INBJUDAN

Vi kan göra skillnad!
VAR MED OCH FÖRBÄTTRA VÅRDEN AV PATIENTER
MED KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM (KOL)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)* och RiksKOL inbjuder till ett verksamhetsbaserat förbättringsarbete. Svensk hälso- och sjukvård har alltmer börjat uppmärksamma det
faktum att inte heller i vårt land är vården jämlik. Jämlik betyder inte att alla skall få samma
vård, utan att alla skall få den vård just den individen behöver. Rökning är inte jämlikt fördelad i befolkningen, och det innebär att inte heller KOL är det. Genom att uppmärksamma
KOL kan vi bidra till att göra vården mer jämlik, och genom att utveckla våra arbetsätt kan vi
ytterligare bidra till detta.
Det är välkänt att ett rökstopp bidrar till att den snabba försämringen i lungfunktionen
avstannar, vilket kan medföra att många sena komplikationer av sjukdomen kan undvikas.
Vården av patienter med KOL har tills relativt nyligen enbart inriktat sig på rökstopp. Detta
är givetvis den viktigaste åtgärden men kunskaperna har under senare år ökat betydligt
om hur man behandlar sjukdomen och det finns således även andra aspekter som också
måste beaktas i behandlingen Vi vet att paramedicinska insatser såsom sjukgymnastik och
behandling av underviktiga patienter inte bara kan minska symptom utan också förbättra
prognos. Detta gäller också viss medicinsk behandling som är viktig för att försöka minska
antalet försämringsskov hos patienter med frekventa dito.
KOL är en dold folksjukdom. Vi räknar med att närmare 500 000 personer i Sverige lider
av sjukdomen men enbart 20% känner till sin diagnos. Dödligheten ökar fortfarande och
omkring 2 500 personer dör årligen i sjukdomen. Detta skiljer KOL från andra folksjukdomar
såsom exempelvis hjärtkärlsjukdom, där dödligheten visat på en sjunkande trend sista tio
åren.
* Läs mer om KOL-projektet och Jämlik hälsa och välfärd på www.skl.se/jamlikvalfard
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Då det rör sig om en folksjukdom innebär det att merparten av patienterna sköts i primärvården. Detta ställer stora krav på förebyggande arbete såväl som på omhändertagandet hos alla
instanser där patienterna behandlas och på samarbete i hela vårdsystemet.
Bli med i ett banbrytande utvecklingsarbete att förbättra vården av patienter med KOL!

Målgrupp:

Kliniker och vårdcentraler som arbetar med KOL-patienter.

Tid och plats:

Arbetet kommer att löpa hösten 2011 och våren 2012.

Intresseanmälan: www.skl.se/jamlikvalfard
Kontakt:

Ann Ekberg Jansson, ordförande i RiksKOL och i detta projekt,
ann.ekberg.jansson@vgr.se, tfn 070- 378 96 76             
Marianne Olsson, Sveriges Kommuner och Landsting,
marianne.olsson@skl.se, tfn 073-526 68 48.
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