
Rehabiliteringsenheten, Lungeavdelingen, Tlf: 55974086 
Haukeland Universitetssykehus, Jonas Liesvei 65, Postboks 1, 5021 Bergen  
 

 
SØKNAD TIL LUNGEREHABILITERING HUS 
 
Veiledende forutsetninger for å kunne delta ved lungerehabilitering HUS: 
 
Funksjonsgrad (ADL)  

- kunne gå opp/ned en etasje i trapp 
- kunne delta i gruppeundervisning ca. 45 min. 
- kunne delta i gruppetrening til musikk 
- kapasitet til å reise til/fra kurs 2-3 g i uken i 6 uker  

 
Ved fullført rehabiliterings opphold bør det gå 2 år før ny rehabilitering. 
 
Navn: Personnummer: 

 
Adresse: 
 

Telefon: 

Fastlege: Telefon: 
 

Pasientens mål for oppholdet: 
 
Henvisende lege ønsker: 
 
Lungesykdommen  
Diagnose, debut, utvikling 
 

 

Diagnose årstall  
Antall innleggelser for lungesykdom siste  
12 mnd.  

 

Antall eksaserbasjoner siste 12 mnd. (med AB 
eller Prednisolon) 

 

KOLS gold klasse  

Spirometri: siste dato/år – FEV1 
 

 

Tobakksbruk? 
 

 

Andre sykdommer  
Hjerte/kar  
Bevegelsesapparatet  
Smerteplager  
Psykisk helse  
Rusproblem  
Andre tilleggsfaktorer/risikofaktorer som 
nødvendiggjør rehabilitering  
(over/undervekt, respirasjonssvikt mm.) 
 

 

Medikamenter 
Evt. Oksygen 
CPAP/BiPAP 
 

 

Henvisende lege:  
 

Dato, underskrift:  
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VURDERING AV PASIENTER TIL LUNGEREHABILITERING  
 
Veiledende forutsetninger for å kunne delta ved lungerehabilitering HUS: 
 
Funksjonsgrad (ADL): 

- kunne gå opp/ned en etasje i trapp 
- kunne delta i gruppeundervisning ca. 45 min. 
- kunne delta i gruppetrening til musikk 
- kapasitet til å reise til/fra kurs 2-3 g i uken i 6 uker  

 
Ved fullført lungerehabiliteringsopphold bør det gå 2 år før ny rehabilitering dersom det ikke 
foreligger andre tungtveiende årsaker.  

 
Aktuell sykdom, andre sykdommer, tobakksbruk, medikamenter og evt. bruk av oksygen, CPAP/BiPAP. 
 
Vurderingskriterier ved 
henvisning  

Helseopplysninger Prioritererings-grunnlag  
 

Poeng Pasient 

Antall innleggelser for  
lungesykdom siste 12 mnd.  

 Innlagt siste året pga. 
lungesykdom 

2  

Antall eksaserbasjoner 
siste 12 mnd. (med AB eller 
Prednisolon) 

 Hyppige forverrelser ≥ 2 per 
år 

2  

  Ikke fullført 
rehabiliteringskurs pga. 
sykdom 

2  

KOLS gold klasse, siste 
spirometri dato/år (FEV1) 

 KOLS grad III og IV 1  

Diagnose årstall  Nylig diagnose 1  

Andre tilleggsfaktorer/ 
risikofaktorer som 
nødvendiggjør rehabilitering 
(over/undervekt, tobakksbruk, 
respirasjonssvikt mm.) 

 Andre viktige faktorer 1  

  Sum 9             

    

  Frist innen 12 mnd 
Frist innen 6 mnd 
Frist innen 6 mnd (ønsket 
innen 3 mnd) 

< 2 poeng 
≥ 2 poeng 
≥ 5 poeng 

 
Leger ved lungeavdelingen: 
Tabell finnes som en frase i DIPS. Lim inn tabell i journal og fyll inn helseopplysninger. 
Ved timebestilling til Lungerehabiliterings test-dag skriv inn ønsket frist og poeng. 
 
Lungerehabiliteringen:  
Prioriterte pasienter settes opp til test-dag nærmest mulig oppstart. 

 


