. Vedlegg. 

 

Sykepleier i hjemmetjenesten gjør følgende: 

o Utfører tilsyn utreisedag eller neste dag. 

o Følger opp egenbehandlingsplan. 

o Følger opp at pasienten bruker foreskrevne medisiner  

o Tilser at pasienten bruker medisin- og med.teknisk utstyr riktig. 

o Følger opp foreslåtte tiltak for ernæringstilstand , evt. bestiller 
matombring. 

 

 

 

 

 

o Vurderer henvisning til spesialist i 
lungesykdommer 

o Vurderer/bestiller fysioterapi og ergoterapi 
o Vurderer ernæringsstatus/ evt.behov for 

matombringing hvis pas. bor hjemme 
o Orienterer om individuell plan 
o Tilbyr / bestiller rehabiliterings-opphold, gi tilbud 

om kommunal oppfølging etterpå 

o , behov for rehabiliteringsopphold 
o Vurdere behov for kontakt med kommunalt KOLS-

team, palliativt tea 

o Ernæringsscreening 
o Varsler pårørende 

 

 



 

 

 

  

                                       
Helhetlig pasientforløp for 
pasienter med KOLS i 
kommunehelsetjenesten 
 

Utreise, kontroll og mottak etter 
sykehusinnleggelse.  

Beskrivelse av ansvar, oppgaver og videre 
behandling etter utskrivelse 

Dato:     
Utgave:1 
Godkjent av: 
Revideres innen: 

ANSVAR OPPGAVER Side 1 av 2 

Dokumenter og utstyr som følger pasienten ved utskrivelse: 

o Ansvarlig sykepleier kontakter pårørende, evt. 

hjemstedskommunens tildelingstjeneste, institusjon eller 

hjemmesykepleie hvis pasienten har behov for kommunal tjeneste 

etter prosedyre: “Utreise, planlegging og gjennomføring “ 

o Transport rekvireres 
o Sykepleiedokumentasjon  
o Signert epikrise fra behandlende lege sendes fastlege og institusjon 
o Resepter, sørger for medisiner for to døgn 
o Nødvendig behandlingsutstyr 
o Dokumentasjon fra andre fagpersoner, som fysioterapeut 
o Ernæringsscreening 

 
Se prosedyre: ”Utreise: Planlegging og gjennomføring” 

 

 

Sykehuset 

Fastlegen/tilsynslegen gjør følgende: 

o Følger opp tiltak sykehuslegen har iverksatt eller andre tiltak som er 
foreslått i epikrisen 

o Korrigerer egenbehandlingsplan 
o Korrigerer medisinliste. 
o Utfører legetilsyn innen 2 uker, setter pasienten opp på time 
o Tilbyr tjeneste fra kommunens “KOLS team” 
o Vurderer /beslutter videre behov for legetilsyn både hos fastlege og 

spesialist i lungesykdommer 
o Vurderer/bestiller fysioterapi og ergoterapi 
o Vurderer ernæringsstatus/ evt. behov for matombringing hvis 

pasienten bor hjemme 
o Orienterer om individuell plan 
o Tilbyr / bestiller rehabiliterings-opphold, sørger for oppfølging etter 

 endt opphold  
 

 

o Dato og tidspunkt for hjemreisen skal være avtalt 
o Se til at nødvendig dokumentasjon foreligger og innehar 

nødvendige opplysninger: 

 signert epikrise fra behandlende lege 

 sykepleiedokumentasjon 
o Har sykehuset sendt med nødvendige resepter og medisiner for 

to døgn 
o Har sykehuset sendt med nødvendig behandlingsutstyr? 
o Hvilke hjelpemidler er nødvendige – er disse omsøkt fra 

sykehuset? 
o Er pårørende informert om tidspunkt for utskrivelse? 
o Tilrettelegge hjemkomst 
o Hvilke kommunale tjenesteytere skal ha videre beskjed? 
o Foreligger individuell plan? 

 
 Nødvendige vedtak fattes etter en til hver tid gjeldende lovverk 

 
Se: Sjekkliste for tildeling og koordinering av tjenester i kommunen 

 

 

Fastlege/ 

tilsynslege 

Kommunal 
tildelings- 

tjeneste 



 

 

  

                                 
Helhetlig pasientforløp for 
pasienter med KOLS i 
kommunehelsetjenesten 
 

Utreise, kontroll og mottak etter 
sykehusinnleggelse.  

Beskrivelse av ansvar, oppgaver og videre 
behandling etter utskrivelse 

Dato:     
Utgave:1 
Godkjent av: 
Revideres innen: 

ANSVAR OPPGAVER Side 2 

Sykepleier i hjemmetjenesten gjør følgende: 

o Utfører tilsyn utreisedag eller neste dag. 
o Følger opp egenbehandlingsplan. 
o Følger opp at pasienten bruker foreskrevne medisiner  
o Tilser/ veileder pasienten (og pårørende) i riktig bruk av medisin- og 

medisin teknisk utstyr. 
o Følger opp foreslåtte tiltak for ernæringstilstand , evt. bestiller 

matombring. 
o Følger opp foreslåtte tiltak fra sykehuset som fysio- og ergoterapi, 

behov for rehab.opphold 
 

Se: Sjekkliste ved mottak av pasient 

 

 

 

 

 

Pasient 

og pårørende 

Sykepleier i sykehjem gjør følgende: 

o Følger opp egenbehandlingsplan. 
o Følger opp at pasienten bruker foreskrevne medisiner 
o Tilser / veileder pasienten, i riktig bruk av medisin- og med.teknisk 

utstyr riktig. 
o Følger opp foreslåtte tiltak fra sykehuset innen ernæring, trening og 

tilrettelegging. 
o Vurderer behov for tilrettelegging i hjemmet hvis pasienten skal hjem 

etter oppholdet. 
 

Se: Sjekkliste ved mottak av pasient 

Hjemme- 

tjenesten 

Sykehjem, 

korttids-opphold 

Hvis pasienten skrives direkte ut til hjemmet, må pasient og 

pårørende, ta ansvar for å: 

o Sette seg inn i,- og bruke egenbehandlingsplanen 
o Bruke foreskrevne medisiner på riktig måte. 
o Sette seg inn i bruken av med. teknisk utstyr 
o Bestille time til lege og tar opp med legen anbefalinger fra sykehuset, 

for eksempel kommunal bistand som hjemmehjelp og 
hjemmesykepleie. Rehabiliteringsopphold? 

o Prioritere egen helse: 
-røykeslutt 
-daglig trening/ evt. fysioterapi  
-spise riktig kost anbefalt fra sykehuset, evt. søke råd  
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Hensikt: 
Prosedyren skal sikre: 

 Nødvendig oppfølging av pasienter som har vært innlagt i avdelingen.  
 At pasient og pårørende opplever trygghet ved utskrivelse og hjemreise.  

Omfang: 
Prosedyren gjelder for sykepleiere og leger i avdelingen. 

 

Fremgangsmåte og arbeidsfordeling 

Utføres av lege på sengepost: 

 Fylle ut 24-timersmelding ved første legevisitt til pasienter som har kommunale 
tjenester eller dersom vi forventer de vil ha behov for det.    

 Planlegg pasientforløpet allerede fra første dag inkludert plan for utreise.  
 Vurdere om pasienten er utskrivingsklar og fylle ut melding om dette dersom pasienten 

har kommunale tjenester eller dersom vi forventer de vil ha behov for det. Obs gjelder 
også de som trenger hjemmesykepleie og fast plass på sykehjem.  

 Gjennomføre utskrivningssamtale med pasienten og evt. pårørende sammen med 
sykepleier på sengepost. Levere ut ”melding ved utskrivelse”.  

 Hvis hjemmesykepleien administrerer pasientens medikamenter, avklar med pasienten 
om det er greit at vi sender kopi av "melding ved utskrivelse" til hjemmesykepleien.  

 Avgjør hvordan pasienten kan reise og informer sykepleier på sengeposten om dette.  
 Informer pasienten om medisiner, bruk og bivirkninger.  
 Skriv ut resepter på aktuelle medisiner og medisinsk utstyr.  
 Skriv ut sykemelding til pasienten ved behov.  
 Ordne epikrise til fastlege. Ved utskrivelse til sykehjem skal epikrise alltid følge 

pasienten når han / hun drar.  
 Husk, gi beskjed til sykepleier hvis endring av medikamentliste like før avreise. Ikke 

tilstrekkelig at dette står i epikrisen, kan bli misforståelser hvis pasienten skal ha med 
seg medikamenter fra sykehuset.  

 Epikrise skrives så tidlig så mulig.  

Utføres av sykepleier på sengeposten: 

 Fylle ut 24-timersmelding ved første legevisitt til pasienter som har kommunale 
tjenester eller dersom vi forventer de vil ha behov for det. For å kunne fylle ut 
overnevnte godt må følgende opplysninger innhentes første døgn:  



 

 Kartlegging av fysiske , psykiske  og sosiale forhold. Planlegging av utskrivelse 
starter allerede når pasienten blir innlagt. Innhent opplysninger fra pasienten, eventuelt 
pårørende om blant annet følgende:  

o Mobilitet. F.eks : Oppegående, dårlig gangfunksjon, bruk av/behov for 
hjelpemidler, f.eks rullator, doforhøyer , trygghetsalarm. Det er vårt ansvar og 
forsikre oss om at utstyret er på plass før pasienten skrives ut.   

o Ut i fra pasientens egne ressurser og diagnose må vi beskrive pasientens ADL 
funksjoner, behov for hjelp til personlig hygiene, spising etc.  Dette krever god 
dialog med pasient, pårørende og evt kommunehelsetjenesten. Opplysninger 
om pasientens funksjonsnivå ajourføres i Epj. Her må det komme fram f.eks at 
pasienten må ha hjelp til å komme seg opp av seng, delvis tilsyn ved stell, ved 
forflytning osv. Mental / kognitiv funksjon bør også dokumenteres der det er 
naturlig.  

o  Sosiale forhold. Bolig: Rom-plassering? Alt på ett plan, trapper osv. Familie : 
Bor alene, tilsyn av pårørende?  

o Kontakt med primærhelsetjenesten: Hvor mye hjemmehjelp / hjemmesykepleie 
pasienten hadde før innleggelsen. Sykehjemsplass: Ta kontakt med spørsmål 
om plassen er fast eller korttids, ved sistnevnte må det sjekkes når plassen 
utløper.  

  Kontakt med primærhelsetjenesten skal dokumenteres i Epj under ”planlegging av 
utreise”. Husk å dokumentere hvem du har snakket med og når i  EPJ. Notat om at 24 
timersmelding/melding om utskrivingsklar pasient er skrevet skrives som G2 notat. 

 Har primærhelsetjenesten behov for opplæring må det gis et tilbud om det, og dette 
skal også dokumenteres i Epj. 

 Sykepleiesammenfatning påbegynnes så snart det er mulig. 

Utreisedagen 

Til hjemmet: 

 Varsle pasient og pårørende i god tid så de kan forberede seg på dette.  
 Varsle kommunen på oppgitt kontaktnummer så tidlig som mulig om tidspunkt for 

når pasienten ventes å komme hjem. 
 Opplys om pasienten bør tilsees samme dag, eventuelt om noen bør være tilstede 

når pasienten kommer hjem. Innkjøp av mat, påsetting av strøm osv. 
 Obs eventuell medisindosett som må fylles opp / korrigeres skal følge med hjem 

    Skaffe nødvendig medisin / utstyr pasienten trenger. 

 Hvis pasienten har hjemmesykepleie skal det skrives sykepleiesammenfatning. 
Hvis ikke holder det med ”melding ved utskrivelse” fra lege. 

 Vurder behovet for transport, drosje, ambulanse, buss etc. Gi beskjed til 
postsekretær om ønsket transportmiddel og tidspunkt for når pasienten skal være 
ferdig utskrevet. På ettermiddag og helg må sykepleier selv bestille transport via 
“Nissy”. 

    Husk å fjerne veneflon. 

     Til sykehjem: 

 Varsle sykehjemmet om ca når de kan vente at pasienten kommer  
 Sjekk om de har medisinene pasienten bruker.  
 Sykepleiesammenfatning+ epikrise skal alltid følge med.  
 Varsle pasient / pårørende. Sjekk om pasienten har tøy til å ta med, evt.om pårørende 

/ hjemmesykepleie må skaffe til veie dette.  



 

 Bruker pasienten spesielt utstyr må det sjekkes om sykehjemmet har det. Foreksempel 
: Stomiutstyr. Send med utstyr for en dags bruk, samt opplysninger om merke, 
størrelse på utstyret.  

 Husk å fjerne veneflon.  

 Relatert/Vedlegg: 
 Samhandling arbeidsinstruks 

 Varsel om innlagt pasient innen 24 timer og melding om utskrivingsklar pasient 

 
 

 

 

  



 

 

 
 
 

 

 

Rutiner 

Før bruker reiser hjem etter opphold ved sykehus, skal koordinerende enhet i sykehus og 

kommune ha dialog for å planlegge hjemreisen.  

I henhold til Samhandlingsavtale skal kontakt skje i tidspunkt mandag – fredag mellom kl. 

08.00 – 15.00  

 

Kommunikasjon skal dokumenteres og registreres i pasientjournal. Noter navn på 
kontaktperson. 
 

Sjekkliste (kommunens tildelingstjeneste skal etterspørre/se til følgende): 
Dato og tidspunkt for hjemkomst skal være avtalt. 
 

 

Det foreligger nødvendig informasjon om pasientens hjelpebehov for vurdering av 
videre behandling/oppfølging/tjenestebehov for pasienten. 
Fastlege/tilsynslege informeres og skal om mulig tas med i vurdering av behovet for 
tjenester. 
 
Videre kartlegging/observasjoner/tiltak som skal gjennomføres i kommunen, skal 
framkomme i sykepleiesammenfatning/epikrise/dokumentasjon fra andre 
fagpersoner. 
 
Er ernæringsscreening gjennomført på sykehuset? 
 

Sykehuset sender med nødvendige resepter og medisiner for to døgn. 
 
Sykehuset sender med nødvendig behandlingsutstyr. 

Hvilke hjelpemidler er nødvendige? 
 
Er noe bestilt/omsøkt fra sykehuset?  
 

Har sykehuset informert pårørende om tidspunkt for utskrivelse? 
 

Hjemkomsten tilrettelegges (nøkkel, mat, varme, brøyting o.s.v.) 
 

Hvilke kommunale tjenesteytere skal ha videre beskjed? (Fastlege, hjemmetjeneste, 
sykehjem, fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier, kjøkken, vaktmester) 
 
I hvilken form skal beskjed gis – journalføres av tjenesteyter som formidler 
 

 

Helhetlig pasientforløp 

for pasienter med 

KOLS i 

kommunehelsetjenest

en 

 

Sjekkliste for tildeling og koordinering 

av tjenester i kommunen 

 

Dato:  

Utgave: 

Godkjent av: 

Revideres: 

  Side 1  av 1 



 

 

Sjekkliste for koordinering og tildeling av tjenester i kommunen Side 2 av 2 

 

Foreligger individuell plan? 
Har pasienten krav på individuell plan? 

 

 Nødvendige vedtak fattes etter det lovverket som til enhver tid gjelder. 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
Lov om pasient- og brukerrettigheter 

  

http://www.lovdata.no/all/nl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html


 

 

 

 

 

 

Rutiner 

 Første samtale: Sett av god tid til besøk og dokumentasjon. 

 Utføres av primærkontakt 

 Ny samtale gjennomføres innen 4 uker  
 

 Besøket skal ha funksjons- og mestringsfokus, samt medisinsk- og forebyggende 
fokus for å sikre overgangen til hjemmet etter opphold i sykehus, eller i 
korttidsavdeling. 

 

 Vurdere pasientens samtykkekompetanse, jfr. Pasientrettighetsloven kap.4a 
 

 IPLOS-registrering 
 

 

Sjekkliste: 
 

Lese dokumentasjon/kommunikasjon fra sykehuset før samtale med bruker.  
 
Oppdatere pasientopplysninger i dokumentasjonssystemet. 
 
Alle KOLS-pasienter skal ha klargjort hovedkort og oppdatert medisinliste klart slik at 
dette hurtig kan printes ut fra fagsystemet, evt. ha kopier lett tilgjengelig i system for 
pasientdokumentasjon i tilfelle akutt innleggelse på sykehus eller sykehjem. 
 
Har pasienten egenbehandlingsplan? 

 

Kontroll og kvalitetssikring av medikamentlister. 
 

Nødvendige hjelpemidler/utstyr på plass? 
Blir utstyret brukt riktig? NB hygiene ved bruk av respirasjonsstøttende utstyr. 
 

Funksjonsvurdering, psykisk: 
- Angst 
- Depresjon, nedstemthet  
- Hukommelsesproblemer? 
- Søvnmønster natt/dag 
- Behov for psykososial støtte 

 

Funksjonsvurdering, fysisk: 
- Hoste 

 
 
Helhetlig pasientforløp for 
pasienter med  
KOLS i 
kommunehelsetjenesten 

 
Sjekkliste ved 

mottak av pasient 
(hjemmetjeneste og sykehjem) 

 
Dato:  
Utgave: 
Godkjent av: 
Revideres: 

  Side 1 av 2 

http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-063-005.html
http://www.helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/iplos-registeret/Sider/default.aspx


 

- Ekspektorat: farge og mengde 
- Respirasjon: tungpust, pustefrekvens, bruk av hjelpemuskulatur 
- Sirkulasjon: puls og blodtrykk 
- Temperatur 
- Ernæringstatus. Er ernæringsscreening foretatt? 
- Eliminasjon 
- Fysisk aktivitet og pusteteknikk 

- Komorbiditet 

 

Ta kontakt med kommunalt KOLS-team. 
Lege 
 
Sykepleier 
 
Fysioterapeut 
 
Ergoterapeut 
 
Oppstart rehabiliterings/oppfølgingsplan 
 

Behov for endrede tjenester? 
 

Pasientsikkerhet 
- Brannrisiko 
- Fallrisiko/Snublefeller 
- Har bruker trygghetsalarm? Er bruker i stand til å forstå bruken? Test alarmen. 
 

Legetime innen to uker etter akutt forverring 
Dato: 

 

  



 

Fastlege eller legevaktslege gjør følgende: 
 

 Egenbehandlingsplana revurderes og endres 

 Gi beskjed til pasient, pårørende og hjemmesykepleie om kontroll time. 

 Tilby tlf. kontakt ved forverring, eventuelt tilsyn. 

 Planlegger sammen med pasient og evt. pårørende videre behandling/opplegg for å 
unngå akutt forverring: 

 Gjennomgang av egenbehandlingsplana, sjekke pasientens egeninnsikt.  

 Vurderer behov for rehabiliteringsopphold. Informere om kommunal rehabilitering og 
oppfølging etter rehabiliteringsopphold. 

 Hjelp til røykeslutt 

 Informerer om betydningen av aktivitet og pusteteknikk. Vurdere henvisning til 
fysioterapeut . 

 Vurderer behov for hjelpeutstyr og energisparende arbeidsmetoder i hjemmet, 
henvisning til ergoterapeut? 

 Vurderer pasientens ernæringsstatus. Sørge for ernæringsscreening. 

 Vurderer- og snakker med pasient/pårørende ang. psykisk mestring av kronisk sykdom 

 Kontrolltime innen 14 dager planlegges. Vurderer henvisning til spesialist. 

 

 

 

 

 

  

 
Helhetlig pasientforløp 
for pasienter med KOLS 
i 
kommunehelsetjenesten 

Oppfølgende behandling av KOLS i 
hjemmet                                              
etter akutt forverring  

 
Dato:                   Utgave: 1 
Godkjent av:      
Revisjon innen: 

ANSVAR OPPGAVER Side 1 av 2 

Fastlege/ 

legevakt 

Sykepleier i hjemmetjenesten gjør følgende: 

 Følger opp effekt av behandling og gir beskjed til lege dersom forverring 

 Følger opp administrasjon av ordinert medisin i medisinliste og egenbehandlingsplan: 
o i.v. antibiotika og annen i.v. behandling 
o Oksygenbehandling 

o Bruk av medisiner i forstøverapparat 

 Trygger- og beroliger pasient og pårørende. Obs. utvikling av angstanfall. 

 Instruere pasienten i riktig pusteteknikk 

 Observasjoner og målinger av: 

o O2 metning, CRP 

o Temperatur 

o Respirasjonsfrekvens 

o Hudfarge, cyanose? 

o Bruk av hjelpemuskulatur 

 Ernæringsscreening. Igangsette tiltak. Vurdere behov for matombringing. 

 Varsle kommunal fysioterapeut. Viktig med fysioterapi tidlig i forbindelse med forverring.  

 Sjekke bruk av respirasjonsstøttende utstyr og rengjøring av dette.  

 Vurderer- og igangsetter forebyggende tiltak for andre plager, som obstipasjon, munnsårhet 

 Vurderer klinisk forverring, evt. behov for innleggelse på korttidsplass eller 

sykehusinnleggelse. 

 Vurderer rapportering til lege, evt. tilsyn av lege.  

  

 Planlegger sammen med pasient og evt. pårørende, videre behandling/opplegg for å unngå 

akutt forverring: se sjekkliste sykepleie i stabil fase 

 Oppdaterer IPLOS – registrering 
 Send fax til legesenteret med oppdatert medisinliste hver gang en pasient skrives ut 

fra institusjon 

Fast rutine: Pasienten skal ha nytt besøk innen 4 uker hvor sjekklisten for sykepleie til 

KOLS-pasienter gjennomgås på nytt. 

Hjemme-

sykepleier o BT og puls 

o Riktig bruk av medisinskteknisk 
respirasjonsutstyr 

o Effekt av medisiner 

o Slimproduksjon, - farge og 
mengde 

 

 



 

Ergoterapeut i kommunen: 

 Kartleggingssamtale 

 Opplæring i energibesparende arbeidsmetoder 

o Undervisning 

o Praktisk trening 

 

 Tilrettelegging av miljø 

 Hjelpemidler 

Link til ergoterapeuten 
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Fysioterapeut i kommunen igangsetter følgende tiltak: 

 Fysisk aktivitet/trening 

 Lungefysioterapi / sekretmobilisering 

 Anfallsmestring 

 Hvilestillinger 

 Kartleggingssamtale med funksjonsvurdering 

Link til fysioterapeuten 

 

Ergoterapeut 

Fysioterapeut 



 

Tilsynslege eller legevaktslege gjør følgende: 
 

 Egenbehandlingsplana revurderes og endres. Delegerer oppgaver til ansvarlig sykepleier. 

 Vurderer behov for visitt  

 Avtaler kontrolltime innen 14 dager etter utreise 

 Planlegger hjemreise sammen med pasient og pårørende, gjelder pasienter innlagt i korttidsplass: 

o Gjennomgang av egenbehandlingsplana, sjekker pasientens egeninnsikt. Resepter klargjøres. 

o Samtaler om bruk av O2 behandling og medisinskteknisk behandlingsutstyr.  

o Vurderer behov for rehabiliteringsopphold. Send søknad og informere pasienten om kommunal 
oppfølging etter rehabiliteringsopphold. 

o Hjelp til røykeslutt 

o Informerer om betydningen av aktivitet og pusteteknikk, henvisning til fysioterapeut ? 

o Vurderer behov for hjelpeutstyr og energisparende arbeidsmetoder i hjemmet, henvisning til 
ergoterapeut? 

o Informerer om betydningen av god ernæring. Ber sykepleier ta ernæringsstatus 

o Vurderer og snakker med pasient/pårørende om den psykososiale situasjonen 

 Vurderer henvisning til spesialist 

 

o  

 

 

 

Ansvarlig sykepleier i sykehjem gjør følgende: 
 

 Følger opp effekt av behandling og gir beskjed til legen ved forverring 

 Følger opp administrasjon av ordinert medisin i medisinliste og egenbehandlingsplan 
o i.v. antibiotika og annen i.v- behandling 
o Oksygenbehandling 
o Bruk av medisiner i forstøverapparat 

 Trygger- og beroliger pasienten, og pårørende. Obs utvikling av angstanfall 

 Instruere pasienten i riktig pusteteknikk 

 Observasjoner og målinger: 

o O2 metning, CRP kontroll 

o Temperatur 

o Respirasjonsfrekvens 

o Hudfarge, cyanose 

o Bruk av hjelpemuskulatur 

 Sjekker respirasjonsstøttende utsyr, hjelper pasienten med tilkobling og bruk, foretar rengjøring 
av dette.  

 Varsle kommunal fysioterapeut. Viktig med fysioterapi tidlig i forbindelse med forverring. 

 Ernæringsscreening. Iverksetter tiltak. 

 Obs andre plager, som obstipasjon, munnsårhet, trykksår 

 Vurderer klinisk forverring, innleggelse på sykehus? 
 

 
Planlegger hjemreise sammen med pasient og evt. pårørende:  

videre behandling/opplegg for å unngå akutt forverring 

 Kontakt ergoterapeut for forberede tilrettelegging av omgivelsene. 
 Vurdere sak.  Vurdere behov for kommunale tjenester.  
 Orienterer hjemmesykepleier om utreisedag, planlegger mottak og overføring av pasient. 

 Sjekker/bestiller kontrolltime hos lege innen 2 uker. 

 Oppdaterer IPLOS - registrering 

 

 

 

 

Fysioterapeut i kommunen igangsetter følgende tiltak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helhetlig pasientforløp for 
pasienter med KOLS i 
kommunehelsetjenesten 

Oppfølgende behandling av KOLS 
i sykehjem etter akutt forverring 

 
Dato:               Utgave:1 
Godkjent av: 
Revidering innen: 

ANSVAR OPPGAVER Side 1 

Tilsynslege/ 

legevakt 

Sykepleier 

i sykehjem 

o BT og puls 

o Riktig teknikk av medisinskteknisk 
respirasjonsutstyr 

o Effekt av medisiner 

o Slimproduksjon, - farge og mengde 
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INFORMASJON TIL PASIENT OG 
PA RØRENDE OM KOLS 

Hva er KOLS? 
Når sigarettrøyk, gasser eller svevestøv gjennom flere år irriterer luftveiene og utløser kronisk hoste og 
bronkitt, kan tilstanden utvikle seg til kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Obstruktiv betyr at noe er 
trangt, ved KOLS er det hevelser og unormalt mye slimproduksjon i de små bronkiegrenene, og dette 
hemmer luftstrømmen. Lungevevet kan også være mindre elastisk enn før.  
 
I tillegg har de fleste med KOLS mer eller mindre emfysem, noe som innebærer at lungeblærene er 
skadet og redusert i antall. Dette reduserer evnen til å ta opp oksygen.  
 

 

Når stoffer i sigarettrøyk over mange 

år irriterer slimhinnene i luftveiene, 

kan det utvikle seg til KOLS.(fhi.no) 

Årsaker og risikofaktorer 
 

 Røyking er den vanligste årsaken til KOLS. To av tre tilfeller skyldes røyking. Risikoen øker med 
økende tobakksforbruk og antall røykeår.  

 Luftforurensing i arbeidsmiljøet eller utendørs  

 Arvelige faktorer spiller inn når det gjelder den enkeltes risiko for å utvikle KOLS.  
 

Symptomer 
 

 Langvarig hoste, evt. med oppspytt 

 Tung pust ved anstrengelse 

 Gjentatte luftveisinfeksjoner 
Symptomene ved KOSL kommer gradvis, og pasienten tilpasser seg ofte tung pust ved å redusere 
aktivitetsnivået. 
 

http://www.fhi.no/


 

 

Påvisning av kols 
Kols sannsynliggjøres ved spirometri som du kan ta hos fastlegen. 
 
Spirometri er en medisinsk undersøkelse av en persons lungefunksjon. Ved hjelp av et apparat måles  
mengden av luft og hastighetene på luften som pustes inn og ut. Vanligvis gjøres undersøkelsen ved 
forsert respirasjon, det vil si at vedkommende som testes forsøker å puste så mye og så kraftig som 
mulig. 
 
Sykehuset Innlandet: Film om hvordan spirometri gjennomføres.  

 

Forebygging, behandling og oppfølging 

Hva kan KOLS-pasienter gjøre selv? 
 
1. Røykeslutt 
Røykeslutt er det viktigste tiltaket en kols-pasient kan gjøre selv for å få en bedre hverdag. Ved å slutte å 
røyke vil symptomene bedres, fysisk kapasitet økes og sykdommen vil utvikle seg langsommere og kan 
også stoppe helt opp. 
Personer som bor sammen med personer med kols bør heller ikke røyke. 
 
2. Unngå lungebetennelse 
KOLS-pasienter er spesielt utsatte for å få lungebetennelser, og de har i tillegg lett for å få mer alvorlige 
lungebetennelser. Enkle og effektive tiltak er vaksine mot influensavirus og pneumokokkbakterier, god 
personlig hygiene, og å unngå kontakt med personer som har influensa, halsbetennelse og 
lungebetennelse.  
Har man fått lungebetennelse kan denne behandles med antibiotika. 
 
3. Pusteøvelser 
Det finnes bestemte hoste- og pusteøvelser som kan være nyttige for KOLS-pasienter. Spesielt i forkant 
av fysisk aktivitet eller ved forverring av sykdommen, vil disse være gunstige. Denne typen øvelser kan 
læres hos fysioterapeuter. 
 
4. Begrense slimproduksjon 
Økt slimproduksjon er ubehagelig, og kan i tillegg øke faren for lungebetennelse. 
Det å drikke mye væske og holde god luftfuktighet i hjemmet er enkle tiltak som kan hjelpe på å 
redusere slimproduksjonen. Hoste- og pusteøvelser som kan være nyttige for å få opp slimet. Disse går 
ut på at man puster dypt inn 3-4 ganger, og deretter hoster kraftig. Fordi hosting er en viktig refleks for å 
få opp slim, bør det ikke tas hostedempende medisin. 
 
5. Trening 
Treningsprogram øker utholdenheten og livskvaliteten til KOLS- pasienter. Treningsprogrammet bør 
involvere store muskelgrupper som har betydning for daglige aktiviteter. 
 

http://kunde.datakvalitet.no/SIHF/Filmer/granheimpasi.html


 

 
 Hjemmeøvelser for deg med kols 

 
 
6. Kosthold 
Å spise riktig er en viktig del av behandlingen.  
 

 Vektøkning 
Mange opplever å gå opp i vekt. Ofte er årsaken at man fysisk aktivitet oppleves mer 
anstrengende med kols slik at man beveger seg mindre. Overvekt fører til mindre krefter og 
større problemer med å puste.  En person med kols bør ta kontakt med lege eller 
kostholdsekspert før en begynner på et opplegg for å gå ned i vekt. 

 
 

 Vekttap 
Spesielt hvis en har mer alvorlig kols er det vanlig at man går litt ned i vekt. Det skyldes delvis at 
det er anstrengende å spise og delvis at det går med store mengder energi når man hele tiden 
bruker mage- og ryggmusklene til å puste. Hvis du går ned i vekt, må du spise mer kaloririk mat. 
 

 
Tips du kan prøve: 
 
Når du mister matlysten 

 Ha alltid mat du liker godt hjemme 

 Spis ofte og lite av gangen 

 Spis energi og næringsrik mat 

 Spis alltid den energi- og næringsrike delen av måltidet først 
 
Hvis du blir fort mett 

 Spis den energi- og næringsrike maten først 

 Ikke drikk for mye før og under måltid 

 Drikk en time etter måltid 

 Velg kalde retter- de føles mindre mettende enn varmretter 
 
Når du har pustebesvær 

 Hvil før maten ta medisiner før mat 

 Spis langsomt 

 Ha ferdig mat i reserve i tilfellet forverring 
 
Når du er trett 

 Hvil før maten 
 Ferdigmat kan være et alternativ for å spare krefter 
 

 
 
 

7. Andre tiltak 
Et rent inneklima med god ventilasjon hindrer plager da små luftpartikler som for eksempel industristøv, 
gasser fra sprayflasker og svevestøv kan irritere luftveiene og lungene, og forverre KOLS. 
 
 



 

 

 

Medisinsk behandling av kols 
Det finnes en rekke medikamenter som brukes i behandlingen av KOLS. Ingen av disse helbreder 
sykdommen, men de fleste pasientene får mindre plager og bedret livskvalitet. 
 
Den medisinske behandlingen av kols kan foregå på følgende måter: 
 
Vaksiner 
KOLS-pasienter anbefales å ta vaksiner som reduserer risikoen for infeksjoner. Det er vanlig med årlig 
influensavaksine og vaksine mot pneumokokker som kan gi livstruende lungebetennelse og 
blodforgiftning. 
 
Bronkodilatorer 
KOLS-pasienter medisineres med bronkodilatorer som hindrer sammentrekning av ringmusklene rundt 
bronkiolene, eller de små luftrørsgrenene som de også kalles. Disse medisinene får ringmusklene rundt 
bronkialgrenene til å slappe av slik at luften lettere strømmer til og fra alveolene. Bronkodilatorer 
reduserer den anstrengte pustingen og forbedrer lungekapasiteten. Når luftveiene åpnes opp blir det 
enklere å puste ut og få opp slim. 
 
Steroider 
Man bruker steroider for å dempe slimproduksjon og hevelse i slimhinnene. Dette brukes gjerne 
sammen med beta 2-stimulatorer i kombinasjon. Denne medisinen virker på inflammasjonen man har i 
luftveiene ved kols.  
 

Når du får store pusteproblemer – generelle råd 
 
Kols kommer ikke plutselig som et astmaanfall. Du kjenner alltid at du har litt problemer med å puste, 
men i perioder kan du føle deg dårligere. Når du føler at det er veldig tungt å puste bør du gjøre 
følgende: 
 
1. Prøv å holde deg rolig. Når pulsen går ned, blir det enklere å puste. 
 
2. Be noen om å være sammen med deg til du føler deg bedre. 
 
3. Sitt på en stol med armene på et bord. Legg gjerne en pute under armene. Da blir det mindre trykk på 
lungene. 
 
4. Bruk leppepust. Pust inn gjennom nesen. Pust langsomt ut gjennom munnen mens du former leppene 
omtrent som om du plystrer. 
 
5. Ta din bronkodilaterende medisin. Hvis du har klær som sitter tett rundt halsen, brystet og magen, kan 
du kneppe dem opp eller løsne dem litt. 
 
6. Be noen om å åpne et vindu, slik at du får frisk luft. Men pass på at det ikke er for kaldt eller fuktig ute. 
 
7. Drikk noe varmt som kan løse opp slimet i luftveiene. Ikke drikk melk. 
 
8. Hvis du ikke blir bedre, bør du ringe legen din eller legevakten. 



 

 
(Kilde: www.kols.no) 

Komorbiditet (tilstander som forekommer hyppigere ved kols) 
Hjerte-/karsykdommer, lungebetennelse, underernæring, muskeltap og dysfunksjon, depresjon og angst, 
osteoporose, lungekreft, obstruktiv søvnapne (åndedrettsstopp grunnet blokkering av øvre luftveier), 
diabetes, anemi. 

Egenbehandlingsplan 
Alle KOLS-pasienter skal ha en egenbehandlingsplan. Ansvaret for å utarbeide egenbehandlingsplanen 
ligger hos fastlegen. Egenbehandlingsplanen utarbeides av legen sammen med deg som er pasient.  
Egenbehandlingsplanen beskriver hvilke medisiner som du skal ta, hvor ofte og hvordan medisineringen 
kan endres i perioder med forverring. 
Skjema: Egenbehandlingsplan.  

 

Individuell plan 
Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, 
spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven har rett til å få utarbeidet en individuell plan. 
Dette vil gjelde mange KOLS-pasienter. 
Individuell plan skal ikke utarbeides uten samtykke fra pasienten eller brukeren eller den som kan 
samtykke på vegne av vedkommende. 
Alle tjenesteytere innen helse -og sosialsektoren i helseforetak, kommuner evt. NAV har plikt til å bistå 
til at pasienten får tilbud om individuell plan. Disse instansene skal enten hjelpe til selv, eller henvise 
pasienten videre. 
Ingen enhet som omfattes av lovverket kan derfor frasi seg ansvaret for å sette i gang prosessen med å 
opprette en individuell plan. 
 
 
Beslutningen om å sette i gang arbeidet med individuell plan kan skje uten at det treffes et formelt 
vedtak. Derimot bør en avgjørelse om ikke å utarbeide individuell plan gjøres i vedtaks form, slik at 
pasienten får et formelt svar med begrunnelse for avslaget. 
Hvis en tjenestemottaker ikke får en IP, kan han klage på dette enten kommunen har fattet et 
enkeltvedtak eller ikke. 
 
 
 
Nyttige lenker 
Fakta om kols - Folkehelseinstituttet 
Røykestopp – slutta.no 
Kols og psykisk helse – forskning.no 
Råd om kosthold – helsedirektoratet.no 
Hjelpemidler – NAV.no 
Kolslinjen Informasjon,  råd og veiledning til pasienter og pårørende. Gratis nummer. 
 
Brosjyrer 
Kan du ha KOLS - NAAF 
Å leve med kols – brosjyre fra Boehringer Ingelheim 
Energibesparende arbeidsmetoder ved lungesykdom – en veileder for brukere 

http://www.kols.no/
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5670&MainArea_5661=5670:0:15,3102:1:0:0:::0:0&MainLeft_5670=5544:55604::1:5675:2:::0:0
http://www.slutta.no/
http://www.forskning.no/artikler/2006/januar/1138616132.39
http://helsedirektoratet.no/folkehelse/ernering/kostholdsrad/Sider/default.aspx
http://www.nav.no/Helse/Hjelpemidler/NAV+Hjelpemiddelsentral/Om+NAV+Hjelpemiddelsentral.1073751635.cms
http://www.lhl.no/glittreklinikken/om_klinikken/kompetansesenter-for-lungerehabilitering/kolslinjen/
http://www.naaf.no/Documents/Brosjyrer/KOLS_2008_for%20web.pdf
http://www.boehringer-ingelheim.no/Produkter/Reseptpliktige_legemidler/indication_area_1/Om_KOLS.html
http://www.nfle.no/Brosjyre%20-%20NFLE%20Brukere%20-%202012.pdf
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Prosedyrer 

Akutt alvorlig kols – forverrelse hos voksne. Veileder for bruk i akuttsituasjoner hos pasienter med 

pustebesvær på sykehjem. Sykehuset Innlandet. 2012 

Akutt eksaserbasjon av KOLS. Prosedyre for leger.  

Akutt forverrelse av KOLS i hjemmet.  Prosedyre for sykepleiere. Helhetlige pasientforløp – en 

breddestrategi. 2012 

Akutt forverrelse av KOLS i sykehjem. Prosedyre for sykepleiere. Helhetlige pasientforløp – en 

breddestrategi. 2012. 

Ernæring til KOLS-pasienten. Sykehuset i Kristiansund. 

Ernæringssonde. Nedleggelse og sjekk. Sykehuset i Kristiansund. 

Forverrelse av KOLS. Observasjon og tiltak.  

KOLS forverrelse; observasjon og tiltak. Sykehuset Innlandet. 2012. 

Pasientinformasjon ved bruk av oksygenkonsentrator. Sykehuset i Kristiansund. 

Pasientinformasjon ved bruk av Vagabond (EasyPuls 5) (Pariapparat). Sykehuset i Kristiansund. 

Rengjøring av forstøverapparat. PariBoy mobile S. Sykehuset i Kristiansund. 

 

Sjekklister 

Stabil KOLS-sjekkliste for leger 

Stabil KOLS - sjekkliste for sykepleie 

Stabil KOLS – sjekkliste for fysioterapeut 

Stabil KOLS – sjekkliste for ergoterapeut 

Sjekkliste for tildeling og koordinering av tjenester i kommunen 

Sjekkliste ved mottak av pasient (hjemmetjeneste og sykehjem) 

 

Skjema/planer 

Egenbehandlingsplan 

Rehabiliteringsplan  

http://demo.datakvalitet.no/egg/pdfProxy.htm?dok27689
http://demo.datakvalitet.no/egg/pdfProxy.htm?dok27686
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Her finnes en oversikt over gjeldende lovverk: 

Helsepersonellov 
 

Helse- og omsorgstjenestelov 
 
Pasientskadelov 
 
Pasientrettighetslov 
 
Personopplysningslov 
 
Forvaltningslov 
 
Spesialisthelsetjenestelov 
 
Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator 
 

 

 

  

http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19990702-064.html&emne=HELSEPERSONELLOV*&&
http://www.lovdata.no/all/nl-20110624-030.html
http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-20010615-053-001.html&emne=kommunehelsetjeneste*&&
http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html
http://lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19990702-061.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/ho/ho-20111216-1256.html&emne=forskrift*%20%2b%20om*%20%2b%20rehabilitering*&&
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Her finner du en samlet oversikt over kilder i Helhetlig pasientforløp for pasienter med 

KOLS i kommunehelsetjenesten: 

 

 Behandlingslinje KOLS. Granheim lungesykehus. www.granheim.no 

 Diakonhjemmet sykehus: Borg CR10 skala 
 

 Fakta om kols - Folkehelseinstituttet 
 

 Folkehelseinstituttet. www.fhi.no 

 

 Glittreklinikken.no 
 

 Hansen, Frederik Bjørge: ADL-trening og selvopplevd aktivitetsutførelse for personer 
med kronisk obstruktiv lungesykdom. Universitetet i Oslo, 2010. 
 

 

 Helhetlige pasientforløp – en breddestrategi. 

www.helhetligpasientforlop.wordpress.com/ 

 

 Helsedirektoratet. www.helsedirektoratet.no 

 Helsekompetanse.no. Denne nettsiden vil gi deg generell informasjon og opplæring i 
arbeidet med individuell plan. 
 

 Individuell plan og koordinator. Helsedirektoratets sider om individuell plan. 
 

 KOLS-koffert. Helse-Stavanger.  

 

 Kolslinjen Informasjon,  råd og veiledning til pasienter og pårørende. Gratis nummer. 
 

 Kols. Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og 
oppfølging. Helsedirektoratet 2012. 
 

 Kols og psykisk helse – forskning.no 
 

 KNUTEPUNKT SØRLANDET Anbefalt pasientforløp for KOLS. 2012. 

www.knutepunktsorlandet.no/artikkel 

 

 

http://www.granheim.no/
http://www.nrrk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=634&I=2495
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5648&MainArea_5661=5648:0:15,2917:1:0:0:::0:0&MainLeft_5648=5544:55604::1:5647:46:::0:0
http://www.fhi.no/
http://www.lhl.no/no/glittreklinikken/
http://www.lhl.no/Global/KLINIKKENE/Glittreklinikken/Dokumenter/FoU/Masteroppgave_Frederik_Hansen.pdf
http://www.lhl.no/Global/KLINIKKENE/Glittreklinikken/Dokumenter/FoU/Masteroppgave_Frederik_Hansen.pdf
http://www.helhetligpasientforlop.wordpress.com/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsekompetanse.no/plan/
http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/habilitering-rehabilitering/individuell-plan/Sider/default.aspx
http://www.helse-stavanger.no/aktuelt/nyheter/Sider/kols-koffert-gir-trygghet.aspx
http://www.lhl.no/glittreklinikken/om_klinikken/kompetansesenter-for-lungerehabilitering/kolslinjen/
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Helhetlige pasientforløp for pasienter med kronisk obstruktiv 

lungesykdom(kols) i kommunehelsetjenesten 
 

Prosjektet «Helhetlig pasientforløp – en breddestrategi» 
Dette pasientforløpet er et av to pasientforløp som er utarbeidet i prosjektet «Helhetlige 
pasientforløp – en breddestrategi». Tidligere er pasientforløpet «Rehabilitering av brudd i øvre 
lårben» utarbeidet. 
Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla og Tingvoll, 
samt Helse Møre og Romsdal HF og Høgskolen i Molde. 
Prosjektet har en breddestrategi slik at vi i tillegg til å utarbeide selve pasientforløpet har fokus på 
at pasientforløpet skal vare enkelt og slik skal kunne tas i bruk i de aller fleste kommuner. Videre 
innebærer breddestrategien at vi under arbeidet med forløpet har hatt fokus på 
kompetanseheving knyttet til innføringen av forløpet, samt å bygge robuste nettverk kommunene 
imellom og mellom kommuner, helseforetak og høyskole for å kunne legge forholdene til rette for 
videre samarbeid, kunnskapsutveksling og utviklingsarbeid også etter prosjektets slutt. 

Mål 

Pasientforløpet skal sikre at kvalitet, kommunikasjon og tjenester er utformet på en slik 

måte at pasienten får de nødvendige tjenester til rett tid på riktig sted og av kvalifisert 

personale. 
 

Mandat 

Gruppa skal utforme et pasientforløp for pasienter med moderat og alvorlig Kols som står i 

fare for forverring av tilstand samt forebygge innleggelse i sykehus. Pasientforløpet 

avsluttes når pasienten er stabilisert og har fått en oppfølgingsplan. 
 

Pasientgruppe som pasientforløpet gjelder for: 
Pasientforløpet gjelder pasienter som allerede har fått diagnosen KOLS. Forløpet er avgrenset mot 
forebygging av kols generelt. 
Hovedmålgruppen er pasienter med diagnosen kols av moderat og alvorlig grad.  

Resultatmål: 
Flere pasienter skal behandles i kommunehelsetjenesten og slik hindre unødvendige innleggelser 
på sykehus.  
Gjennom prosjektbeskrivelsen har prosessgruppen hatt som oppgave å beskrive hvilke oppgaver 
som kommunen i tråd med samhandlingsreformen kan overta fra spesialisthelsetjenesten. 
Forløpet har derfor også fokus på behandling i tillegg til funksjons- og mestringsfokus. Fokus i 
forløpet er å forhindre forverring av en allerede etablert KOLS. 
 

Prosessgruppen som har utarbeidet pasientforløpet: 

Navn Kommune/foretak Stilling 

Ann Helen Strand Averøy/Palliativt team, 
Kristiansund sjukehus 

Sykepleier spes.utd. lindrende 



 

Gerd Ersnes Gjemnes Sykepleier 

Inger-Lise Lervik Kristiansund Fagutviklingssykepleier 
Utviklingssenteret i KSU 

Marie Wilhelmsen Tingvoll Sykepleier 

Hanne Folden 
Nordseth 

Smøla Sykepleier 

Johann Gudjonsson Smøla Forløpsansvarlig lege 

Elisabeth Engvik Helse Møre og Romsdal Sykepleier fagavd. 

Kirsten Oddrun 
Dyrnes 

Kristiansund kommune Fysioterapeut 

Margith Lyse Betten Helse Møre og Romsdal Intensivsykepleier 

Tania G. Bangjord Kristiansund kommune Ergoterapeut 

Janny Meese Høgskolen i Molde Følgeforskning, observant 

Kjell Widar Skaiå  Brukerrepresentant 

Kristin Lervik  Prosjektleder (vikar 1.10.11 – 
3.6.12) 

Ingrid Karlsen  Prosjektleder (perm. fra 23.9.11 – 
3.6.12) 

 
 

Brukerrepresentasjon 
Kjell Widar Skaiå har vært med i prosessgruppen under arbeidet med pasientforløpet. 
Han har kommet med innspill, sysnspunkter og erfaringer som det er dratt nytte av i arbeidet med 
pasientforløpet 
Han har også deltatt på andre arrangement i regi av prosjektet i forbindelse med utarbeidelsen av 
pasientforløpet. 

Målgruppe for pasientforløpet 
Hovedmålgruppen er ansatte i kommunehelsetjenesten: leger, sykepleiere, fysioterapeuter og 
ergoterapeuter – tverrfaglig personell. 
Pasientforløpet inneholder også nyttig informasjon til pasienter og pårørende. 
Ansatte i spesialisthelsetjenesten – tverrfaglig personell. 
 

Godkjenning 
Pasientforløpet skal godkjennes av forløpsansvarlig lege Johann Gudjonsson. 
Formell godkjenning av pasientforløpet skjer i prosjektet «Helhetlige pasientforløp – en 
breddestrategi»s styringsgruppe 14.12.12 

Oppbygging av pasientforløpet 
Ut fra hvor man befinner seg i et pasientforløp kan man gjennom forsiden gå inn i forløpet og finne 
sjekklister. Sjekklisten oppgir hvilke punkt enhver KOLS-pasientskal vurderes opp mot. Dersom den 
enkelte helsearbeider finner det ønskelig kan en via linker i sjekklisten finne mer utfyllende 
opplysninger. Tiltak som de ulike helsearbeidere må vurdere å iverksette er uthevet i grønne 
bokser. 
Tekst med hvit bakgrunn er bakgrunnsinformasjon.  
Under selve forløpet er bokser med blå bakgrunn. Disse er informasjonsbokser som ikke inngår i 
selve forløpet. 

Utprøving i målgruppen før godkjenning 
Forløpet prøves ut i hver kommune og Helseforetaket i uke 43-48. 
I løpet av høringsperioden har det vært sporadisk prøving av deler av pasientforløpet. 
 

Høring – hvem utenfor prosessgruppen har vurdert behandlingslinjen før godkjenning 



 

Pasientforløpet sendes til øverste administrative ledelse i deltakerkommunene, Helse Møre og 
Romsdal HF ved samhandlingssjef og avdelingssjefer ved medisinsk avdeling ved sykehuset i 
Kristiansund og Molde, enhetsledere og kommuneleger i deltakerkommuner, fylkeslegen i Møre 
og Romsdal, helsedirektoratet, rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten. Dekan ved 
institutt for helsefag ved Høgskolen i Molde. Alle mottakere oppfordres til å sende pasientforløpet 
videre til aktuelle personer i sin organisasjon. 
 

Høringen 
Forløpet var utsendt til høring i uke 43-48 2012. Høringssvar ble gitt fra to eksterne aktører og fem 
interne aktører innen fristen 30.11.2012. 

o Overlege Kjersti Torgersen, lungeseksjonen Molde sjukehus 
o Gro Åsnes, avdelingssjef medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus 
o Espen Finholt, på vegne av leger i Eide kommune 
o Ragnhild Kleive på vegne av Gjemnes kommune 
o Elfrid Loe på vegne av hjemmetjenesten Averøy kommune 
o Ingunn Tøsse på vegne av Kringsjå sykehjem, Kristiansund kommune. 
o Grethe Øen på vegne av Sula kommune 

 
Høringssvarene er gjennomgått og vurdert og det er gjort endringer i forløpet etter denne 

gjennomgangen. Under høringen ble også ny «Nasjonal faglig retningslinje og veileder for 
forebygging, diagnostisering og oppfølging» ferdigbehandlet og publisert av Helsedirektoratet. 
Pasientforløpet ble gjennomgått slik at forløpet er i samsvar med de nye nasjonale 
retningslinjene.  
 

Hvilket kunnskapsgrunnlag er pasientforløpet utarbeidet på grunnlag av 
Se kunnskapsbank.  

Pasientforløpet er etter høringsrunden revidert etter ny «Nasjonal faglig retningslinje og veileder 
for forebygging, diagnostisering og oppfølging» som var ferdigbehandlet i november 2012. 
Rutiner for oppdatering 
Pasientforløpet skal revideres første gang innen 31.12.2013. Deretter skal pasientforløpet 
revideres hvert andre år. 

Publisering av forløpet 
-www.helhetligepasientforlop.wordpress.com. 
  
-kommunenes intranett og hjemmesider: 
Averøy kommune 
Gjemnes kommune 
Kristiansund kommune 
Tingvoll kommune 
Smøla kommune 
Helse Møre og Romsdal 
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http://averoy.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=607&AId=1
http://www.gjemnes.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=4&AId=1&back=1
http://www.kristiansund.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=1573&AId=1
http://www.tingvoll.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=1056&AId=1
http://www.smola.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=260&AId=1

