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Bakgrund
Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderas 
återbesök inom 6 veckor efter en akut kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (KOL) exacerbation. 

Syfte
Att skapa en informationsväg från slutenvården till primär-
vården som möjliggör att de nationella riktlinjerna för KOL-
patienter med akut exacerbation uppnås. 

Metod
Ett formulär utarbetades som medicinska sekreterare fyll-
de i samband med att patienten skrevs ut ifrån avdelning-
en. KOL-sjuksköterska granskade att rätt diagnos satts 
innan informationen vidarebefordrades till respektive KOL-
sjuksköterska på vårdcentral (VC). Formuläret innehöll
information om vårdtid och vilken avdelning patienten hade 
vårdats på.
Två nätverksträffar har ordnats under 2019.
En enkät har skickats till 16 VC för utvärdering av projektet. 

Resultat
I projektet ingår 177 patienter. Det skickades ut 60 for-
mulär till 16 VC med information om att patienten vårdats 
inneliggande. Ytterligare 117 patienter har vårdats innelig-
gande för akut KOL exacerbation. Denna patientgrupp går 
kontinuerligt på Lungmottagningen och följs då inte upp 
inom primärvården.
15 VC svarade på enkäten och resultatet visar att majori-
teten vill att vi fortsätter att skicka information om att pa-
tienten varit inlagd på sjukhus samt att nätverksträffarna 
fortsätter. 

Informationsvägen från slutenvård 
till primärvård för KOL-patienter 
med akut exacerbation

Figuren visar var patienterna som varit inlagda för akut KOL exacerbation följ-
des upp. De 117 patienter som följdes upp på lungmottagningen erhöll inte 
uppföljningen enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Diskussion
Resultatet tydliggjorde att de flesta patienterna är knutna 
till Lungmottagningen, där uppföljning enligt Socialstyrel-
sens rekommendationer inte finns idag. Detta beroende på 
att det inte finns tillräcklig resurs av KOL-sjuksköterskor.
Detta blir en utmaning för oss inför framtiden!

Slutsats
Resultatet visar att informationsformuläret kan 
leda till att Socialstyrelsens rekommendationer
för KOL-patienter som vårdats inneliggande
på sjukhus kan uppnås. Detta kan vara
en del i ett personcentrerat och
sammanhållet vårdförlopp för KOL.

Fråga 1: Har informationen att patienten varit inlagd för akut KOL exacerba-
tion varit till någon hjälp när det gäller uppföljningen av patienterna hos er?

Fråga 2: 
Önskar ni att vi fortsätter skicka information om att patienten varit inlagd på 
sjukhus relaterat till akut KOL exacerbation?

Fråga 3:
Önskar ni att vi fortsätter att ordna nätverksträffar med föreläsningar och 
diskussioner?


