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Baggrund: Det er anerkendt inden for lungerehabilitering i DK og internationalt, at mennesker der 
lever med KOL ofte har udfordringer med at udføre hverdagsaktiviteter inklusiv de aktiviteter der 
kræver anvendelse af hverdagsteknologier. Trods de mange indsatser til mennesker med KOL, mangler 
der fortsat viden om og evidens for hvordan hverdagsaktiviteterne adresseres bedst muligt i 
rehabiliteringen.  

Formål: At evaluere og undersøge hverdagsaktiviteter herunder brugen af hverdagsteknologi hos 
personer med KOL, for at generere viden, som kan anvendes indenfor KOL-området.  
 
Metoder: Gennem fire delstudier i mit Ph.d.-projekt med studiedesigns med både kvalitativ og 
kvantitativ tilgang, er det overordnede formål belyst gennem interviews og observationer af 
mennesker der lever med KOL. Der er anvendt undersøgelsesredskaber med fokus på udførelse af 
aktivitet (ADL-I, AMPS) med og uden brug af hverdagsteknologi (ETUQ) samt graden af 
sundhedsrelateret livskvalitet (SF36). Data er analyseret gennem deskriptive analyser samt 
regressions-, korrelations-, og Rasch analyser. Til analyse af kvalitative interviews, er der anvendt 
indholdsanalyse.  
 
Resultater: Korrelationer mellem observeret og selv-rapporteret ADL udførsel og evaluering af at 
anvende hverdagsteknologi var lav til moderat. ADL udførelse og evnen til at anvende 
hverdagsteknologi er begge fundet at have sammenhæng med sundhedsrelateret livskvalitet.  
 
Cirka 70% af deltagerne havde motorisk ADL evne under det forventede, hvilket medfører besvær 
med at udføre hverdagsaktiviteter og giver et øget behov for hjælp. Deltagerne oplevede en 
kompleksitet i deres håndtering af hverdagsaktiviteter, og at skulle jonglere forskellige aspekter, som 
kom til udtryk gennem 3 kategorier: a) Konsekvenser af KOL-symptomer, b) Tilpasning af aktiviteter, c) 
Kontekstuelle aspekter. 

 

Konklusion: I lungerehabilitering er det vigtigt at adressere og støtte personer med KOL i at vælge og 
udføre aktiviteter af personlig interesse og værdi, hvilket kan støtte dem i at definere deres roller, og 
leve som de ønsker med deres personlige mål. 
 
Nøgleord: Lungerehabilitering, hverdagsteknologi, hverdagsaktiviteter.  
 


