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Høringssvar fra DASYS vedr. Opdatering af NKR for rehabilitering af patienter med KOL 

Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) har modtaget forespørgsel på overstående, og vi takker for muligheden 
for at afgive høringssvar.  Høringen har været udsendt til DASYS’ medlemmer samt bestyrelse og råd. Vi har 
modtaget kommentarer fra Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker.   
 
Opdateringen af den Nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL har gjort 
anbefalingerne mere gennemskuelige og læsevenlige. Den nye måde at præsentere anbefalingerne på gør 
det nemmere at følge metodik, overvejelser og konklusioner. Begrundelser for tilvalg og fravalg af studier 
fremgår tydeligt og systematisk. Præsentationen af data og anbefalingerne vil sandsynligvis også gøre det 
nemmere at få anbefalingerne integreret i den kliniks praksis.  
Det er fint, at pårørendes betydning og rolle i forbindelse med KOL-rehabilitering er inddraget i forhold til 
at tænke helhedsorienteret og hverdagslivet ind omkring patient og pårørende. Det understreger 
betydningen af, at KOL-rehabilitering er mere end kun træning. 
  
Fokus for, hvad der er af betydning for den kliniske hverdag ændres med årene og dermed også, hvad der 
kan være af betydning i den daglige planlægning af tilbud til patienter med KOL. Fremadrettet kunne det 
derfor overvejes, om der som led i opdateringen var mulighed for at udarbejde et eller to nye PICO-
spørgsmål. Ellers risikerer den NKR at blive et dokument, som ikke nødvendigvis følger med den kliniske 
udvikling og de behov, der er for nationale anbefalinger. 
  
Konkret rettelse s. 11: 
Retningslinjen er opbygget således, at: 
• Fokuseret spørgsmål 1 og 2 omhandler henvisning til et KOL-rehabiliteringsprogram, dels når det drejer 
sig om patienter med KOL og MRC<2 (åndenød i lettere grad), dels når det drejer sig om patienter, der er/ 
har været indlagt for en KOL-eksacerbation. 
 

Det bør vel stå MRC mindre end eller lig med 2 og ikke kun mindre end 2? 
 

Skulle høringssvaret give anledning til spørgsmål står DASYS og Fagligt Selskab for Lunge- og 
Allergisygeplejersker naturligvis til rådighed for yderligere uddybning af ovenstående kommentarer.  
 
Med venlig hilsen 
For Dansk Sygepleje Selskab, DASYS  
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