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Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt 
- Kols er utpekt av sentrale myndigheter som et viktig satsingsområde innen helsetjenestene. Dette 
blant annet fordi WHO-prognosen viser til en estimert sterk vekst i antall Kols-pasienter i årene 
fremover. 

- Behov for styrket samhandling og kompetanseoverføring mellom 1. og 2. linjetjenesten for å bedre 
pasientforløp. 
- Prosjekt Samhandling Egersund 2006 avdekket potensial for å forbedre pasientforløp. 
- Avdelingen er i en prosjektfase for å se på muligheten for å etablere et Distriktsmedisinsk senter.  
- Hovedtyngden av pasienter som innlegges i rehabiliteringsavdelingen 2 øst har diagnosen Kols. 
- Kolspasienter har ofte betydelig redusert livskvalitet. 
- Stadige reinnleggelser av Kolspasienter på 2. linjetjenestenivå er et problem. Kan dette løses 
gjennom kompetanseheving mht. Kols viten i kommuner og blant pasienter og pårørende? 

Formål med prosjektet / forbetringsmål  
Overordnet mål: Å sikre et bedre pasientforløp, hvor kunnskap finnes og kan anvendes der pasienten 
befinner seg. Dette for å bidra til en bedre livskvalitet og økt trygghet for den enkelte pasient, samt 
kunnskapsheving vedrørende Kols i primærhelsetjenesten, hos pasienten og i omgivelsene. 

Forventet resultat:  
- Lavere terskel for kontakt mellom spesialist- og primærhelsetjenesten og Kolspasienter. 
- Økt tilfredshet med / bedre pasientforløp. 
- Bygging av solid nettverk rundt Kolspasienter. 
- Lokal kompetanseheving mht. Kols. 
- Bygging av lokalt fagnettverk og kunnskapsbase om Kols. 
- Innvirkning på sykehusreinnleggelser. 

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt 
- Karlegging av nåsituasjonen, pasientforløp, pasienttilfredshet og kunnskapsnivå. 
- Etablering av prosjektgruppe, referansegruppe samt avholde åpent idemøte. 
- Opprettelse av lokal kontakttelefon for pasienter, pårørende og ansatte i primærhelsetjenesten. 
- Utarbeide strukturerte skjema som benyttes ved henvendelser på kontakttelefon. 
- Gjennomføring av miniseminarer med Kols som tema og evt. andre kompetansehevingstiltak. 
- Evaluere forbedringspotensial og igangsetting av tiltak. 
- Evaluere tiltak sett i konteksten av parallelt Distriktsmedisinsk senter prosjekt i Dalane. 
- Evaluere henvendelser til kontakttelefon (antall/type). 
- Evaluere hvordan evt. tiltak kan integreres i helse- og rehabiliteringsplaner til de involverte i 
nedslagsfeltet. 



- Evaluere i hvilken grad "malen" kan overføres til andre pasientgrupper, eller andre nedslagsfelt. 

Overførignsverdi / Overføring av kunnskap til andre einingar i regionen  
- Integrering av kunnskapshevingsmodell i helse- og rehabiliteringsplanar til både primær- og  
spesialisthelsetenesta. 
- Mogleg modell for andre pasientgrupper. 
- Integreringsmoglegheiter i forhold til Prosjekt Dalane Distriktsmedisinske senter. 
- Overføring av modellen til å inkludere andre kommunar. 

 


