KOL TeleCare Nord
Opgaver ved lav saturation og eventuel opfølgning – Amen praksis
Instruksen er relateret til opgaver i forbindelse med lav saturation hos de KOL patienter, der via TeleCare
Nord har telemedicinsk udstyr i hjemmet.

Formål
Der er behov for at sikre at patienter med lav saturation i sygehus regi får udredt eventuelt behov for eller
ændring af iltbehandling samt en vurdering af grænseværdier for saturationsmåling.

Aktør
Almen praksis.

Kompetencer
Lægefaglige kompetencer.

Handling
Blandt de patienter, der følges i kommunen, må det forventes, at enkelte vil have en saturation under 88 %.
Hvis ikke værdierne kan bringes til et acceptabelt niveau efter fejlretning og yderligere oplæring i hjemmet,
skal sygeplejerske fra kommunen, i samråd med patienten, kontakte patientens praktiserende læge med
henblik på yderligere tiltag.
De praktiserede læger kan henvise disse patienter til sygehusets lungeambulatorium til en subakut arteriepunktur (A-punktur) og vurdering med henblik på ordination eller justering af nasalt ilttilskud. Samtidig
vurderes om der er behov for justering af patientens grænseværdier, aktuelt for saturation.
Dette tilbydes i sygehusets lungeambulatorium inden to hverdage.
De patienter, hvor opfølgning på telemedicinske data foregår i sygehusregi, vil via sygehusets personale få
justeret de lungerelaterede værdier, aktuelt iltsaturation.
Henvisning fra praktiserende læge – Patienter, hvor data ses af kommunen
Der sendes en ordinær sygehushenvisning med overskriften KOL TeleCare Nord. Henvisningen indeholder
data fra årskontrol, problemstilling samt telefonnummer på patient.
Henvisningen visiteres på sygehuset af KOL-ansvarlig læge, så patienten kommer i lungeambulatoriet indenfor 2 hverdage efter modtagelse.
Resultat og eventuel opfølgning – Patienter, hvor data ses enten af kommunen eller af sygehus
 Læge eller sygeplejerske fra sygehuset sender epikrise, med resultatet og konklusionen af undersøgelsen samt eventuelle nye alarmgrænser til den praktiserende læge. Derudover orienterer sygehuset
kommunen via en korrespondancemeddelelse, så kommunen efterfølgende kan tilrette alarmgrænser.
Hvis der af sygehuspersonalet aflæses andre værdier, end de lungerelaterede værdier, aktuelt iltsaturation,
som kræver yderligere vurdering, vil der fra sygehuset blive sendt information om dette til patienten,
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kommunen og den praktiserende læge med henblik på vurdering af værdierne hos den praktiserende læge.
Dette kan være tilfældet både hos patienter sygehuset har set til en subakut vurdering relateret til lav saturation men også hos patienter, hvor opfølgning på de telemedicinske data foregår i sygehusregi.
Patienten, der følges for sin KOL af sygehuset og hvor sygehuset har ansvaret for KOL behandlingen
Kommunen kan ved disse patienter kontakte sygehuset direkte med henblik på vurdering af behov for subakut arteriepunktur. Kontakten er telefonisk.
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