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Hvordan behandle disse pasientene? 
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Hvordan har vi på Sunnaas jobbet med covid-19?
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• Interne prosesser (beredskapsledelse, smittevern, ivareta pasienter, pårørende 
og ansatte mm.)

• Opprettholde «akutte» døgnrehabiliteringstilbud til alle som trenger det

• Tilbud på avstand (telerehabilitering, online-tilbud)

• Rådgiving og veiledning (veiledningstelefon)

• Kompetansespredning (komm. & spes.h.tj., logopeder, FHI, offentligheten mm.)

• Samarbeid med andre miljøer (bl.a. intensivmiljøer, HSØ-rapporten)

• Samarbeid med internasjonale kolleger (spesielt Sverige)

• Kvalitets- og forskningsprosjekter
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• Lengre intensivbehandling kan ofte medføre 
langtidsfølger 
«post–intensive care syndrome» (PICS)

• Blant følgene kan være:

– Nevromuskulær svakhet

– Redusert lungefunksjon

– Kognitiv svekkelse

– Angst / depresjon / posttraumatisk stressykdom

– Redusert livskvalitet/deltagelse på viktige 
livsarenaer

– Traumatisk livshendelse for hele familien

Covid 19 og rehabilitering



Erfaringer fra Sunnaas sykehus så langt

• Store variasjoner!!

• Dekondisjonert, utmattet

• Nevrologiske komplikasjoner (slag, 
anoksisk hjerneskade, polynevropati)

• Nedsatt sensibilitet, smerter

• Noen kognitive vansker

• Noen emosjonelle vansker

• En del lungeproblematikk



Rehabilitering etter Covid-19

5

• «Vanlig god rehabilitering» 
synes å være riktig også her:

– Tidlig intervensjon 

– Tenke holistisk (ICF)

– Tverrfaglig tilnærming

– God involvering av pasient og 
pårørende

– Strukturert 
rehabiliteringsprosess 
(funksjonskartlegging, mål, 
tiltak, evaluering)

Vurdering:
identifisering 
av problemer 

og behov 

Målsetting 
og valg av 

tiltak

Gjennomføring 
av

intervensjon

Evaluering



Moderne kunnskapsbasert rehabilitering

• Overordnede mål:

– Aktivitet & deltakelse

• Gjenvinne funksjon 

– «restitusjon», spesielt gjennom 
trening

• Kompensasjon

– hjelpemidler, påvirkning av miljøet, 
kompenserende strategier

• Mestring

• Gode prosesser & God organisering 



Eksempler på rehabiliteringstiltak (relatert til ICF)
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• Stor variasjon i 
symptombildet

• Stor variasjon i 
alvorlighetsgrad

• Ikke noe overraskende helt 
nytt

– Influensavirus

– Post intensive care syndrom

• Covid-19 understreker at vi må se hele bildet

• Illustrerer at det ikke kun er «selve 
sykdommen» som definerer 
rehabiliteringsbehov og diagnose

– Komorbiditet

– Psykososiale faktorer

• Det har blitt mer oppmerksomhet rundt 
«post intensive care» pasientgruppen – bra!

Hva har vi erfart og hva kan man lære til neste gang? 
Hvordan behandle disse pasientene? (1/2)
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Hva har vi erfart og hva kan man lære til neste gang? 
Hvordan behandle disse pasientene? (2/2)
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Pandemien har også belyst noen utfordringer 
på rehabiliteringsfeltet:

• Vi må bi bedre til å sikre at alle som har 
gjennomgått sykdom som kan medføre 
varige funksjonsnedsettelser, blir kartlagt for 
behov for rehabilitering.

• For tilfeldige, ikke likeverdige, tjenester

• «Når alarmklokken går, ringer det ingen 
rehabiliteringsbjelle»
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https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/samhandling/digital-samhandling/spraktrening-pa-avstand
https://www.uv.uio.no/isp/forskning/prosjekter/telelogopedi-bruk-av-videokonsultasjon-i-logopedis/index.html
https://www.heartandstroke.ca/-/media/1-stroke-best-practices/csbpr7-virtualcaretools-13may2020.ashx?rev=f2290bb992f14a3bb59e1b91bec6e310
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