
 
Tjekliste: Indikatorer for ambulante patienter med KOL 

 Tjeklisten omfatter de kliniske processer i relation til indikatorsættet for ambulante patienter med KOL i 

     Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) 

 Tjeklisten er ikke et obligatorisk registreringsskema, men kan anvendes som huskeliste for det kliniske personale under det enkelte ambulante besøg 
og for sekretæren ved indberetning af SKS-koder til Landspatientregistret. De kliniske processer dokumenteres på sædvanlig vis i patientens journal 

 For indikatorerne 1 – 3 skal tillægskoder med målte værdier indberettes for at indikatoren er opfyldt 

Kliniske processer 
Dato og 
initialer 

SKS-koder 

1. Måling og registrering af lungefunktion 
Måling og registrering af FEV1 (Liter i første sekund) 
+ tillægskode med Talværdi (Absolut FEV1 værdi) ________L i 

 
Måling og registrering af FVC (Liter) 
+ tillægskode med Talværdi (Absolut FVC værdi) _____ L 

  
 
ZZ4130A 
+ VPK/VPH 
 
ZZ4130D 
+ VPK/VPH 

                                 

2. Måling og registrering af Højde og vægt 
Måling og registrering af højde (centimeter)ii_______ (50-230) cm 

 

Måling og registrering af vægt (kilogram)iii_________(10 - 250) kg 

  
 
ZZ0241 + VPH/VPK 
 
ZZ0240 + VPH /VPK  
 

   

3. Måling og registrering af åndenød med MRC skala  ZZ0150CD 

                                             Værdi: _____ (1 – 5) 
 

+ VPH0001 – VPH0005 

4. Forespørgsel om og registrering af rygestatus/e-cigaret iv 
Der skal både registreres status vedr. tobak og e-cigaret rygning 

 
 

                      

Ryger  

  Rygestopper 

  Tidligere ryger 

Aldrig ryger 

 

 

 Bruger af e-cigaretter 

 Tidligere bruger af e-cigaretter 

 Aldrig bruger af e-cigaretter 

 

 

ZZP01A1A 

ZZP01A1B1           

ZZP01A1B2 

ZZP01A1B3 

 

ZZP01B1 

ZZP01B2 

ZZP01B3 

5. Forespørgsel om og registrering af rehabilitering  (inden for de sidste to år) v   

                      

Afsluttet og gennemført i kommunalt regi  

Afsluttet og gennemført i hospitalsregi 

Afsluttet, men ikke gennemført 

Rehabiliteringstilbud planlagt eller pågår 

Rehabilitering ikke planlagt/ikke ønsket af patient  

 

AWG91A 

AWG91B 

AWG91C 

AWG92 

AWG93 

6. Vejledning og test vedr. behandling af KOL med inhalationvi 

 Inhalationstest ved brug af flowmåler og/eller testfløjte  
 

 Inhalationstest ved brug af placebodevice/eget device 

  
 
BGKC1A 
 
BGKC1B   

7. Forespørgsel om og registrering af  Ikke  indlæggelseskrævende KOL-exacerbationer  (pludselig 
forværring )  behandlet med tablet prednisolon og/eller med tablet antibiotika  inden for det 
seneste år 

 
 

 

0 exacerbationer 

 1 exacerbation  

 2 exacerbationer  

 > 2 exacerbationer  

 ZZP03A1A  

ZZP03A1B   

ZZP03A1C  

ZZP03A1D  

 

                                                 
i VPK/VPH = Værdi Positiv kommatal. F.eks. En værdi på 4,02 L indberettes som VPK04K02/ VPH indberettes som 0402 
ii VPH/VPK = Værdi Positiv Heltal/Værdi positiv kommatal. F.eks. en højde på 170 centimeter indberettes som VPH0170 
iii Værdi Positiv Heltal/Værdi positiv kommatal. F.eks. en vægt på 62 kilogram indberettes som VPH0062 
iv Ved anvendelse af ZZP-statuskoder for rygestatus, er det underforstået at der er forespurgt om rygestatus.  
v Gennemført rehabilitering defineres som deltagelse i mere end 50% af det planlagte forløb 
vi Det anbefales, at der afkrydses for den specifikke vejledning der er givet, således der kan skelnes. 

 

 
[Patientlabel] 

 

 


