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1. SAMMENDRAG 

Tema og problemstilling 

KOLS er et folkehelseproblem med over 40 000 årlige innleggelser i Norge. Reinnleggelser 

etter en KOLS eksaserbasjon måles som en kvalitetsindikator på norske sykehus og Ahus har 

den fjerde høyeste reinnleggelsesraten på 31.9 %. Vi ønsker å lage et kvalitetsforbedrings-

prosjekt for etablering av tilbud om pulmonal rehabilitering for å senke andel reinnleggelser. 

Kunnskapsgrunnlag 

UpToDate skriver at pulmonal rehabilitering er assosiert med en rekke gunstige effekter, men 

effekten på reinnleggelser ved KOLS eksaserbasjon er mer uklar (1). En systematisk oversikt 

fra 2015 viste at pulmonal rehabilitering startet opp innen 4 uker etter utskrivelse reduserte 

andelen reinnleggelser (2). Dette var i tråd med en eldre systematisk oversikt fra 2011 som 

viste tilsvarende resultat (3). Criner G.J. et al. gir en grad 1C anbefaling om å igangsette 

pulmonal rehabilitering innen 4 uker etter utskrivelse for akutt KOLS eksaserbasjon (2). De 

norske retningslinjene anbefaler også rehabiliteringstiltak ved akutt KOLS eksaserbasjon (4).  

Dagens praksis, tiltak og indikatorer 

På Ahus blir pasienter med KOLS eksaserbasjoner henvist av behandlende fysioterapaut på 

huset til fysioterapi etter uskrivelse. Ventetiden er ofte over 4 uker. Vårt kvalitetsforbedrings-

tiltak er at det opprettes et eget poliklinisk tilbud på Ahus med pulmonal rehabilitering. For 

vurdering av tiltaket valgte vi resultatindikatoren " reinnleggelser innen 30 dager", og 

prosessindikatorene "andel pasienter med oppstart innen 4 uker", og "fullføringsrate". 

Prosess, ledelse og organisering 

Forbedringsprosjektet tenkes innført på lungemedisinsk poliklinikk på Ahus, organisert i et 

fagsamarbeid, hvor en prosjektgruppe med forankring i divisjonsledelsen får i oppgave å 

utforme, lede og implementere kvalitetsprosjektet som blir videre fulgt av en 

implementeringsgruppe. Driftsmidler kan komme fra sykehusets ordinære driftsmidler eller 

som midlertidig prosjektstøtte fra Helse Sør-Øst. Prosjektet struktureres etter en modell for 

kvalitetsforbedring, med tydelige mål, strukturert gjennomføring, jevnlig evaluering av tiltak 

og resultater, og nødvendige korreksjoner underveis. 

Konklusjon 

Vi vurderer tiltaket som mulig å implementere, med relevante gevinster både for pasienter, 

helseøkonomisk og for sykehuset, men erkjenner at det ikke er evidens for bedre prognose 

ved rehabilitering utført hos spesialisthelsetjenesten enn om det blir utført kommunalt.   
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2. TEMA OG PROBLEMSTILLING 
KOLS er et stort folkehelseproblem i Norge. Forekomsten er usikker da det ikke finnes et 

register i Norge. I Hordalandstudien (1996-1997) fant man at rundt sju prosent av 

befolkningen i alderen 26-82 år hadde KOLS. Det er økende forekomst av KOLS i 

befolkningen generelt, trolig grunnet økende alder.(5).  

 

KOLS er den hyppigste årsaken til sykehusinnleggelser grunnet luftveissykdommer i Norge. I 

2003 var det 43 000 innleggelser med KOLS som hoved- eller bidiagnose i Norge. 

Sykehusinnleggelsene grunnet KOLS hadde gjennomsnittlig 7.4 liggedøgn, og utgjorde totalt 

300 000 liggedøgn (6). Med  en døgnpris på inneliggende pasienter på 4000 NOK utgjør 

innleggelser for KOLS eksaserbasjoner en stor kostnad for samfunnet (7). 

 

Reinnleggelser etter KOLS-eksaserbasjoner er et stort problem på mange sykehus i Norge. 

Tallene fra Helsenorge viser oss at Ahus ligger på fjerde plass med 31,9 % reinnleggelser 

innen 30 dager (8). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur fra Helsenorge.no, reinnleggelser av elder med astma/kols innen 30 dager (8). 

 

Internasjonale retningslinjer viser til at det foreligger evidens for at oppstart med pulmonal 

rehabilitering innen 4 uker etter innleggelse på sykehus grunnet KOLS eksaserbasjon 
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reduserer KOLS relaterte innleggelser (2). Systematiske oversikter har også konkludert med 

at pulmonal rehabilitering innen 4 uker etter sykehusinnleggelse på grunn av KOLS-

forverring reduserer reinnleggelser og dødelighet i oppfølgingsfasen og øker livskvaliteten. 

(3). 

 

De norske nasjonale faglige rettningslinjene for KOLS anbefaler alle helseforetak med 

spesialistkompetanse innen lungesykdommer å tilby lungerehabilitering. De anbefaler også et 

rehabiliteringsopplegg på sykehuset for de som er innlagt grunnet KOLS eksaserbasjon. 

Begge anbefalingene er gradert som sterke, det vil si at det er overveiende sannsynlig at 

ønskede effekter ved å følge opp anbefalingene veier opp for de uønskede effektene.(4). 

 

På Ahus henvises nesten alle pasientene som er innlagt med KOLS-forverring til fysioterapi. 

Ahus sender en elektronisk epikrise til kommunefysioterapeut og henviser også til KOLS kurs 

på sykehuset, dvs. "Kols skolen" på huset. De fleste pasientene henvises som gul gruppe, det 

vil si at ventetiden er opptil 6 uker. Det er ingen garanti for at pasientene skal få rehabilitering 

innen 4 uker.  Hvor raskt de får innkalling avhenger av hva som står i henvisning. Dersom det 

ikke står at det haster, blir de ikke tatt opp med en gang, altså innen 4 uker som er 

anbefalingen. 

 

Poliklinisk rehabilitering 2-3 ganger per uke i 4-7 uker finnes på enkelte regionale 

helseforetak (4). Ahus har «Kols skolen» som et poliklinisk tilbud til sine pasienter, men 

ventetiden der tilfredsstiller ikke retningslinjene om oppstart av rehabilitering innen 4 uker 

etter utskrivelse for en eksaserbasjon.  

 

2.1 Oppleves reinnleggelser og mangel på fysioterapi som et problem på Ahus? 
Vi har hatt samtaler med overleger, leger i spesialisering, avdelingssykepleier og 

fysioterapeuter tilknyttet lungeavdelingen på Ahus for å kartlegge deres opplevelse av 

reinnleggelser og fysioterapi.  

 

I samtale med lungeavdelingen og fysioterapeuter har det kommet frem at tilgjengeligheten av 

fysioterapauter er et problem. Det er ikke kapasitet til at alle inneliggende pasienter får et 

tilbud til tidlig pulmonal rehabilitering etter utskrivelse (oppstart innen de første 4 uker), det 

er kun de dårligste pasientene som prioriteres. Den lange ventetiden hos kommunale 

fysioterapeuter oppleves også som et problem.   
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Avdelingen opplever at reinnleggelser er et stort problem som det er vanskelig å gjøre noe 

med. Det spesialiserte tilbudet på Glittreklinikken er de fleste for syke til da de må være 

selvhjulpene for å få plass der. De fleste blir sendt hjem eller til kortidsopphold på sykehjem 

uten et etablert tilbud om fysioterapi.  

 

2.2 Oppgavens mål 

 
I sammarbeid med lungeavdelingen på Ahus og fysioterapeutene som jobber med 

lungerehabilitering på Ahus ønsker vi å lage en plan for at KOLS pasienter får 

lungerehabilitering hos fysioterapeut med oppstart innen fire uker etter eksaserbasjon, med et 

regelmessig opplegg som varer i 8 uker, med 2 rehabiliterings-timer hver uke. Tilbudet skal 

bli etablert på Ahus i tilknytning til lungeavdelingen.  

  

3.KUNNSKAPSGRUNNLAG 

3.1 Søkestrategi 
Vi startet med å utarbeide et PICO-spørsmål for å få mest mulig relevant treff på søket vårt. 

Ut ifra problemstillingen vår ble PICO-spørsmålet, og søkestrategien vår slik: 

 

P – pasienter innlagt med kols forverring – søkeord: COPD exacerbation 

I – pulmonal rehabilitering etter utskrivelse – søkeord: pulmonary rehabilitation 

C – ikke pulmonal rehabilitering etter utskrivelse  

O – reduksjon i andel reinnleggelser – søkeord:  rehospitalization 

 

Vi gjorde søket i McMaster plus, og fikk treff øverst i kunnskapspyramiden under 

oppslagsverk. UpToDate skriver at pulmonal rehabilitering er assosiert med en rekke gunstige 

effekter som økt toleranse for trening og økt livskvalitet, men at effekten på reinnleggelser 

ved KOLS eksaserbasjon er mer uklar, og kan være avhengig av tidspunkt for oppstart av 

pulmonal rehabilitering i forhold til innleggelsen. De skriver videre at en systematisk oversikt 

viste en reduksjon i andelen reinnleggelser ved KOLS eksaserbasjon, når den pulmonale 

rehabiliteringen ble startet opp innen 4 uker etter utskrivelse (odds ratio (OR) 0.24, 95% 

konfidensintervall (CI) 0.07-0.88), men at det var signifikant heterogenitet mellom de 
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inkluderte studiene i den systematiske oversikten. Pulmonal rehabilitering startet opp senere 

enn 4 uker etter utskrivelse etter en eksaserbasjon virker ikke til å redusere eksaserbasjoner, 

men har andre viktige effekter (1). Den systematiske oversikten UpToDate refererer til er 

“Prevention of acute exacerbations of COPD: American College of Chest Physicians and 

Canadian Thoracic Society Guideline” av Criner G.J. et al. (2). UpToDate kommer ikke med 

en anbefaling om oppstart av pulmonal rehabilitering etter innleggelse for KOLS 

eksaserbasjon, men det gjør de amerikansk/kanadiske retningslinjene. De anbefaler å 

igangsette pulmonal rehabilitering innen 4 uker etter utskrivelse fra sykehus for akutt KOLS 

eksaserbasjon. Styrken på anbefalingen har de satt til grad 1C, som vil si at det er en sterk 

anbefaling basert på studier av lav eller veldig lav kvalitet (2). Vi har valgt å se nærmere på 

den systematiske oversikten til Criner G.J. et al., da den danner grunnlaget for tiltaket vårt. Vi 

trekker også inn annen relevant litteratur. 

De amerikansk/kanadiske retningslinjene inkluderte 9 randomiserte kontrollerte studier som 

så på effekt av pulmonal rehabilitering etter en akutt KOLS eksaserbasjon, der reinnleggelse 

var et effektmål. Det samlede effektmålet konkluderte med at pulmonal rehabilitering hadde 

en gunstig effekt (OR, 0.45; 95% CI, 0.22-0.91; P = .03). Studiene ble ytterligere delt opp 

etter om rehabilitering ble igangsatt innen 4 uker eller senere. 5 studier så på behandling 

igangsatt innen 4 uker, mens 4 studier så på behandling igangsatt senere enn 4 uker. Det viste 

seg da at å starte opp behandling med pulmonal rehabilitering innen 4 uker etter utskrivelse ga 

en bedre effekt på andelen reinnleggelser sammenlignet med å starte opp senere enn 4 uker 

etter utskrivelse. Når man startet opp behandling innen 4 uker reduserte man andelen 

reinnleggelser (OR, 0.24; 95% CI, 0.07-0.88; P = .03).  Når man startet opp behandling etter 4 

uker reduserte man også andelen reinnleggelser, men resultatet var ikke statistisk signifikant 

(OR, 0.79; 95% CI, 0.42-1.5; P = .47) (2). 
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Forest plot Amerikansk/kanadiske retningslinjer, reinnleggelser (2). 

 

Resultatene var i tråd med en Cochrane-review fra 2011 av Puhan et. al. som hadde nesten 

samme resultat (OR 0.22; 95% CI, 0.08-0.58), noe som ikke er så overraskende siden de 

inkluderte flere av de samme studiene (3). 

 

Forest plot Puhan et. al., reinnleggelser (3).  
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Puhan et. al. så også på effekten av pulmonal rehabilitering på mortalitet. Resultatet var en 

signifikant reduksjon av mortaliteten (OR 0.28: 95% CI, 0.10-0.84) (3). 

 

Forest plot Puhan et. al., mortalitet (3). 

Den amerikansk/kanadiske retningslinjen har en klar problemstilling, og benytter seg av 

PICO-spørsmål for å besvare denne. Litteratursøket er godt beskrevet, og ble gjort i 2013, og 

retningslinjen ble publisert i 2015. Det er rimelig å tenke seg at de har fått med seg all 

relevant og oppdatert litteratur. Inklusjonskriteriene for de inkluderte artikler, og vurderingen 

av kvaliteten til artiklene er beskrevet, og dette har blitt gjort på en systematisk måte ved å 

benytte seg av GRADEpro Software (GRADE Working Group). De har foretatt en 

metaanalyse, og dette er også godt beskrevet, samt at resultatene blir fremstilt i forest plots, 

som gjør det oversiktlig (2). Et problem med retningslinjen er at den ikke definerer hva 

pulmonal rehabilitering innebærer, og man får heller ikke en anbefaling på hva det bør 

inneholde. Vi har gått inn og sett på de ulike studiene, og det viser seg at det er stor variasjon 

både i lengde av rehabiliteringsopplegget, ukentlig frekvens og hva som har blitt inkludert i 

rehabiliteringsopplegget. En fellesnevner er at de alle inkluderer fysisk trening. Andre 

problemer med de inkluderte studiene er at de har et lavt antall deltagere, og at det er stor 

heterogenitet mellom studiene (P=0.008, I
2
=71%) (2). 

De norske retningslinjene for Kols kommer med følgende anbefaling ved akutt Kols 

forverring: ” Rehabiliteringstiltak for å motvirke tap av muskelmasse, alvorlig funksjonssvikt 

og reinnleggelser bør vurderes ved forverringer med sykehusinnleggelser” (4). De sier ikke 

noe om tidsaspektet for oppstart av rehabiliteringstiltak, men dette er informasjon som har 

kommet etter at de norske retningslinjene ble publisert.  Dermed har man et grunnlag også i 

de norske retningslinjene for tiltaket vårt. 
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4. DAGENS PRAKSIS, TILTAK OG INDIKATORER 

4.1. Dagens praksis 
Alle pasienter som innlegges grunnet KOLS eksaserbasjoner på Akershus 

universitetssykehus, følger et fast pasientforløp, hvor punktene i forløpet blir gjennomgått ved 

utskrivelse ved hjelp av en egen utarbeidet KOLS-sjekkliste. I dette forløpet, blir alle 

pasienter internt henvist til en fysioterapeut på huset, som tilser den inneliggende pasienten. 

Fysioterapeuten kartlegger deres funksjon, og gir veiledning og trening for pusteteknikker, 

vurderer eventuell slimproblematikk, og tar stilling til pasientens behov for fysioterapi etter 

utskrivelse. Om det bedømmes indisert, skriver de og sender en henvisning selv. Legene på 

avdeling gjør ikke dette. Denne informasjonen ble gitt av avdelingssykepleier for lungepost., 

Eivind Espeland. Ved mail-korrespondanse har Trude Støver, fysioterapeut på Ahus, 

innhentet informasjon for oss og oppgir at det store flertallet av pasientene blir henvist, men at 

eksakte tall mangler. Videre oppgis det at de hovedsakelig henviser til poliklinisk 

rehabilitering ved kommunal fysioterapaut, og henviser til Ahus' egen KOLS skole. 

Problemene oppfattes av fysioterapeutene å oppstå i neste ledd, hvor de vet at pasienter ofte 

får en lang ventetid, og at det er snakk om opptil flere måneder, men det foreligger ikke på 

dags dato eksakte tall for ventetid.  

 

KOLS-skolen ved Ahus har en estimert ventetid på 2-3 måneder, og brukes som et 

engangskurs for opplæring, hjelp til røykeslutt og trening. Intensjonen bak kurset er ikke å 

rehabilitere pasienter etter hver KOLS eksaserbasjon, men er et poliklinisk tilbud for både 

inneliggende pasienter og pasienter henvist fra primær helsetjenesten.  

 

Videre har vi vært i kontakt med Fysioterapi- og ergoterapitjenesten i Lørenskog, og snakket 

med og innhentet informasjon fra fysioterapeut og avdelingsleder Randi Nordskott, og 

virksomhetsleder Ellinor Ørnes. De tilbyr KOLS-pasienter gruppetrening, individuell trening, 

og gir hjemmetrening hos de med mest uttalte problemer. De har også kurs, i form av et 

prosjekt kalt "God Pust", som pasienter kan henvises til. De tar imot alle pasientgrupper, og 

ikke kun lungesyke. Ved etterspørsel om tall for ventetid, kunne de ikke gi oss dette, da de 

ikke fører statistikk for det, og sa det er en vurderingssak i alle tilfeller. Vi fikk beskjed at om 

det framgår av henvisningen at det er akutt behov for fysioterapi, så blir de prioritert innen 

noen uker, men ikke alle pasienter kan prioriteres. Det fantes heller ingen faste opplegg for 

KOLS eksaserbasjoner, og vi ble ikke gitt estimater for ventetid for mer subakutte eller 

kroniske behov.   
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4.2 Tiltak 
Vårt hovedmål er å opprette et tilbud for pulmonal rehabilitering etter KOLS-eksaserbasjoner 

ved Akershus Universitetssykehus. Vårt kvalitetsforbedringstiltak er at det blir etablert et 

poliklinisk tilbud med pulmonal rehabilitering med oppstart innen de første 4 uker etter 

utskrivelse, med et fast opplegg med oppmøte 2 ganger i uken, hvor pasienter tilbys både 

gruppetrening og egentrening, med et opplegg som varer i 8 uker .  

 

Vi tenker at det kan opprettes enten som et nytt, egenstående poliklinisk tilbud, eller  

eventuelt utvide kapasiteten til den allerede eksisterende KOLS skolen på Ahus ved å ansette 

flere fysioterapauter, og endre opplegget slik at det er beregnet for mer enn kun opplæring av 

pasienter i kronisk fase. Pasienter som vurderes til å ha en funksjonssvikt som hindrer dem i å 

delta på poliklinisk rehabilitering skal da få et ambulerende tilbud, hvor fysioterapaut eller en 

sykepleier med kjennskap til de nødvendige øvelsene reiser hjem til pasienten. Behovet for 

dette kan som før vurderes av fysioterapaut på post.  

 

Men, det finnes ingen litteratur på at rehabilitering på at sykehus er bedre enn kommunal 

rehabilitering, men vi har valgt å avgrense vårt mikrosystem til sykehuset, da de har 

spesialistkompetanse på lungesykdommer der, og dette tilbudet vil avlaste 

primærhelsetjenesten og øke rehabiliteringskapasiteten, slik at flere pasienter får 

rehabilitering innen de 4 første ukene. 

4.3 Indikatorer: 
Vi valgte å benytte disse indikatorene:  

Resultat-indikatorer:  

- Reinnleggelser innen 30 dager 

Prosess-indikatorer: 

- Antall utskrevne pasienter som har fått time innen 4 uker 

- Gjennomføringsrate 

Ettersom hensikten med oppgaven er å få ned reinnleggelsestallet, er det nærliggende å måle 

om dette går ved når tiltaket implementeres. Derfor ønsker vi å se på hvor mange som 

reinnlegges innen 30 dager. Dette er en meget relevant og gyldig indikator, er lett målbar med 

data som er lette å innhente, da dette allerede systematisk måles og publiseres hvert år. Den 

måles likt av alle, men har den svakhet at den er avhengig av ICD-10 kodingen til legene på 
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post. En pasient innlagt med en egentlig KOLS eksaserbasjon, men kodet som pneumoni som 

primærdiagnose, vil da ikke bli inkludert.  

 

Vi tenker da at vi også måler mortalitetsraten, en variabel som vi bruker for å vurdere 

resultatindikatoren for å utelukke mortalitet som en konfunderende faktor. Den er målbar og 

dataen er tilgjengelig, og ville blitt målt likt av alle, og er dermed pålitelig. Vi vurderte også å 

legge til en resultatindikator om å telle antall reinnleggelser av andre grunner, slik som f.eks. 

et hoftebensbrudd grunnet økt aktivitet, men besluttet å begrense antall indikatorer.  

 

For å vurdere kvaliteten av tiltaket, er det også viktig med prosessindikatorer. Om det ikke 

blir noen endring i reinnleggelser etter implementering av tiltaket, er det viktig å vite om det 

faktisk blir gjennomført. Prosessindikatorene våre var da andel pasienter som faktisk får time 

innen disse 4 første ukene, og om de fullfører opplegget. Disse er begge relevante og gyldige. 

Det kreves mer arbeid å måle disse, da dataene ikke er like lett tilgjengelig som for eksempel 

reinnleggelsesraten. Om det føres konsekvent statistikk på oppmøte og fullføring av pulmonal 

rehabilitering, kan det sees på som pålitelig informasjon.  

 

5. PROSESS, LEDELSE OG ORGANISERING 

5.1 Ledelse og organisering 
Forbedringsprosjektet tenkes innført på lungemedisinsk poliklinikk på ved Akershus 

Universitetssykehus, organisert i et fagsamarbeid mellom avdelingens leger, sykepleiere og 

fysioterapeuter. I forkant av implementeringen bør det opprettes en prosjektgruppe utnevnt av 

divisjonsledelsen bestående av én representant fra avdelingens leger og sykepleiere, en 

fysioterapeut fra post og en fra poliklinisk avdeling, sekretær, leder for lungepoliklinikken, 

fagansvarlig lege, brukerrepresentant, prosessleder fra HR. Prosessen må forankres på 

divisjonsnivå ettersom den involverer både lungeavdelingen og fysioterapeuter fra både 

avdeling og poliklinikk. Når prosjektgruppen har levert sin rapport til divisjonsledelsen vil det 

være deres oppgave å starte endringsprosessen. Det må skaffes midler enten over ordinert 

budsjett eller søkes tilskudd om prosjektmidler i forbindelse med forbedringsprosjekter, for 

eksempel gjennom Helse Sør-Øst. Divisjonsledelsen bør utnevne en 

implementeringsansvarlig lege, sykepleier og fysioterapeut som har i oppgave å drive 

fremdriften i informasjons og motivasjonsarbeidet på post og avdeling, en av nevnte bør være 

hovedansvarlig og implementeringsleder. Implementeringsgruppen ligger under 
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prosjektgruppen og informerer den fortløpende om prosessen. Alle avgjørelser som ikke 

enkelt kan løses av implementeringsgruppen samt alle avgjørelser som involverer 

prosjektkostnader må bringes til prosjektgruppen. 

 

Kapasiteten til dagens fysio-poliklinikk må vurderes i forhold til behovet for ytterligere 

ansettelser av både fagpersonell og hjelpepersonell. Vi har av overleger på lungemedisinsk 

sengepost fått estimert at gjennomsnittlig tre pasienter skrives ut etter KOLS-eksaserbasjon 

per ukedag ved Ahus. På en måned vil det dermed være ca. (3x5x4,33 = 64.95)  65 pasienter 

som skrives ut. Vi vet at reinnleggelsesraten på Ahus er 31.9 %, det vil si at omtrent (64.95 x 

0.681 = 44.23) 45 unike pasienter skrives ut etter KOLS-eksaserbasjon her per måned. Dette 

er pasientene som bør inkluderes i lungerehabiliteringsprogrammet vi ønsker å innføre.  

Som tidligere nevnt ser vi stor variasjon i total varighet, ukentlig frekvens og innhold i 

lungerehabiliteringen som er gjennomført i de ulike studiene kunnskapsgrunnlaget vårt 

bygger på. Fellesnevneren er at de alle inkluderer fysisk trening, og at rehabiliteringen startes 

opp innen 4 uker etter utskrivelse.  

 

For å beregne et overslag for kostnader og pasientkapasitet tar vi videre utgangspunkt i et 

tenkt opplegg hvor hver pasient gjennomfører 2 økter, med varighet på 1 klokketime, per uke. 

Ved å ha 2 økter per uke vil man kunne opprettholde en god kontinuitet i 

rehabiliteringsarbeidet. Rehabiliteringen foregår i grupper og varigheten er 8 uker 

sammenhengende for hver pasient. Dersom det startes opp nye grupper hver 2. uke, vil det 

være i gjennomsnitt 22,5 pasienter som har behov for rehabilitering for hver oppstart. Etter 8 

uker vil antallet pasienter som deltar i opplegget til en hver tid stabilisere seg på 90. I løpet av 

en uke kan det da gjennomføres for eksempel 10 gruppetimer med 9 pasienter i hver, eller 20 

gruppetimer med 4-5 pasienter i hver. Dette vil kreve henholdsvis enten 2 eller 4 klokketimer 

med effektivt rehabiliteringsarbeid per dag. Etter disse beregninger ser vi for oss at det vil 

være tilstrekkelig å ansette én fysioterapeut i full stilling for å dekke behovet. I følge Norsk 

Fysioterapeutforbund skal fysioterapeut ha lønnsgaranti på 367.500 – 426.400 kroner per år, 

avhengig av ansiennitet (0-10 år) (9). I praksis vil det nok bli nødvendig for fysioterapeuten å 

ha en assistent, for eksempel en hjelpepleier, som kan tilrettelegge under treningen og ellers ta 

seg av diverse administrative oppgaver. Rundt regnet vil utgifter i form av lønn til personell, 

inkludert arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter, ligge i underkant av 1.000.000 norske kroner 

per år. 
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Det vil være behov for egnede lokaler til kurs, trening og rehabilitering, som har plass til 6-11 

personer, inkludert fysioterapeut og assistent, avhengig av hvordan gruppene deles inn. Vi 

foreslår å benytte allerede eksisterende lokaler som brukes til KOLS-skolen, eventuelt andre 

ledige lokaler på sykehuset. Hvis det ikke kan skaffes til rette lokaler ved sykehuset foreslås å 

leie lokaler på timebasis av skoler, idrettsforeninger, frisklivssentraler eller treningssentra. For 

å beholde forankringen til sykehuset vil etterstrebe å skaffe til veie lokaler ved Ahus. 

Som nevnt innledningsvis vil gjennomsnittlig liggetid på sykehus for pasienter med KOLS 

være 7,4 dager og døgnpris er på ca. 4000 kroner per pasient (6). Dersom det er 65 pasienter 

som utskrives per måned, etter 7,4 døgn inneliggende, vil dette utgjøre en kostnad på over 1.9 

millioner i måneden.  Det er omtrentlig 20 pasienter som reinnlegges etter KOLS-

eksaserbasjon på Ahus per mnd. Dersom vi kan redusere reinnleggelsesraten tilsvarende 

studiene vi har basert oss på (OR 0.24) kan vi anslagsvis redusere kostnadene med 142 000 

per måned, og 1 700 000 per år. Dette må imidlertid være å anse som en samfunnsøkonomisk 

gevinst heller enn en reell innsparelse for sykehuset ettersom dagens sykehusfinansiering i 

stor grad baserer seg på produksjon. 

 

5.2 Strukturering og gjennomføring av prosjektet 

Vi foreslår å strukturere prosjektet etter modellen for kvalitetsforbedring utviklet av G. 

Langley og T. Nolan, ved å benytte deres systematisk tilnærming til problemløsning med 

tydelige mål, strukturert gjennomføring, og evaluering av tiltak og resultater. Denne modellen 

består av to deler, tre sentrale spørsmål angående prosjektet, og en PUKK-sirkel. De tre 

spørsmålene er som følger: 

1. Hva ønsker vi å oppnå? 

Vårt mål har vi tydelig definert som ønske om en reduksjon i antall reinnleggelser innen 

30 dager for pasienter som skrives ut fra lungeavdelingen ved Akershus 

Universitetssykehus etter en KOLS-eksaserbasjon.  

2. Når er en endring en forbedring?  

Endringen er først en forbedring når reinnleggelsesraten har lagt seg stabilt på et 

predefinert signifikant lavere nivå en tidligere. Målet om stabilitet er nådd når en 
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reinnleggelsesrate ikke er signifikant forskjellig fra forrige måned, i tre påfølgende 

kalendermåneder. 

3. Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring? 

For å redusere innleggelsesraten vil vi innføre en et subakutt poliklinisk pulmonalt 

rehabiliteringstilbud ved Akershus Universitetssykehus. Dette tilbudet innebærer at alle 

pasienter som har vært innlagt med diagnosen KOLS-eksaserbasjon skal tilbys en utvidet 

KOLS-skole og individuelt tilpasset fysioterapi innen 4 uker etter utskrivelse.  

 

I del 2 bruker vi forbedringssirkelen (Demings sirkel, PUKK-sirkel). Her vil det være mulig 

og nødvendig å gjennomføre flere sykluser, med jevnlig evaluering og korrigering, for 

systematisk problemløsning.  

 

  

PUKK-sirkelen 
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PLANLEGGING 

 Avdelingen må bli oppmerksom på dagens praksis, erkjenne at reinnleggelsesraten er 

høy og at dette er problematisk, men oppdage at det er muligheter for forbedringer. 

 Kunnskapsgrunnlaget gjøres kjent. En prosjektgruppe forankret i divisjonsledelsen vil, 

som beskrevet over, ha hansvaret for utarbeidelsen og ledelsen av 

forbedringsprosjektet. 

 En implementeringsgruppe forslås ansvarlig for informasjon, oppstart, flyt, 

observasjon/supervisjon og evaluering av prosjektet. 

 Informasjon om prosjektet bør formidles til de ulike faggruppene på deres respektive 

morgenmøter i god tid før prosjektoppstart, samt ved prosjektoppstart. Preliminære 

data kan presenteres underveis når prosjektet er i gang og fungere som feedback til 

klinikerne. 

 

UTFØRELSE 

 Ansvarsområdet til hver faggruppe må være tydelig. Dette er viktig for effektiv 

innføring av endringer, da standardisering av arbeidsprosesser bidrar til dette.  

 Fysioterapeuter fra sengepost har ansvaret for å kartlegge pasientenes funksjonsnivå 

og utarbeide en internhenvisning til poliklinikken som er ansvarlig for fysioterapien 

pasienten skal starte med innen fire uker etter utskrivelse.  

 Sykepleier eller annet fagpersonell fra poliklinikken er ansvarlig for å informere alle 

innlagte pasienter om den forkortede varianten av KOLS-skolen som tilbys poliklinisk 

sammen med fysioterapi. Om pasienten vil delta på dette skal time være avtalt før 

utskrivelse. 

 For de pasientene med lavest funksjonsnivå som ikke har anledning til å oppsøke 

poliklinikken anbefales det at det opprettes et ambulerende team ved fysio-

poliklinikken som kan gi pasientene nødvendig behandling i hjemmet. 

 Sykepleierne ved lungeposten er ansvarlig for å gå igjennom sjekkliste ved utskrivelse 

der det skal kontrolleres at pasienten har vært vurdert av fysioterapeut og har fått time 

til KOLS-skole.  

 

KONTROLL 

 Målene som settes for forbedring må være konkrete, og lett målbare, da dette vil bidra 

til å motivere de involverte. 
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 Vi har et resultatmål: Reinnleggelse 30 dager etter KOLS-eksaserbasjon. Samt 2 

prosessmål: Andel utskrevne som har fått time innen 4 uker, og gjennomføringsrate av 

pulmonal rehabilitering. Vi vil også måle mortalitet for å kunne bruke det til å 

korrigere reinnleggelsesraten i måneder med høyt antall dødsfall. 

 Hjelpepleieren/assistenten som ansettes til prosjektet har ansvar for jevnlig 

gjennomgang av journaler for å registrere de ulike kontrollfaktorene. Dette bør gjøres i 

på ukentlig basis. Alle pasienter overført til akutt rehabilitering vil ”legges inn” i en 

egen poliklinisk liste i DIPS for å forenkle dette arbeidet. I tillegg vil det måtte gjøres 

et ukentlig søk på ICD koder for pasienter ved lungeavdelingen for å fange opp 

pasienter som kan ha falt utenfor internhenvisningsprosedyren der dette ikke har blitt 

fanget opp før utskrivelse. Hjelpepleieren som ansettes på prosjektet, som vil ha 

tilstrekkelig med tid til å bruke et par timer per arbeidsuke til dette. Det registreres om 

det er sendt internhenvisning til poliklinikken, antall dager det går fra utskrivelse til 

oppstart rehabilitering og om dette gjennomføres. Det registreres antall reinnleggelser 

innen 30 dager og eventuelle dødsfall i prosjektperioden (mortalitet). 

 Gjennomføring kan måles for eksempel ved å telle andelen pasienter på poliklinikken 

som nedføres i journal som "ikke møtt til time", eller "avsluttet før fullført 

rehabiliteringsforløp". Dette må fysioterapeut konsekvent nedtegne i journal, slik at en 

hjelpepleier eller sekretær på poliklinikken kan skrive statistikk på dette.  

 Ukentlige registrerte data sammenfattes etter 3, 6 og 12 måneder, slik at eventuelle 

effekter over tid kan vurderes, og danne grunnlag for korrigeringer. Resultatene kan 

presenteres på morgenmøte, for å minne om prosjektet og motivere til fortsatt arbeid.  

 

KORRIGERING 

 Resultatene etter målingene må evalueres. Hvor ligger eventuelle problemer i 

prosessen? Er det et problem at henvisninger ikke sendes, slik at pasienter ikke 

inkluderes i prosjektet? Kan dette ordnes med grundigere sikkerhetssjekk ved 

utskrivelse? Er det behov for å øke andel pasienter som gjennomfører opplegget?  Kan 

individuell tilpasning av opplegget bedres, for å sørge for øket gjennomføringsrate? 

Bør det engasjeres flere, eller andre helsepersonellgrupper, for å øke kapasiteten 

(hjemmesykepleie, studenter) til å innen 4 uker? 

 Prosjektgruppen må møtes etter hver evalueringsperiode (3, 6 og 12 mnd.) og drøfte 

behov for korrigeringer og nødvendige tiltak i forhold til resultatene. 
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5.3 Hva kan forekomme av utfordringer og motstand? Hvordan skal dette håndteres? 
 

Det er av betydning at alle avdelingens ansatte føler et felles ansvar for gjennomføring av 

endringer og for måloppnåelse, da dette er avgjørende for effektiv endring. For at prosjektet 

skal kunne bli en realitet vil det på tross av en bred og grundig implementerings-

/oppstartsstrategi i stor grad være avhengig av engasjement i de forskjellige faggruppene som 

involveres og påvirkes av dette prosjektet. Reinnleggelser er hyppige, og er belastende for 

både pasient og helsevesen. Vårt kunnskapsgrunnlag legger til grunn at man ved relativt enkle 

intervensjoner kan påvirke denne reinnleggelsesraten i betydelig grad. Dette må formidles av 

implementeringsgruppen til avdelingens ansatte, for å skape motivasjon til å gjennomføre 

prosjektet. Et initialt mål for prosjektet kan være å få andelen innleggelser ned til det laveste 

nivået i Norge. Målene må i så fall være tallfestede, som for eksempel at vi ønsker å komme 

ned på en reinnleggelsesfrekvens under 15 %. 

 

Det kan være mange grunner til motstand mot en slik prosess blant både ledere og ansatte. 

Blant ansatte kan først og fremst kan endringen synes unødvendig for noen, og de kan 

oppfatte nye arbeidsoppgaver som kun en belastning uten gevinst. Oppgaver i forbindelse 

med prosjektet kan tenkes å gå utover andre viktige arbeidsoppgaver, og det kan tenkes at 

arbeidsbelastningen vil øke på noen ansette. Det er derfor av stor viktighet at prosjekt- og 

implementeringsgruppen består av medarbeidere fra de miljøene som kommer til å påvirkes 

av prosjektet, slik at disse både kan informere sine kolleger i best mulig grad og bringe 

eventuelle problemer som skulle oppstå videre, slik at det ikke blir grobunn for misnøye blant 

de ansatte. Blant ledelsen vil de økonomiske implikasjonene prosjektet innebærer trolig være 

gjenstand for motstand. Ettersom en del av sykehuset finansiering i dag baserer seg på 

produksjonsnivå vil ikke dette prosjektet innebære en reell innsparelse for Ahus, men heller 

en samfunnsøkonomisk innsparelse. Ahus har imidlertid kommunisert utad at de skal være et 

foregangssykehus på pasientkvalitet, og et slikt prosjekt vil nettopp vise at det finnes vilje og 

evne til å utføre kvalitetsforbedringsprosjekter ved Ahus som setter pasient i fokus. I tillegg er 

det verdt og merke seg at stadig flere stater har innført finansieringsmodeller i helsesektoren 

basert på kvalitetesparametere. Dette har også vært diskutert politisk i Norge, og nasjonale 

kvalitetsparametere hvor hver enkelte institusjons prestasjoner måles, innføres forløpende. 

Reinnleggelsesraten etter KOLS eksaserbasjon er opprettet som en slik indikator. I så måte 

kan det å senke denne reinnleggesesraten også bety en fremtidig reell finansieringsgevist for 

Ahus. 
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Lederne kan også fort føle tap av makt, kontroll og status ved at slikt prosjekt tres over hodet 

på dem, og det kan raskt oppstå frykt for at endringen vil gi enda mer ansvar og oppgaver på 

en sterkt belastet avdeling i utgangspunktet. Det er nettopp derfor også blant lederne viktig at 

de involveres og informeres i størst mulig grad, og aller helst innlemmes i prosjektgruppen. 

Ledere kan også føle de mangler kunnskaper om endringsprosessen og frykte at de vil måtte 

håndtere det om dukker opp av motstand mot prosjektet fra ansatte. Det er derfor spesielt 

viktig å understreke at prosjektavgjørelser tas av prosjektgruppen og at motstand mot eller 

konstruktiv kritikk/tilbakemeldinger angående prosjektet skal rettes til denne. Slik motstand 

kan også være av konstruktiv art, kanskje har ikke prosjektgruppen tenkt på viktige momenter 

som klinikere som jobber på avdelingen daglig lett ser kan skape problemer. Det er viktig at 

slike tilbakemeldinger når prosjektgruppen raskest mulig slik at de kan evalueres og endring 

iverksettes.  

 

5.4 Hvordan kan forbedringene innarbeides i daglig drift? 

Om en god endring er oppnådd og gode rutiner er innarbeidet ved prosjektets slutt er det som 

regel ikke teoretisk vanskelig å fortsette på et slikt godt spor. Har imidlertid prosjektet blitt 

finansiert med prosjektmidler kan det være vanskelig for sykehuset å videreformidle driften 

av prosjektet når disse opphører. Prosjektet må da etter en grundig evaluering vurderes 

implementert på permanent basis av divisjonsledelsen, og det må bevilges økt 

basisfinansiering til de involverte avdelingene over ordinært budsjett. På dette tidspunktet kan 

man stå ovenfor en kritisk fase da både verken prosjektledelsen eller implementeringsledelsen 

lenger vil være tilstede for å følge utviklingen i prosjektet. Vi vil da foreslå at sykehusets 

avdeling for kvalitetsforbedring tar over oppgavene som innebar monitorering av data og 

videreformidling av disse til avdelingene, for eksempel gjennom halvårlige målinger og 

presentasjoner av videre resultater på morgenmøter. 

 

6. KONKLUSJON 

Vi vurderer tiltaket som mulig å implementere, og at det er en relevant og stor gevinst både 

for sykehuset og for pasienter ved å utføre dette, da en reinnleggelse er en stor påkjenning og 

har en høyere mortalitetsrate for pasientene, og det videre er helseøkonomisk mye å spare på å 

få ned antall reinnleggelser. Men, ettersom vi mangler kunnskapsgrunnlag for å si at det er 

bedre med poliklinisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten enn i primærhelsetjenesten, kan 
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det bli vanskelig å argumentere for å få dette implementert på sykehusets bekostning, på tross 

av lange ventetider og mindre spisskompetanse i primærhelsetjenesten. Videre er det relevant 

at reinnleggelser etter KOLS eksaserbasjoner brukes som en nasjonal  kvalitetsindikator for 

sykehus, hvor sykehus blir målt mot hverandre, og dette er absolutt en motiverende faktor og 

kan brukes for å argumentere for å få prosjektet prioritert. 
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