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Sykehuset Vestfold har tatt 
signalene fra styresmaktene 
på alvor. Lungerehabiliterings-
programmet, som ble lagt ned 
i 2012, er på plass igjen. Det 
har blitt en suksess.
TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

SOM for de fleste lignende tilbud rundt om i 
landet, var pasientrekruttering en viktig år-
sak til nedleggelsen.

Det er en gnistrende kald vinterdag når 
vi ruller inn i Tønsberg, med andre ord en 
utfordrende dag for kols- og lungesyke. Vel 
inne i sykehusets varme, på avdeling for fy-
sioterapi og ergoterapi, er det yrende akti-
vitet. Det er trenings- og undervisningsdag 
for deltakerne i lungerehabiliteringspro-
grammet, og her møter vi både brukere og 
behandlere.

Fulgte føringene
Elisabeth Idås er spesialfysioterapeut ved 
lungerehabiliteringen, Sykehuset Vestfold 
(SiV), og forteller hvorfor rehabiliteringstil-
budet ble startet opp igjen.

– Det er gitt klare retningslinjer fra Hel-
sedirektoratet, hvor man formidler anbefa-
linger om etablering av rehabiliteringstilbud 
for kolspasienter i spesialisthelsetjenesten. 
Dette gjelder kolspasienter med Gold grad 
tre og fire, men pasienter med grad to kan 
også inkluderes om de har tilleggslidelser, 
forklarer Idås.

Ifølge retningslinjene bør det gis rehabi-
literingstilbud til dem med lettere grad av 
kols i primærhelsetjenesten.

– Ledelsen ved lungeseksjonen tok opp 
behovet for å ha et rehabiliteringsprogram i 
fjor. Fra 1994 til 2012 var dette et tilbud ved 
SiV, men det ble besluttet nedlagt på grunn 
av manglende ressurser og tilgang på pasi-
enter, sier Idås.

– Hva kan være årsak til at det er vanskelig 
å rekruttere disse pasientene?

– Kolspasienter har ofte dårlig funksjons-
nivå og vet lite om sykdommen sin. Ofte vet 
de ikke hva som finnes av tilbud og at det går 
an å gjøre noe. Fastlegen har en viktig rolle 
her i forhold til informasjon i møte med 
disse pasientene. Pasientene trenger å lære 
mer og bli tryggere. De er ofte lite aktive og 
trenger et puff for å komme i gang.

Samlet i fysio- og ergoterapi
Da den berømte rehabiliteringsballen hadde 
begynt å rulle, hadde man møte ved SiV for 
å finne rammene tilbudet skulle ha.

– Det er lungepoliklinikken som drifter 
kursene, men vi bruker lokalene her på Av-
deling for fysio- og ergoterapi. Her har vi en 
fin gymsal og et rom vi kan ha undervisning 
i, med tilhørende kjøkken. Da kan deltaker-
ne få seg en kaffekopp etter endt trenings-
økt, forteller Idås.

Og, siden våren 2015 har man hatt rul-
lerende opptak av pasienter til programmet.

– Noe vi er alene om i Norge, så vidt jeg 
vet. Denne formen for opptak har man god 
erfaring med fra hjerterehabilitering, og 
man ville derfor prøve det samme for lunge-
syke, sier fysioterapeuten.

Målet er at man skal komme tidlig i gang 
etter innleggelse.

– Her gjør lungeposten en god jobb med 
å gå igjennom pasientene som ligger inne og 
vurdere dem for henvisning, understreker 
Idås.

– Man blir ofte overrasket over hvem som 
faktisk har et rehabiliteringspotensiale, leg-
ger hun til, og støtter dermed opp under at 
det aldri er for sent å trene.

Målsettingen er å ha tolv pasienter i pro-
grammet til enhver tid, men det er fortsatt 
en utfordring å rekruttere kandidater, ifølge 
Idås.

Trening og undervisning
To ganger per uke i seks uker møter pasien-

tene til lungerehabiliteringsprogrammet, og 
på timeplanen står en blanding av fysisk ak-
tivitet og undervisning.

– Vi starter med en time trening, og går 
videre til halvannen time med tverrfaglig 
undervisning. Her lærer deltakerne om syk-
dommen, legemidler, kosthold, pustetek-
nikker, anfallsmestring, slimmobilisering og 
energiøkonomisering. De har samtale med 
lege underveis i kurset og de får utarbeidet 
en egenbehandlingsplan. I tillegg til res-
sursene som er tilknyttet SiV, er også repre-
sentanter fra pasientorganisasjoner med på 
undervisningssiden. Dette gir verdifull inn-
sikt i hvordan andre med tilsvarende lidelser 
mester hverdagen, sier Idås.

Første gang en pasient møter til lunge-
rehabilitering har han eller hun en samtale 
med sykepleier mens de andre pasientene 
trener. CAT-skår (COPD Assessment Test, 
eller Kols-vurderingstest) og styrke i ben-
press blir registrert ved oppstart. Pasientene 
tester også benstyrke ved slutten av kurset.

– Ut over det fyller deltakerne ut et mål-
settingsskjema. Dette tar vi frem når de kom-
mer til oppfølgingssamtale etter tre måneder. 
Som for alle andre er trening ferskvare, også 
for lungepasienter, og målet er derfor at de 
skal ha opprettet kontakt med et trenings-
tilbud i hjemkommunen før rehabiliterings-
programmet er avsluttet, forklarer Idås.

Tremånederskontrollen byr på ny måling 
av CAT-skår og samtale med sykepleier.

– Dette er ofte svært hyggelige møter. 
Mange av pasientene har etablert trenings-
rutiner, de bruker egenbehandlingsplanen 
aktivt, lever tryggere og er fornøyde, fortel-
ler Idås.

Pasientforløp og økonomi
En annen drivkraft bak lungerehabilite-
ringsprogrammet er sykepleier Margrete 
Klemmetsby, som arbeider ved lungeseksjo-
nen på SiV.

– Arbeidet vi gjør her er veldig i tråd med 
samhandlingsreformen. Det handler om 

Gjenoppstandelse og suksess 
for lungerehabilitering
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å satse på forebyggende arbeid og skape et 
bedre pasientforløp, sier hun.

Rehabiliteringsarbeidet slår også positivt 
ut i samfunnsregnskapet.

– Tanken er å forbedre pasientenes mest-
ring av sykdommen, for dermed å få færre 
sykehusinnleggelser og infeksjoner. Her 
kommer også egenmestringsplanen til pasi-
entene inn som et viktig verktøy, understre-
ker Idås.

– Programmet bidrar også til å redusere 
sykdomsutviklingen, minner Klemmetsby 
om.

Livsstilsendring
Blant dagens pasienter på rehabiliterings-
programmet er det ikke mange som fortsatt 
røyker, men røykeslutt og livsstilsendring 
står sentralt i undervisningen.

– Som nevnt er dette en gruppe som er 
vant til å være mye stillesittende. De velger 
ofte passivitet fremfor aktivitet på grunn 
av tung pust. For enkelte er det forbundet 
med ubehag å bevege seg ute blant folk på 
grunn av sykdommen. Tung pust og slim 
gjør at man tiltrekker seg oppmerksomhet, 
og jeg kjenner faktisk til en pasient som kun 
beveget seg ute om natten, supplerer Klem-
metsby.

For å bli tatt opp i programmet kreves 
naturlig nok henvisning, men pasientenes 
motivasjon er også en medvirkende faktor i 
utvelgelsen.

– De må være motiverte og ha fått god in-
formasjon om hva programmet innebærer. 
De må kunne komme seg fra inngangsdøren 
og hit til treningsrommet for egen maskin, 
og de må være villige til å yte en egeninnsats 

for å få en bedre hverdag, sier Klemmetsby 
og Idås.

Her er vi ved noe vesentlig, nemlig infor-
masjonsflyten.

– Alle sier at det er for lite informasjon å 
få om sykdommen, og om hvilke tilbud som 
finnes for lungesyke. Dette er noe vi arbei-
der aktivt med, og som inngår i å skape et 
bedre pasientforløp. Her må vi også ha fast-
legene med oss, og vi forventer en økning 
i henvisningene fra dem ettersom tilbudet 
blir bedre kjent, understreker Klemmetsby.

Noe tidspunkt for evaluering av lunge-
rehabiliteringsprogrammet ved SiV er ikke 
satt, men i den påfølgende saken kan du lese 
mer og hvilke skussmål de som har vært, og 
er, med på programmet gir både opplegget 
og personalet. n ›››

VEILEDET OG TILPASSET TRENING Spesialfysioterapeut Elisabeth Idås ved SiV understreker viktigheten av tilpasset trening for kolspasienter.  
Bjørn Nystuen får oppmuntring og hjelp på romaskinen.
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Wenke Bordevich (65) fikk 
konstatert kols i 2005. Først 
etter en akuttinnleggelse i 
2015 fikk hun tilbud om å 
delta i lungerehabilitering.

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

BORDEVICH har tatt turen fra Horten for å 
fortelle Fysioterapeuten om sine erfaringer 
med programmet ved Sykehuset Vestfold 
(SiV). Hun har gode tilbakemeldinger å by på.

– Dette er bare kjempe! Lungerehabilite-
ringsprogrammet er så positivt. Det har gitt 
meg en ny giv, slår hun fast.

Fra syden til sykesengen
En akutt lungebetennelse etter en sydentur i 
2015 ble vendepunktet for Bordevich.

– Jeg ville prøve alt for å bli bedre, etter-
som jeg hadde store problemer med pust, 
lungebetennelse og kols, forteller hun.

Rehabiliteringsprogrammet ved SiV had-
de nylig startet opp igjen, og Bordevich ble 
vurdert som en god kandidat.

– Fra månedsskiftet august/september 
2015 var jeg i gang. Treningen og informa-
sjonen jeg har fått her har gitt meg et nytt syn 
på hvordan jeg kan leve med kolsen, sier hun.

God oppfølging
Tre måneder etter fullført rehabiliterings-
program følges pasientene opp, og Borde-
vich har nylig vært igjennom denne øvelsen.

– Det er veldig all right og viktig å bli 
fulgt opp. Nå trener jeg en gang per uke, og 
det hjelper virkelig, understreker Bordevich.

– I Horten er vi heldige som har Horten 
Roklubb som stiller opp. Der er vi en gjeng 
damer som trener sammen ukentlig. Og her 
er det ikke noe sykdomsprat, kun glede over 
hva vi greier og får til. Ut over det følges jeg 
opp av sykehuset via kontroller, legger hun 
til.

De store forandringene på selve kolsen 
har hun ikke merket, men Bordevich er al-
likevel godt fornøyd.

– Trening og oppfølging gjør at jeg kom-
mer meg videre, og mentalt er det godt å 
kunne møte og snakke med mennesker som 
er i tilsvarende situasjon. Det byr også på 

erfaringsutveksling. Jeg hadde for eksempel 
ikke hørt om vaksine mot lungebetennelse 
tidligere.

Informasjonsproblemet
Der er vi igjen ved et sentralt og ømt punkt, 
nemlig at kolspasienter savner god informa-
sjon.

– Man må gjøre noe med informasjons-
flyten, det er viktig. Både legene og lunge-
avdelingen kan bli bedre på dette området, 
mener Bordevich. 

Hun kjenner ikke til om det finnes noe 

kommunalt tilbud for lungepasienter i Hor-
ten, og viser igjen til mangel på informasjon.

– Folk vet rett og slett ikke hva som tilbys, 
så samlet informasjon ville vært bra, mener 
Bordevich.

For å bøte på dette gjør Bordevich en inn-
sats som «informasjonsmedarbeider».

– Damene som står for kurset her på SiV 
er helt fantastiske, så dette er bare positivt. 
Det er også grunnen til at jeg ville stille opp i 
Fysioterapeuten – dette er et tilbud som for-
tjener skryt, avslutter Wenke Bordevich. n

Akuttinnleggelse førte til rehabiliteringsstart

BEDRE INFORMASJONSFLYT Wenke Bordevich etterlyser bedre informasjon for pasienter med kols. 
Men, tilbudet ved SiV er hun strålende fornøyd med, noe sykepleier Margrete Klemmetsby får klar 
beskjed om.

mailto:kh@fysio.no
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Motivasjon til å komme i gang 
med egentrening, og hjelp til 
å bryte dårlige vaner er viktig 
for pasientene på lungerehabi-
literingsprogrammet.

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

SIRKELTRENINGEN er i full gang, og blant 
dem som flytter seg fra post til post finner 
vi Bjørn Nystuen (75) fra Andebu i Vestfold. 
Han har flere «opptredener» innen rehabi-
litering i beltet, og er nå på sin andre tre-
ningssamling i regi av lungerehabiliterings-
programmet.

– Jeg har deltatt på et tilsvarende pro-
gram i forbindelse med hjerterehabilitering, 
og har også startet på lungerehabilitering 
tidligere. Det måtte jeg avbryte på grunn av 
infeksjon, forteller vestfoldingen.

Da sjansen bød seg igjen behøvde ikke 
Nystuen betenkningstid.

– Dette er veldig bra, og styrt av seriøse 
folk som gjør en god jobb, slår han fast.

Opplyst pasient
Nystuen forteller at han var til lungekon-
troll, hvor det ble klart at han hadde en 
tredel igjen av lungekapasiteten. Der ligger 
nivået stabilt. Dette er ikke hans første møte 
med organisert opptrening.

– Jeg har vært i Gausdal hos LHL tidli-
gere, og nå planlegger jeg å søke meg til 
Glittre-klinikkene. Ikke spør meg hvorfor, 
jeg har bare lyst, sier han mellom slagene i 
treningsrommet.

– Det er veldig bra å trene her. Man kom-
mer i gang igjen, og er man som jeg og har 
noen dårlige vaner som må brytes, er dette 
programmet løsningen, mener Nystuen.

Bedre egenbehandling
Innsikt i egen situasjon og bedre sykdoms-

forståelse er blant det Nystuen trekker frem 
som spesielt viktig. Han mener det bidrar til 
bedre egenbehandling.

– Teorien har jeg vært igjennom tre gan-
ger tidligere, så for meg er det trimmen som 
er avgjørende. Jeg har også vært hos Elisa-
beth (spesialfysioterapeut Elisabeth Idås, 
journ. anm.) før, og hun er like flink nå som 
da. Dette er ikke skryt, det er sannheten, leg-
ger Nystuen til.

Han er også klar på hva som må til i hans 
eget tilfelle:

– Det er litt for mye her på magen, så jeg 
må ned i vekt for å få litt bedre pusteforhold. 
Og, jeg vet hva jeg bør gjøre, sier han.

Fellesskapet han opplever på treningsøk-
tene ønsker han også å fremheve.

– Trening i et slikt fellesskap er en styrke i 
seg selv. Her er det ikke forbudt å snakke om 
hvilke utfordringer man har, og alle vet hva 
det dreier seg om. Dette gjør at jeg har lyst til 
å gå videre med treningen etter at program-
met er avsluttet, sier Bjørn Nystuen. n

Tok utfordringen og startet rehabiliteringen

BRYTER DÅRLIGE VANER Bjørn Nystuen er en aktiv deltaker på lungerehabiliteringsprogrammet. Målet er å bryte dårlige vaner. Her i samtale med 
Elisabeth Idås.

mailto:kh@fysio.no
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Det vil kreve et løft, både øko-
nomisk og innen kompetanse, 
å skulle ivareta kolspasienter i 
primærhelsetjenesten, mener 
Olav Kåre Refvem i Nasjonalt 
kolsråd.

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

KOLSRÅDETS leder savner konkret handling 
fra politisk hold for å løfte pasientgruppen. 

Lungesykdom, og kanskje særlig kols, er 
oppfattet som lavstatuslidelser av mange. 
Pasientgruppen er stor, og følgelig er kost-
nadene til behandling og rehabilitering av 
tilsvarende størrelse. Vi har invitert oss selv 
til Kolsrådets leder for å lære mer om disse 
utfordringene, spesielt med tanke på at sam-
handlingsreformen gir kommunene større 
ansvar for pasientgruppen.

Lite og sakte
Før vi slipper Refvem til lar vi tallene tale. 
Ifølge Helsedirektoratet er det holdepunkter 
for at de direkte behandlingsrelaterte kost-
nadene knyttet til kols i Norge kan beløpe 
seg til mellom én og to milliarder kroner 
årlig. En svensk undersøkelse har stipulert 
kostnadene knyttet til produktivitetstap til å 
være dobbelt så store som behandlingskost-
nadene, da hos broderfolket i øst.

– Akuttilbudet til kolspasienter er bra, 
noe som betyr at man som regel får rask be-
handling om man blir syk med kols. Men, 
noe av problemet med kronikere er at det tar 
lang tid, gjerne fire til seks uker, før de er til-
bake ved normalen etter et slikt akuttilfelle. 
Og de skrives raskt ut av sykehus, gjerne 
bare etter noen dager, forklarer Refvem.

Her skulle altså primærhelsetjenesten stå 
klar med åpne armer etter intensjonene i 
samhandlingsreformen, men det har ifølge 
Refvem skjedd lite og gått svært sakte med 
reformarbeidet.

– De fleste kommuner mangler et tilbud 

til denne pasientgruppen, og lite har skjedd. 
Men det finnes hederlige unntak i form av 
prosjekter og forsøk i enkelte kommuner, 
slår rådslederen fast.

Refvem er også medisinskfaglig rådgiver 
i LHL, og har vært direktør ved Glittrekli-
nikken.

– I min tid som direktør ble det etablert 
et tilbud til pasientene i subakutt fase, hvor 
man blant annet la vekt på fysisk trening 
og kunnskap om hvordan denne kunne 

gjennomføres på best mulig måte. Kolspa-
sienter trenger et tilbud i denne fasen for å 
bli bedre, hvis ikke blir de liggende passive 
hjemme, understreker Refvem.

Trening og rehabilitering skal implemen-
teres i kommunene, men det går altså sakte.

– Det er store strukturer som skal endres, 
men jeg trodde faktisk samhandlingsrefor-
men skulle gå raskere. Når det er sagt, det 
går i riktig retning, selv om farten ikke er 
noe å skryte av, sier han.

Kunnskap og kompetanse
Rådslederen er klar på at det er mye å vinne 
på fysisk trening i fasen etter forverring av 
sykdommen, men da kreves det også kom-
petanse.

– Man må ha kunnskap om sykdommen 
for å kunne tilpasse treningstilbudet på best 
mulig måte. Lungesyke er en svak gruppe, 
og det er avgjørende at både trening og ener-
giøkonomisering tilpasses, mener Refvem.

Med erfaringen fra både LHL-systemet 
og Kolsrådet kan han slå fast at det må klare 
rammer til for at kolspasienter skal benytte 
seg av helse- og rehabiliteringstilbud i det 
daglige.

– Lungesyke med alvorlig redusert lunge-

kapasitet klarer i liten grad å følge opp seg 
selv via lokale tilbud. De er ofte for slitne til å 
komme seg ut, spesielt i den sårbare fasen et-
ter en forverring. Denne delen av sykdoms-
bildet bidrar til å gjøre dem enda dårligere. 
Skal man skape et tilbud lokalt, må man 
også ha kunnskap om hva det innebærer å 
trene denne pasientgruppen, sier Refvem.

Vanlig oppfølging bør i all vesentlighet 
foregå hos allmennlege, men her er det også 
varierende kompetanse, ifølge rådslederen.

– Det kommer stadig nye medisiner og 
behandlingsregimer, og det er følgelig van-
skelig for en allmennlege å følge med. Disse 
pasientene tar mye tid, her er det ikke til-
strekkelig med et sjuminutters møte med 
legen om man eksempelvis skal læres opp 
i inhalasjonsteknikk. På bakgrunn av dette, 
ønsker mange å bli fulgt opp av spesialist, 
men der strekker ikke kapasiteten til, sier 
han.

Refvem har stor tro på fysioterapeuters 
bidrag inn i arbeidet.

– Økt kunnskap hos fysioterapeuter er 
avgjørende. Det er fysioterapeuter som skal 
til, og dette arbeidet kan gjerne gjøres i sam-
arbeid med eksempelvis LHL. Frivilligheten 
er viktig, det er der gløden sitter. Man er av-
hengig av ildsjeler, også blant fysioterapeu-
ter. Der de finnes får man ting til å skje, slår 
han fast.

Ønsker en handlingsplan
For å få det momentet i samhandlingsrefor-
men som Kolsrådet ønsker, har man etter-
spurt en handlingsplan for kols.

– Ønsket er formidlet til både Helse- og 
omsorgsminister Bent Høie og hans de-
partement. I 2012 fikk vi Nasjonal faglig 

Etterlyser konkret handling 
fra politikerne

Det er for passivt å vente til røykerne  
er døde. Man må ta vare på de som  
har kols.

mailto:kh@fysio.no
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retningslinje og veileder for forebygging, di-
agnostisering og oppfølging av kols. Denne 
burde etter vårt syn vært gjennomgått og 
oppdatert, mener Refvem.

En handlingsplan representerer langt 
mer slagkraft, ifølge rådslederen.

– Dette bør på plass som en del av NCD-
strategien (Non-communicable disease, 
eller ikke-smittsomme sykdommer) som 
omhandler forebygging, diagnostisering, 
behandling og rehabilitering av folkesyk-
dommene hjerte- og karsykdommer, dia-
betes, kols og kreft. Pakkeforløpene som er 
utviklet innen kreftbehandling er et godt ek-

sempel, noe tilsvarende burde være på plass 
for kolspasienter. Det vil koste innsats og 
mer penger enn vi bruker på området i dag, 
men jeg tror det vil lønne seg, sier Refvem.

Han understreker: 
– Det er for passivt å vente til røykerne er 

døde. Man må ta vare på de som har kols. Ja, 
det er i all hovedsak en selvpåført sykdom, 
men hvilke sykdommer er ikke det?

En handlingsplan fra øverste politiske 
hold vil også styrke kommunene i deres ar-
beid med å stable på bena et tilbud til pasi-
entgruppen, tror Refvem.

– I dag har man kun en strategi, og det 

blir som å snakke om problemet uten å 
faktisk gjøre noe med det. Intensjonene er 
gode, men det er ikke tilstrekkelig å sende ut 
en melding, understreker han.

– Hva kan man forvente å få til? På de 
fleste steder må man nok basere seg på ge-
nerell behandling, trening og rehabilitering. 
Men, man må også få til et kompetanseløft, 
og det vil koste penger, legger Refvem til.

Bruke for å spare
Erfaringer fra LHL-systemet viser at det er 
mye å hente på lungerehabilitering.

– En gruppe som var inne på Glittrekli-
nikken på et fire ukers trenings- og rehabi-
literingsopphold fikk redusert sitt behov for 
sykehusinnleggelse med 55 prosent året et-
ter. Dette er jo ingen kontrollert vitenskape-
lig studie, men det støtter fullt opp om funn 
gjort i annen forskning. Så, det er ikke tvil 
om at lungerehabilitering gir en gevinst, og 
det er heller aldri for sent å begynne å trene, 
understreker Refvem.

Samtidig vektlegger han behovet for kon-
tinuerlig oppfølging av pasientgruppen.

– Et engangsopphold hos spesialister på 
institusjon er på ingen måte nok. Det er be-
hov for et treningstilbud med gode rammer 
– det er den eneste muligheten for å opprett-
holde effekten, sier han.

Refvem er lite fornøyd med hvordan be-
handlingsbildet ser ut i dag.

– Rehabilitering er formelt et kommunalt 
ansvar. Det er en dødfødt idé, og det har vist 
seg ikke å fungere for lungepasienter. Man 
må vokte seg for ikke å bygge ned den spe-
sialiserte rehabiliteringen, men heller opp-
rette lokale tilbud i kommunene som kan 
følge opp effekten av det som er igangsatt i 
spesialistleddet.

I tillegg får man en samfunnsøkonomisk 
gevinst ved at folk holder seg i form, eller 
kan stå lenger i arbeid.

– Dette innebærer mer enn kroner og øre. 
En lang rekonvalesens etter en forverring av 
sykdommen kan være det som gjør at man 
havner utenfor arbeidslivet. Da mister man 
også det sosiale nettverket og de sosiale mu-
lighetene yrkesdeltakelse innebærer, minner 
Refvem om.

Kolsrådslederen mener man må være 
bevisst på hvordan man velger å sy sammen 
tilbudet til kolspasienter.

– Man må evne å se på vellet av mulig-
heter og tilbud som finnes – da kan man få 
til noe. Er man for firkantet vil det ikke fun-
gere, mener Refvem, og sikter da blant an-

TROR PÅ FYSIOTERAPEUTER Leder av Nasjonalt kolsråd, Olav Kåre Refvem, mener fysioterapeuter har 
en sentral rolle i behandling og rehabilitering av kols. Men, det krever at man oppdaterer seg.

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-og-veileder-for-forebygging-diagnostisering-og-oppfolging-av-personer-med-kols
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-og-veileder-for-forebygging-diagnostisering-og-oppfolging-av-personer-med-kols
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Spesialavtale  
på strøm 

til deg som er medlem av  
Norsk Fysioterapeutforbund

Les mer og bestill avtalen Topp 5 Garanti på  
fjordkraft.no/nff eller ring 06100 (8-20).

net til at kommunene må gis spillerom til å 
utvikle sitt tilbud.

Om Kolsrådet, LHL og Refvem fikk det 
som de ville, skulle man i fremtiden kunne 
diagnostisere så tidlig i sykdomsforløpet at 
spesialisthelsetjenesten ikke er aktuell for 
kolspasienter. Slik blir det neppe, og rådsle-
deren har liten tro på at kols vil forsvinne.

– Nyere forskning viser at astma i barne-
alder kan disponere for kols i voksen alder. 
Det visste man ikke for noen år tilbake, og 
dette bidrar til at man må tenke annerledes 
om kols i fremtiden, avslutter Olav Kåre 
Refvem. n

Les også doktorgradsammendraget på 
side 28.

Kolsrådet

n Nasjonalt Kolsråd har som mål å øke fokus på folkesykdommen kols og bedre diagnose, 
behandling og oppfølging av mennesker med kols.

Rådet skal legge grunnlaget for kolsstrategien som LHL kan bruke i sitt arbeid med 
kolsområdet. Strategien utgjør et vesentlig grunnlag for rådets arbeid. 

Rådet har en selvstendig og uavhengig stilling og kan ved behov spille ut egne stand-
punkter i media.

Kolsrådet skal:
•	 vurdere forhold knyttet til kolsområdet, på eget initiativ og etter innspill.
•	 fremme forslag til tiltak for å sikre et best mulig tilbud til mennesker med kols.
•	 delta i planleggingen av LHLs markering av Verdens kolsdag som arrangeres hvert år i 

november.

Kilde: LHL.no

Følg Fysioterapeuten på Twitter og Facebook
Lik oss gjerne!

http://www.pharmawest.com
http://www.fjordkraft.no/nff
https://www.facebook.com/Tidsskriftet-Fysioterapeuten-533855456644534/
https://twitter.com/fysioterapeut1
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