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Summary
I dette multicasestudie søges en kvalificering af kommunale 
rehabiliteringstilbud for KOL-patienter – med særlig fokus på 
borgere med lav socioøkonomisk status. Af resultaterne ses 
et behov for at ændre rehabiliteringens organisering samt at 
øge fokus på KOL-patientens møde med dels de fagprofes-
sionelle, dels andre borgere med KOL.

Problemfelt
Forskning viser, at deltagelse i et systematisk, individuelt sam-
mensat rehabiliteringsprogram medfører både forbedret  
livskvalitet og funktionsniveau hos KOL-patienter. Imidlertid 
ses en social gradient i relation til deltagelse, idet fravalg af 
rehabilitering hyppigst forekommer hos patienter med lav 
socioøkonomisk status.

Design og metode
Projektet er designet som et multicasestudie. Tre cases  
indgår, repræsenteret ved tre kommuner: Kolding, Haderslev 
og Sønderborg kommune.
 

Resultater
“Jeg stoppede. For jeg blev da skuffet. Jeg tænkte, at så 
kan jeg jo ikke bruge det til noget. Jeg har jo ikke nogen 
mulighed for at holde det ved lige.”
–  Mange af de adspurgte er ikke bekendte med 

muligheden for rehabilitering.
–  Rehabiliteringens geografiske og tidsmæssige placering 

har betydning for tilvalg.
–  Alder, køn og sygdomsgrad hos de øvrige holddeltagere 

er en påvirkende faktor for den enkeltes tilvalg af rehabi-
litering.

–  Mulighed for efterforløb er en fremmende faktor for  
tilvalg af rehabilitering. 

“Jeg føler, jeg bliver overset. Efterladt.”
–  Flertallet af de adspurgte oplever manglende lydhørhed 

hos de fagprofessionelle.
–  Mange af de adspurgte efterspørger højere informations- 

niveau hos de fagprofessionelle.
–  Flere af de adspurgte oplever, at aftaler i kommunalt regi 

ikke overholdes.
–  Flertallet af de adspurgte ønsker få, gennemgående  

fagprofessionelle tilknyttet rehabiliteringen.

“At man kunne møde nogen og tale erfaring med.  
Det ville betyde noget.”
–  Flertallet af de adspurgte føler sig socialt isoleret.
–  Mange af de adspurgte påpeger vigtigheden af socialt 

samvær med andre KOL-patienter mhp. erfarings- 
udveksling. 

Konklusion
Projektet viser, at såfremt KOL-patienter med lav socio- 
økonomisk status i højere grad skal benytte rehabiliterings- 
tilbud, er det behov for et øget fokus på:
–  Rehabiliteringens synlighed og organisering.
–  KOL-patientens møde med de fagprofessionelle.
–  KOL-patientens mulighed for at møde andre patienter 

med KOL.

Disseminering
Projektets resultater bliver anvendt i strategisk og praktisk 
planlægning af KOL-rehabilitering i de tre deltagende  
kommuner. 

Problemfeltet udforskes yderligere i et igangværende  
opfølgningsprojekt i UC SYD-regi, hvor resultaterne  
forventes offentliggjort primo 2018.
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