
Pasientforløp tidligrehabilitering ved 

KOLS 

 
v/ avd. sykepleier Torunn-Helen Røkenes van Silfhout 



Program for i dag 

• Litt om meg 

 

• Hvem er pasientene? Prioriteringer? 

• Hva er egentlig rehabilitering? 

• Pasientforløpet 

– Kartlegging og målsamtaler 

– Underveis (tverrfaglige møter og grupper) 

– Utskriving og veien videre 

 

• Utfordringer 

 

 

 

 



Kontekst 

Geografisk plassering:                                                     

Helse Stavanger med et samlet 

befolkningsgrunnlag på cirka 313.500 

 

 Egersund, ca 80 km sør for Stavanger 

 

Organisatorisk plassering:  

Seksjon rehabilitering Egersund, Avdeling fro 

rehabilitering, Klinikk for ØNH, nevrologi og 

rehabilitering 

 

 

 

 



Hva og hvem er vi? 

• 16 senger 

 

• Ortopedi og KOLS dominerer 

– Nevrokirurgi 

– Etter hjerte og gastro kirurgi 

– Kreft 

– Etter intensivopphold 

 

• Liggetid 10-14 dager +/- 



Historisk bakgrunn 

• Siden 2003 vært betegnet som en rehabiliteringsavdeling 

• I perioder varierende rehab/ ferdigbehandling 

 

• Fra  2014 et helt tydelig rehabiliteringsmandat  

– Organisert inn under Avdeling for rehabilitering, sammen 

med LASSA 

– Få rehabiliteringssenger tilknyttet Helse Stavanger HF 



Pasientforløp tidligrehabilitering 

• Kartlegging 

– Hva gjør vi 

– Hva gjør andre 

– Hva vil vi 

– Pasienterfaringer og ønsker 



Hvem er vi? 



• 2 leger 

• 3 fysioterapeuter + turnus 

• 1 ergoterapeut 

• 50% klinisk ernæringsfysiolog 

• 50% sosionom 

• 1 avdelingshjelp 

• 1 sekretær 

• En erfaren flokk sykepleiere og hjelpepleiere, med og uten 

spesialutdanning 



"Med rehabilitering menes en 
tidsavgrenset, planlagt prosess 
med klare mål og virkemiddel, 
der flere aktører samarbeider 
om å gi nødvendig assistanse til 
brukerens egen innsats for å 
oppnå best mulig funksjons- og 
mestringsevne, selvstendighet og 
deltakelse sosialt og i 
samfunnet.« 

 Forskrift om habilitering og rehabilitering, 

individuell plan og koordinator kapittel 2, § 
3 



Rehabilitering sånn cirka… 

 

En planlagt, tidbegrenset prosess for å 

få folk på beina og for å gi dem best 

mulig redskaper til å holde seg der. 



Indikasjoner for rehabilitering v/KOLS 

jfr. Nasjonale retningslinjer 

• Rehabilitering bør tilbys alle med 

tungpust/funksjonsbegrensing tilsvarende NLS 

tungpustskår > 2, dvs. tungpusten ved gange på flat mark 

sammen med jevnaldrende.  

• Pasienter med langtkommet KOLS med hyppige 

forverringer prioriteres.  

• Pasienter som har hatt sin første innleggelse med KOLS-

forverring, bør fanges opp og prioriteres for rehabilitering. 

De har bedre forventet effekt av oppholdet og er ofte 

motivert. 



Andre indikasjoner: 

• Behov for livsstilendringer 

• Liten sykdomsinnsikt 

• Nedsatt 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 

• Behov for å etablere hensiktsmessige aktivitetsvaner 

 

  



Pasientutvalg 

• Andre rehabiliteringstiltak er ikke tilgjengelige for 

pasienten, kan evt henvises elektivt 

 



Pasientforløp 

Primærrehabiliteringsopphold for KOLS ved RGRH 2Øst Egersund - Flytskjema 

Inntak 
Innkomst 

Kartlegging 
Mål - Tiltak Utskriving 

Pasient og pårørendeinformasjon 

Grunnlagsinformasjon 

Rehabiliteringsopphold RGRH 2Øst Egersund – sengepost - KOLS  



  

 
ICF Metode/mål Gjennomføres når Kommentarer Ansvar 

Kroppsfunksjon og - 
struktur 

  Mål innen 2-3 
virkedøgn 

  
  

  Innkomstnotat med status Første virkedag   Lege 

  Samstemming av medikamentliste Første virkedag   Lege 

  

Sykepleiefaglig mottak (innkomstsamtale)  
- basale parametre, klinisk status, bestille blodprøver 
- info om rehabiliteringsforløpet ved avdelingen 
- kort kartlegge behov for hjelpemidler, grad av selvhjulpenhet, 
eventuelle kommunale tjenester, pårørende 

Innkomstdag   Sykepleier 

  
KOLS-skjema 
- Kartlegging av medikamenter 
- Kartlegging av inhalasjonsteknikk 

1. eller 2. dag   Sykepleier/hjelpepleier 

  CAT-score 
1.eller 2. dag og ved 
utskrivelse 

Sykepleier/hjelpepleier 

  Kartlegging av pusteteknikk, hosteteknikk, anfallsmestring 1. eller 2. dag   Fysio 

  Generell fysioterapeutisk undersøkelse 1. eller 2. dag   Fysio 

  
MRC 
Borg skala 
SPBB 

 Ved behov   Fysioterapeut 

  Trygg pleie-skjema 

1. eller 2. dag, 
ukentlig ved 
ernæringsmessig 
risiko 

  Sykepleier 

  
MADRS depresjonsskala 
HAD 

Ved behov   Geriatrisk sykepleier/lege 

  Vurdering av sykdommer og andre tilstander, medikamentliste Ved behov   Lege 

Verktøy og muligheter  
 



  
Spirometri 
  
Reversibilitetetstest 

Før utskrivelse, 
evt. også ved 
innkomst 
Ved behov 

Tas på 
telemedisinsk 
sentral 

Helse@Hjemme – 
sykepleier, vurderes av 
lege 

  Gangtest (6 minutts gangtest eller Shuttle walk test)   
Elektive 
pasienter 

Fysioterapeut 

  Nattoxymetri   
Printes ut av 
fysio 

Sykepleier/ lege 

  Blodgass     Sykepleier/ lege 

  Kartlegging av saturering i hvile/aktivitet     
Sykepleier/ fysioterapeut/ 
ergoterapeuth 

  VAS-skala (smerte) Ved behov   
Lege / sykepleier/ 
fysioterapeut 

  
Kognitive tester 
- MMS 
- Klokketest 

    Ergoterapeut 

Aktivitet og 
deltagelse 

        

  
Kartlegging av egen-aktivitet og trening i hjemmesituasjon/ 
habituell tilstand 

    Fysio/ sykepleier 

  Kartlegging ift. hjemmesituasjon og habituell tilstand Innen 3 virkedager   Ergoterapeut 

  

Ustrukturerte observasjoner i ADL 
- energiøkonomisering 
- forflytning 
- egenomsorg 
- deltagelse i forhold til egen ernæring 

    
Ergoterapeut 
Fysioterapeut Sykepleier/ 
hjelpepl 

  COPM Ved behov   Ergoterapeut 

  Sosionom kartlegging av deltakelse, personlige- og miljøfaktorer     Sosionom 

  Kartlegging av bolig     Ergoterapeut 

Miljøfaktorer         

  Sosionom kartlegging av deltakelse, personlige- og miljøfaktorer     Sosionom 

Kartlegging av mulige irritanter og allergener i hjemmet Sykepleier/ lege 

Personlige forhold 

  Sosionom kartlegging av deltakelse, personlige- og miljøfaktorer Sosionom 



Kartlegging 

• Innkomstsamtale med lege og spl  Dag 0-1 

– KOLS-skjema og CAT 

 

• Kartleggingssamtale med fysioterapeut Dag 1 

• Evt ergoterapeut     Dag 1-2 

 

• Målsamtale med sykepleier    Dag 2-3 

– Kan ha med pårørende 



Mål- tiltaksplan 

 





Mål… 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuy7azlfPPAhXKhywKHYuGCrgQjRwIBw&url=http://kilosofi.com/tag/malsetting/&bvm=bv.136593572,d.bGg&psig=AFQjCNHeoqlKIS6_g82ZNAsqhasfa5GfAQ&ust=1477389092905837


«Kå synns du?» 

 

 



Mål 

• Gode mål trenger ikke å være realistiske 

• Noen mål må være realistiske 

• Noen mål må være kortsiktige og «lette» å oppnå 

• Noen mål må gå ut over den aktuelle 

rehabiliteringsperioden 

 

• Viktig å synliggjøre for omgivelsene, pårørende 



Verktøy og muligheter  
- Mål og tiltaksfase 

Mål og tiltaksplan.pdf


 

Konkrete mål må ha konkrete tiltak 

som må evalueres. 

 

Gode mål er svært inspirerende for alle 

parter. 



Underveis 

 

• Gruppetrening i sal x3/uke 

 

• Gruppeundervisning (over 2 uker) 

– «Ernæring, med vekt på den underernærte pasient» v/ KEF 

– «Pasient på nett» v/ sosionom 

– «Energibesparende arbeidsmetoder» v/ergoterapeut 

– «Inhalasjonsmedikamenter» v/prosjektsykepleier 



Erfaring med grupper i rehabilitering 

• Så jeg er ikke den eneste??! 

• (Med-)pasienten som ressurs 

• Gir samhold og trivsel 

• Gir eierskap til egen helse, brukermedvirkning 

 

• Veldig kjekt! 



Underveis 

• Egentrening 

• Oppfølging av bruk av inhalasjonsmedikamenter inkl 

teknikk 

• Røykeslutt?? 

• Nettverk 

 

• Evaluering av mål- og tiltaksplan 

– Er vi på rett vei? 

– Nye mål? 

 



Underveis 

• Tverrfaglig gjennomgang x2/ uke 

• Daglig tverrfaglig rapport 

 

• Kontakt til hjemmespl, treningsgrupper, sosioale 

støttetilbud, kommunal fysioterapi, koordinerende enhet 

etc 



Utreise og veien videre 

• Streber etter en tett pasientmedvirkning i utskrivelsesfasen 

– Ut-dato kjent i god tid 

– Hva er der søkt om? 

– Plan for videre rehabilitering 

• Hjemmerehabilitering? 

• Oppfølging av fysio? 

• Treningsgruppe? 

• Annet rehabiliteringstiltak? 

 

• Epikrise samt mål- og tiltaksplan går til pasienten, fastlege 

og evt hjemmespl 



En elektiv mulighet 

• KOLS-mestringskurs 

– Grupper  

– 2 dgr/ uke i 3 uker 

 

• Vi tar også i mot elektive pasienter henvist fra fastlege 

eller lungelege 

• Alternativ til Krokeide/ Nærland/ Glitre/ Granheim 

– Kortere reise 

– Lavere krav til funksjonsnivå 



Utfordringer 

• Liggetid i sykehus 

• Hvorfor er egentlig pasienten henvist? 

– Rehabiliteringsbehov? 

– «et-ut-av-min-butikk»- behov?? 

 

• Hva motiverer pasienten? 

– Litt lenger i sykehus? 

– Økonomi? 

– Status? 

– Et godt rehabiliteringsopphold? 

 



Utfordringer  

”Å lære gamle 

hunder nye kunster” 

 

Atferdsendring tar 

tid 

 

Sykdommens natur 

- nytter det? 

 

 



Aktuelle problemstillinger 

• Bør/ er tidligrehabilitering av KOLS-pasienter et 

kommunalt ansvar? 

 

• Bør tidligrehabiliterings av KOLS-pasienter settes ut til 

private institusjoner? 



FLERE GODE DAGER HJEMME 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Takk for meg! 


