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Høring på utkast til nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering og
oppfølging av personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)

Som et ledd i oppfølgingen av Helse- og omsorgsdepartementets dokument  Nasjonal
strategi for kols 2007-2011  har Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide nasjonal faglig
retningslinje for diagnostisering og oppfølging av med kronisk obstruktiv lungesykdom
(kols).

Utkastet er utarbeidet på grunnlag av arbeid i en tverrfaglig gruppe av eksterne
eksperter oppnevnt av direktoratet. Direktoratet har etter intern høring gjort noen
justeringer i forhold til arbeidsgruppas innspill.

Nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet skal reflektere hva som er god
faglig praksis basert på tilgjengelig faglig kunnskap, og er å betrakte både som en
hjelp i den kliniske hverdagen og som helsemyndighetenes anbefalinger for aktører  i
helsetjenesten.

Utkastet til retningslinjer sendes med dette på en bred høring. Hensikten er å få faglige
og andre innspill som kan føre til at de endelige retningslinjene får et optimalt faglig
innhold og at de blir anvendelige på alle aktuelle nivå i helsetjenesten. Vi er derfor
interessert i tilbakemeldinger vedrørende det faglige innholdet, prioritering av
områdene som er omtalt, innspill om eventuelle områder som er utelatt eller burde
vært mer inngående omhandlet og i kritikk generelt med hensyn til lesbarhet,
anvendelighet og lignende.

Vi ønsker særlig innspill om følgende:

Om anbefalingene er tydelig nok formulert og prioritert, og om de er gjennomførbare.
Spesielt er vi interessert i tilbakemeldinger om organisering og bemanning av
rehabiliteringstiltak i kommunene. Vi er også interessert i synspunkter på
utdanningsinstitusjonenes mulighet til å ivareta det kompetansebehovet som er
skissert for ulike grupper.

Implementering er ikke omtalt i dokumentet. Helsedirektoratet har nå under etablering
en e-læringsplattform som vi tar sikte på å anvende til kursmoduler rettet mot ulike
målgrupper, og som kan være til nytte for utdanningsinstitusjonene. Vi vil rette særlig
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oppmerksomhet mot fastlegene. Vi vil gjerne ha forslag til implementeringstiltak, og vil
utfordre høringsinstansene til å bidra i implementeringsarbeidet. Samarbeidsprosjekter
kan være aktuelt.

Utkast til retningslinje foreligger kun elektronisk på følgende nettadresse:
www.helsedir.no/ ublikas.oner/horin er.

Eventuelle spørsmål angående høringen kan rettes til Vegard Nore, tlf 24 16 31 41,
eller e-post ven helsedir.no. Høringssvarene bes sendt til nevnte e-postadresse.
Høringsfrist er 5.12.2011.

Vi tar sikte på å bearbeide dokumentet etter høringsinnspill slik at retningslinje
godkjent av helsedirektøren kan publiseres over nyttår.

Vennlig hilsen

Toril Lahnstein e.f.
divisjonsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk

Bente Mo&
avdelingsdirektør



Høringsinstanser:

Den norske legeforening
Norsk sykepleierforbund
Norsk fysioterapiforbund
Norsk ergoterapiforbund
Norsk psykologforening
Norges farmasøytiske forening
Kliniske ernæringsfysiologers forening

Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
NTNU i Trondheim
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Agder
Alle landets høgskoler

Kommunal- og regionaldepartementet
Kunnskapsdepartementet
Utdanningsdirektoratet
NAV
Helfo

Helse Nord RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Vest RHF
Helse Sør-Øst RHF

Foreningen for de private rehabiliteringsinstitusjonene
Nasjonalt senter for legevaktsmedisin (Bergen)
Nasjonalt senter for distriktsmedisin (Tromsø)
Fylkesmennene
Kommunenes sentralforbund
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kolsråd

FF0
SAFO
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
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