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Jeg vil tale om

• Helbredsprofilen generelt

• Hvad har vi nu og i den nærmeste fremtid

• Opbygning og pædagogiske overvejelser

• Kort overblik over Viden og Erfaring

• Træningsværktøj til hjemmetræning



Helbredsprofilen.dk

Viden og erfaring – KOL
-Hjertesygdom - hjertesvigt
--Plan for 2014 del 1 
ortopædkirurgi

Selvmonitorering af 
BT, vægt og temperatur

Selvtest – WHO 5 trivselstest, helbredsplanen mm



Pædagogiske overvejelser

Borger 
med KOL

Familie
Profes-
sionel

• Den der er syg

• Den/ de pårørende, 
familie, venner og 
andre  tæt på

• De sundheds -
professionelle



EMPOWERMENT -
Helbredsprofilen.dk

• Styrke borgerens muligheder for at tage vare på eget 
helbred

• Data indsamling

• Vejledning

• Dialog,-

• Hvad betyder mine data? 

• Hvad kan de bruges til?

• Hvem kan bruge dem



EMPOWERMENT -
Helbredsprofilen.dk

• Støtte den pårørende 

• Give værktøjer til den gode støtte

• At passe på sig selv som pårørende i et langvarigt forløb

• Læringsværktøj i kommunerne

• Hvordan passer jeg bedst 

• Fælles platform for overgangen mellem sygehus, 
kommune og almen praksis



Indgang 

• Jeg har det ikke så godt, kan jeg have KOL?

• Hvordan stilles diagnosen?

• Hvordan forbereder jeg mig til konsultationen hos lægen

• Jeg  har lige fået at vide at jeg har KOL?

• Hvordan får jeg det bedre?

• Hvad skal jeg tage hensyn til i hverdagen

• Jeg er bekymret for fremtiden, hvad har andre tænkt og gjort ved 
det?



Indgang

• Jeg har haft KOL længe, kan jeg selv gøre mere for at få det 
bedre?

• Direkte til handlingsorienteret værktøjer og viden

• Jeg bor sammen med en person med KOL, hvordan støtter 
jeg bedst?

• Hvilke hensyn skal der tages i hjemmet?

• Hvordan passer jeg på mig selv ?

Sundhedsprofessionelle under uddannelse



Emnevalg
professionelle 

• Diagnose, har du KOL?

• Forberedelse til lægebesøg, sygeplejekonsultation

• Brug af værktøjer på Helbredsprofilen

• Jeg har KOL

• Symptomer

• Forværring

• Palliation

• Medicinskbehandling

• Ikke medicinsk behandling/ træning

• Hvorfor har jeg KOL

• Årsager – herunder arbejdsmedicinsk udredning







Emner

• Værktøjer på Helbredsprofilen

• CAT skema – ”Min KOL i dag”

• ”slimskema”

• Temperaturkurver

• Vægt

• Dagbog/ kalender – huske funktioner

• Standard på helbredsprofilen.dk

• Links



Slim /opspyt skala

EKSEMPEL



Slim /opspyt skala



Emner
valgt af de syge via fokusgrupper

• Træning

• Det jeg spiser og drikker

• Lovgivning og socialrådgivning

• Mental trivsel

• herunder relationer, ensomhed og sexliv

• Sygdomsprestige og social stigmatisering 

• For den syge og for den pårørende

• Apoteket som samarbejdspartner

http://vimeo.com/user17505758/review/67986399/8fb2da4156


Temaer om KOL

• At klare hverdagen

• Åndenød

• Medicin

• Træning

• Mad og appetit

• Arbejdslivet

• Hjælpemidler



Hvem fortæller historien

• Borgeren – andre der lever KOL 
om den samme problemstilling i 
et andet liv –

• Familien – ægtefælle, børn, 
børnebørn m.fl fortæller hvordan 
problemstillingen opleves af 
andre pårørende

• Eksperten – med udgangspunkt i 
fortællingen. - læge, 
sygeplejerske, diætist, 
fysioterapeut, socialrådgiver m.fl
forklarer problematikken og 
angiver en mulig løsning

https://www.helbredsprofilen.dk/videnogerfaring/lungesygdom/kol/temaeromkol/livetmedkol/%C3%A5nden%C3%B8d/n%C3%A5r-vejrtr%C3%A6kning-volder-problemer








Trænings app








