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mark, planlægningsgrundlag for akutberedskabet 

 

Danmarks Lungeforening har med tak modtaget ovenstående materiale til høring. Danmarks Lunge-

forening beskæftiger sig med alle lungesygdomme, men er i disse år især optaget af lungesygdom-

men KOL, fordi det er en sygdom, som fylder meget i det danske sundhedsvæsen. Det er dog sam-

tidig en sygdom, man kan holde i skak, hvis den enkelte patient får nogle ordentlige værktøjer til 

egen omsorg. Det er desuden Danmarks Lungeforenings opfattelse, at de kronisk syge – herunder 

også KOL-patienter – ikke skal ligge på sygehusene. Imidlertid kan forværringen af sygdommen 

føre til indlæggelser.  

 

Her lægger Danmarks Lungeforening vægt på, at der er en tilstrækkelig faglig volumen for den lun-

gesyge. Det er således vigtigt, at en KOL-patient, der indlægges med en forværring (excersabation) 

kan blive tilset, undersøgt og behandlet af en lungemediciner, som har kompetence inden for det 

lungemedicinske felt. Samtidig lægger vi vægt på, at der f.eks. kan tilbydes NIV-behandling, som er 

en mere behagelig form for iltbehandling end respirator. Danmarks Lungeforening kan således helt 

tilslutte sig, at kvalitet har forrang for nærhed. 

 

Danmarks Lungeforening kan også tilslutte sig konstruktionen med de såkaldte par-sygehuse, hvor 

samarbejdet med praksissektor og kommunen skal være tæt. Danmarks Lungeforening vil her lægge 

vægt på, at KOL-patienter tilbydes rehabilitering, så de i stor udtrækning selv kan mestre deres syg-

dom og kan undgå indlæggelser.  

 

Endelig vil Danmarks Lungeforening henlede opmærksomheden på det telemedicinske projekt, 

KOL-Fyn-projektet, hvor kontakten mellem sygehuset og patienten går via video. Med denne tek-

nologi forventes det, at indlæggelser kan reduceres, og behandlingskvaliteten kan forbedres. Dan-

marks Lungeforening vil derfor opfodre til, at der som led i Region Syddanmarks akutberedskab 

indtænkes muligheden for at udbrede telemedicin til de kroniske patienter. 
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