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Hvorfor rehabilitering for disse pasientene?

• SARS-COV-2 kan forårsake akutt respiratorisk syndrom (ARDS) og Post 
Intensive Care Syndrome (PICS). Gir et sammensatt symptombilde 
med bl.a: 
• multimorbiditet

• redusert kognitiv funksjon 

• psykisk sykdom 

• post-traumatisk stressyndrom

• redusert lungefunksjon

• tap av muskelmasse

• nevrologiske symptomer



Mandat for arbeidet
Fagråd rehabilitering får i oppdrag fra viseadministrerende direktør å 
utarbeide en beskrivelse av et pasientforløp for rehabilitering av pasienter 
innlagt med COVID-19 sykdom i spesialisthelsetjenestene. Sykehuset i 
Vestfold har allerede utarbeidet et pasientforløp for pasientgruppen og det 
tas utgangspunkt i dette forløpet og det skal:

• Etableres en regional konsensus for en funksjonskartleggingspakke for 
hver av fasene

• Utarbeides en sjekkliste for overføring fra en fase til en annen

• Utarbeides kriterier for en triagering til et videre forløp etter utskrivelse 
fra akuttavdeling.

Altså ikke beskrive tiltak i forløpet



Arbeidsgruppe



•Møte 1: Gjennomgang 
av bakgrunn, mandat 
og prosess

•Kunnskapsgrunnlag; 
status, pasientforløp 
SiV

• Introduksjon til 
funksjonskartleggings-
pakke og Sjekkliste

Uke 21

20.Mai 10-12

•Diskusjon (NGT) 
Funksjons-
kartleggingspakke 

•Avstemmingsgrun
nlag 
Funksjonskartleggi
ngspakke

•Diskusjon (NGT) 
Sjekkliste

•Avstemmingsgrun
nlag Sjekkliste

Uke 22

28.mai 10-12

•Resultat 
funksjonskartleggi
ngspakke

•Resultat sjekkliste

•Diskusjon 
«kriterier for 
triagering» 

Uke 23

3.juni 10-12

•Avstemmingsgrunn
lag «kriterier for 
triagering»

•Presentasjon og 
diskusjon av 
endelig rapport

Uke 24

9.Juni 10-12 •Endelig konsensus

Uke 24

12.Juni 9-10

Kunnskapsgrunnlag (mail): 
Funksjonskartleggingspakke  

Sjekkliste

- Avstemming (DM) for funksjonskartlegging og 
sjekkliste
- Kunnskapsgrunnlag (mail): Kriterier for 
triagering

- Avstemming (DM) for 
«kriterier for triagering»

- Skriving av 
rapport/oppsummering



Metode



Fasemodell





Kort om bakgrunn for vurderinger

• Mandatets innhold

• Rehabiliteringsfokus 

• Tidlig rehabilitering

• Overføringsverdi fra Covid-19 til andre grupper med rehabiliteringsbehov 
etter intensivbehandling

• Følge vanlige forløpsveier og henvisningsrutiner i de enkelte foretak

• En bred kartleggingspakke som grunnlag for å kvalitetssikre og 
standardisere vurderinger av pasientens

- funksjon
- behov



Andre anbefalinger

• Pårørendeinvolvering i alle faser

• Ekstra oppmerksomhet på de med fremmedkulturell bakgrunn og 
språklige utfordringer

• Oppfølging over tid viktig. Kontroll hos fastlege/spesialist 3mnd 
etter utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten med funksjonsmål



Veien videre

• Implementering viktig
• Viktig å prøve forløpet ut også på andre pasientgrupper med tilsvarende 

problematikk.

• Evaluering etter «neste smittebølge»

• Behov for tydeligere regionale føringer for «operasjonalisering» av 
rehabilitering i tidlig fase

• Fra regionalt til nasjonalt?

• Samhandling kommunene?

• Hva med de pasientene som ikke har vært innlagt på sykehus?



Ny nasjonal arbeidsgruppe – satt ned av 
Helsedirektoratet – skal levere før jul

• Gi faglige råd om:
• Behov og kjennetegn

• Samhandling

• Velferdsteknologi

For:

• Pasienter med forventet nytte av rehabilitering, etter en covid-19 sykdom, med 
et alvorlig forløp – utgangspunkt i arbeidet i Helse Sørøst.

• Pasienter med forventet nytte av rehabilitering etter et mildt eller moderat 
forløp av covid-19 sykdom, og som ikke nødvendigvis har vært innlagt på 
sykehus i forbindelse med sykdommen.



Link

• https://www.helse-sorost.no/nyheter/bedre-rehabiliteringstilbud-til-
covid-19-pasientene



Takk for meg!


