
Indsatsen fra et tværsektorielt lungeteam reducerer indlæggelser og 

indlæggelsestiden for svært syge patienter med KOL 
 

I de seneste år har flere initiativer til forbedring af patientforløbene for patienter med kronisk 

obstruktiv lungesygdom (KOL) været på den politiske dagsorden, hvilket bl.a. ses i de otte 

nationale mål. På trods af den øgede bevågenhed har undersøgelser vist, at patienter med KOL 

fortsat har hyppige indlæggelser og genindlæggelser. I 2018 var der i Danmark 22.311 indlæggelser 

pga. KOL, med en genindlæggelsesrate (ny indlæggelse inden for 30 dage efter sidste indlæggelse) 

på 19%. Den gennemsnitlig indlæggelsestid pga. KOL var i 2018 på 4,9 dag. Disse tal har ligget 

meget stabile de seneste mange år. 

Derudover har der også været et øget fokus på det tværsektorielle samarbejde, hvor bl.a. 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en generisk model for et forløbsprogram på tværs af sektorerne. 

På trods af dette oplever patienter med KOL ikke at få tilbudt samme kvalitet i behandling, som 

andre kronikere, og flere patienter oplever ikke at blive taget alvorlige, når de kontakter 

sundhedspersonalet.  

På baggrund af ovenstående etablerede jeg i mit ph.d. projekt et tværsektorielt udgående lungeteam 

til svært syge patienter med KOL i Aarhus Kommune. Jeg pilottestede indsatsen og lavede 

efterfølgende en randomiseret undersøgelse, hvor patienterne var vilkårligt fordelt i to grupper. Den 

ene gruppe var tilknyttet det tværsektorielle lungeteam og den anden gruppe, der var 

kontrolgruppen, kontaktede som vanligt egen læge/vagtlæge eller 112 ved forværring i KOL. Denne 

undersøgelse viste, at i løbet af det år, hvor patienterne var inkluderet i projektet, havde de patienter, 

der var tilknyttet det tværsektorielle lungeteam, både færre og kortere indlæggelser end 

kontrolgruppen. Interventionsgruppen med 56 patienter havde 33 indlæggelser pga. KOL, hvorimod 

kontrolgruppen med 57 patienter havde 106 indlæggelser pga. KOL (p-værdi=0,002). I 

interventionsgruppen var den gennemsnitlige indlæggelsestid på 3,3 dag, hvorimod i 

kontrolgruppen var den gennemsnitlige indlæggelsestid på 4,5 dag (p-værdi=0,045). Indsatsen fra 

det tværsektorielle lungeteam havde således et stor indvirkning på patienterne, idet mange kunne 

behandles i hjemmet fremfor at skulle indlægges på hospitalet. 

 

KOL – en livstruende sygdom  
KOL karakteriseres ved en progressiv obstruktion i luftvejene og ødelæggelse af lungevævet. 

Sygdommen medfører tiltagende åndenød, hoste, slim og hyppige luftvejsinfektioner samt 

aftagende lungefunktion. Mange patienter med KOL har andre sygdomme samtidig (komobiditeter), 

som f.eks. hjertesygdomme, knogleskørhed, depression, angst og diabetes. Det skønnes, at omkring 

320.000 danskere har KOL, hvoraf 40.000 danskere lider af svær og meget svær KOL. KOL har en 

30-dags mortalitet efter en indlæggelse på ca. 10%, og 1-års mortaliteten efter indlæggelse er på ca. 

25%. Hvert år dør ca. 5.500 danskere af KOL som enten direkte eller medvirkende dødsårsag. KOL 

påvirker ofte patienternes livskvalitet negativt, idet mange oplever angst i forbindelse med 

åndenøden. Åndenøden mindsker ofte aktivitetsniveauet og kan medføre social isolation. Det er 

således en livstruende og invaliderende sygdom. 

Det skønnes, at de samlede behandlingsomkostninger pga. KOL er omkring 3.345 mia. kr. årligt, 

hvoraf de fleste skyldes akutte indlæggelser.  

Patienter med KOL er endvidere en stor patientgruppe både i primær og sekundær sektor. Det ses 

både ved de hyppige indlæggelser og genindlæggelser, men også at to år før patienterne dør af KOL 



modtager 40% af patienterne hjælp til personlig pleje og 50% modtager praktisk hjælp i hjemmet. 

Antallet af patienter, der modtager hjælp fra hjemmepleje er stigende i deres to sidste leveår.  

Der var derfor relevant at etablere et lungeteam på tværs af sektorerne, for at drage nytte af de 

forskellige kompetencer til at skabe et bedre patientforløb for de svært syge patienter med KOL i 

håb om at reducere antallet af indlæggelser og skabe en øget tryghed i hverdagen. 

 

Det tværsektorielle lungeteam 
I litteraturen fandtes ingen tilsvarende forebyggende indsats, men forskning viste, at hvis man 

skulle forebygge indlæggelser var en specialist i lungesygepleje væsentlig samt hjemmebesøg og 

undervisning til patienterne. 

Ultimo 2015 blev det tværsektorielle udgående lungeteam i Aarhus Kommune etableret. 

Lungeteamet bestod af sygeplejersker og læger fra Lungesygdomme på Aarhus Universitetshospital 

(AUH) og sygeplejersker fra Akutteamet i Aarhus Kommune. De samarbejdede om tidligt at 

forebygge, opspore, udrede og behandle patienten for forværring i KOL. 

Lungeteamet delte kontor med Akutteamet i Aarhus Kommune og varetog opgaver og undervisning 

i fællesskab. Sygeplejersker i Akutteamet havde min. 5 års erfaring fra hospitalsverdenen og 

sygeplejerskerne fra Lungesygdomme, havde min. 10 års erfaring med lungespecialet.  

Indsatsen foregik primært i patientens hjem, og byggede bl.a. på patienternes præferencer om 

mulighed for døgnkontakt til en lungesygeplejerske samt mere undervisning i hjemmet. Indsatsen 

indebar: 

 At patienten, de pårørende og plejepersonalet i hjemmeplejen blev undervist i symptomer, 

behandling og handleanvisninger for KOL 

 At patienten, de pårørende og plejepersonalet kunne kontakte lungeteamet telefonisk døgnet 

rundt ved forværring 

 At lungeteamet via telefon eller ved et akutte hjemmebesøg kunne igangsætte behandling 

afhængig af patienternes behov i samråd med en lungemedicinske læge fra AUH. Derudover 

kunne sygeplejerskerne ved de akutte hjemmebesøg måle blodtryk, iltmætning, puls samt 

patientens lungefunktion (FEV1
1), tage blodprøver og laboratorieundersøgelse af slim for 

bakterier og virus.  

 At patienten ved behov kunne få en akut konsultation i KOL-klinikken på AUH. 

 

Patientinvolvering 

Forskning har vist, at patienter med KOL ofte reagerer sent på deres symptomer på forværring, og 

derfor ender de ofte med at blive indlagt. I lungeteamet ville vi derfor lære patienterne at være 

opmærksomme på deres symptomer, som hoste, åndenød og slim samt ændring af farven på slimet, 

og få dem til at kontakte lungeteamet ved ændringer i tilstanden. Indsatsen byggede på self-

management support, der har til formål "at hjælpe og inspirere patienterne til at bliver mere 

informeret om deres sygdomstilstand og tage en aktiv rolle i deres behandling"2. Som en del af self-

manegement support anvendte vi brugerinitieret kontakt, som betyder, "at patienten overvåger egne 

symptomer og har mulighed for at kontakte sundhedsvæsenet efter behov" 3. 

                                           
1 FEV1 betyder forceret eksspiratorisk volumen efter 1 sek. Det er en del af en lungefunktionsundersøgelse, og indikerer sværhedsgraden af KOL. 

FEV1 afhænger af højde, køn, alder og etnicitet. 
2 Ahmad N, Ellins J, Krelle H, Lawrie M. Person-centred care: from idea to action. London; 2014. 
3 Videnscenter for brugerinddragelse. Det brugerinddragende hospital. Inspirationskatalog for brugerstyret behandling 2017. 



Når patienterne blev tilknyttet det tværsektorielle lungeteam, blev de opfordret til at kontakte 

lungeteamet, når de oplevede ændringer i deres symptomer. Sygeplejerskerne i lungeteamet kunne 

så følge deres symptomer og se, om det var en dag-til-dag variation, eller om det udviklede sig til en 

forværring i KOL, som de så kunne behandle i hjemmet mere rettidigt i stedet for, at forværringen 

blev så alvorlig, at en indlæggelse var nødvendig.  

 

Pilottesten 

For at teste om indsatsen i det tværsektorielle lungeteam var muligt, og om det havde nogen effekt 

på antallet af indlæggelser og indlæggelsestiden, gennemførte jeg en pilottest i 2016. 

 

Inklusionskriterier 

For at kunne blive inkluderet i pilottesten krævedes følgende:  

 Bosat i Aarhus Kommune 

 Diagnosticeret med KOL  

 Havde en FEV1 < 50 % af forventet samt mindst én indlæggelse pga. KOL og/eller to 

tabletbehandlede forværringer (prednisolon og/eller antibiotika) inden for det sidste år. 

 

Resultater 

I pilottesten fulgte jeg 49 patienter i seks måneder. Jeg kunne konkludere, at indsatsen i det 

tværsektorielle lungeteam var gennemførlig, idet 37 patienter kontaktede lungeteamet i de seks 

måneder. Ud fra den trend af antallet af indlæggelser og indlæggelsestiden i relation til KOL, for de 

samme 49 patienter, de tre foregående år (2013-2015), kunne jeg ved hjælp af statistiske 

beregninger estimere et forventet antal indlæggelser og indlæggelsestid for 2016. Jeg 

sammenlignede de forventede antal indlæggelser og indlæggelsestid med de faktiske antal 

indlæggelser og indlæggelsestid i 2016, hvor patienterne var tilknytte det tværsektorielle lungeteam. 

Jeg fandt en statistisk signifikant forskel på både indlæggelser (p-værdi=0.0192) og 

indlæggelsestiden i relation til KOL (p-værdi=0.0046). 
 

               
 

På baggrund af disse beregninger og trend samt de erfaringer lungeteamet havde med, at patienterne 

var meget tilfredse og trygge ved indsatsen, fortsatte jeg evalueringen af effekten af det 

tværsektorielle lungeteam i et randomiseret undersøgelse, hvor patienterne blev fulgt i et år og var 

fordelt tilfældigt i to grupper.  

 

Den randomiserede undersøgelse 

Fra 2017 til 2019 blev 144 patienter med KOL fordelt tilfældigt i to grupper, hvor den ene gruppe 

var tilknyttet det tværsektorielle lungeteam og den anden gruppe var kontrolgruppen, der fulgte det 

vanlige forløb med kontakt til egen læge/vagtlæge eller 112 ved forværring i KOL. 



Inklusionskriterier 

For at kunne blive inkluderet i den randomiserede undersøgelse krævedes følgende:   

 Bosat i Aarhus Kommune 

 Diagnosticeret med KOL  

 FEV1 <50% af forventet og havde haft mindst én hospitalsindlæggelse relateret til KOL 

og/eller to tabletbehandlede forværringer (prednisolon og/eller antibiotika) inden for det 

sidste år. 

eller 

 Særlige behov på grund af fx angst eller dyspnø, der havde medført hyppige indlæggelser  

 

Indsatsen fra det tværsektorielle lungeteam var den samme, dog havde de patienter, der var 

tilknyttet det tværsektorielle lungeteam også mulighed for at indrapportere symptomer, iltmætning, 

puls og vægt én gang om ugen i et telemedicinsk løsning, AmbuFlex, og i tilfælde af tegn på en 

forværring kontaktede sygeplejersken patienten. Denne indsats var endnu en metode for patienten 

til at blive mere opmærksom på egne symptomer og forværringer.  

 

Resultater 

Som tidligere nævnt var der en markante forskel i både antallet af indlæggelser og 

indlæggelsestiden i relation til KOL i de to grupper, på trods af, at de to grupper var 

sammenlignelige i forhold til alder, køn, lungefunktion, øvrige sygdomme mm. 

Desuden viste svar på spørgeskemaer før og efter inklusionen i projektet, at patienternes livskvalitet 

og symptomer ikke blev forværret ved at være tilknyttet det tværsektorielle lungeteam. 

 

Effekten af forskningen  

Som en konsekvens af denne ph.d. afhandling valgte Aarhus Kommune og AUH at fortsætte 

samarbejdet i det tværsektorielle lungeteam. Jeg har efterfølgende interviewet 16 patienter for at 

undersøge deres oplevelser af at været tilknyttet det tværsektorielle lungeteam. Fremadrettet vil jeg 

også undersøge, hvordan den palliative indsats kan integreres i lungeteamet og jeg vil undersøge 

patienternes sundhedskompetencer for at kunne forbedre deres evner til at håndtere sygdommen. 

Forskning har vist, at jo flere indlæggelser en patient med KOL har, jo større er risikoen for at dø. 

Så når lungeteamet kan behandle patienterne i hjemmet (moderat forværring), fremfor at patienterne 

får en svær forværring i sygdommen, der kræver en indlæggelse, så mener jeg, at det er til stor gavn 

for både for patient og samfund. Jeg håber, at dette må blive til gavn for patienter med KOL i andre 

regioner og kommuner, og mange har også vist interesse for at høre om vores organisering og 

indsats.  

Alt i alt, har dette været en positiv ændring i patientforløbet for svært syge patienter med KOL, hvor 

både åndenød og angst er hverdagen for mange. De har oplevet færre indlæggelser og en øget 

tryghed. Og som en patient i pilottesten sagde: " Så snart jeg bare ser sygeplejerskerne i døren, 

falder mine skuldre helt ned".  


