
 

     København, den 8. juni 2007. 

NIP-sekretariatet ved 

sundhedsfaglig proceskonsulent Anette Bunk, anette.bunk@stab.rm.dk 

Dette brev er alene fremsendt pr. email. 

 

 

Vedr.: Høring vedrørende indikatorer for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 

Danmarks Lungeforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på NIP-indikatorer vedr. 

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, KOL, samt for deltagelse i mødet med indikatorgruppen den 6. ds., 

hvor NIP-indikatorerne blev nærmere gennemgået og drøftet. 

 

Danmarks Lungeforening kan generelt tilslutte sig forslagene til NIP-indikatorer for KOL, som anses 

for fuldt relevante for at forbedre indsatsen for opsporing og behandling af KOL. Danmarks Lungefor-

ening kan desuden i det store og hele tilslutte sig de foreslåede standarder.  

 

Med henvisning til drøftelsen på selve mødet den 6.ds. har Danmarks Lungeforening herudover føl-

gende ønsker til indikatorer, som vi håber over tid kan blive data, der kan håndteres i NIP-systemet: 

 

1) Kan NIP håndtere data, der måler på, hvordan sammenhængen og samarbejdet er mellem aktø-

rerne i sundhedsvæsenet. Det er f.eks. for mange kronisk syge væsentligt at almen praksis og 

sygehuset spiller sammen. 

2) Kan man forestille sig, at NIP kan håndtere data om ”bløde værdier”, f.eks. samtaler med 

patienter og pårørende om det at være kronisk syg. Paul Bartels nævnte her et forslag til indi-

kator, der kunne gå på, ”om man som nydiagnosticeret patient havde fået en samtale med en 

læge/sygeplejerske om håndtering af kronisk sygdom, egenomsorg m.v.” 

 

Paul Bartels nævnte desuden, at der i indikatorgruppen havde været en drøftelse af om der skulle være 

en indikator for patienttilfredshed – brugeroplevet kvalitet. Danmarks Lungeforening kan tilslutte sig 

en sådan indikator, såfremt der kan opnås et veldefineret begreb som sikrer fokus på data, hvor det har 

haft betydning for behandlingens effekt, information om behandlingen, det videre behandlingsforløb 

etc.   

 

Der blev mødet den 6. ds. også anmodet om patientforeningernes syn på offentliggørelsen af NIP-data 

overfor de respektive patientgrupper. Danmarks Lungeforening har i den forbindelse foretaget et lille 

kig på den nuværende formidling på sundhed.dk. Danmarks Lungeforening deltager gerne i en drøf-

telse af formidling af NIP-data over for KOL-patienter, både hvad angår form, indhold og sted.  
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Indikatorgruppen tilbød afslutningsvis Danmarks Lungeforening en plads i NIP-gruppen. Dette tager vi 

med tak imod og det vil være Direktør Charlotte Fuglsang, der vil repræsentere foreningen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Johannes Flensted-Jensen     

Formand 

 

Charlotte Fuglsang 

Direktør. 


