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CatoSenteret

• Ligger i Son i Vestby 
kommune

• En del av 
spesialisthelsetjenesten

• Covid-19-pasienter en del 
av kompleks rehabilitering

• Fire ukers døgnopphold 

• Tverrfaglig team: sykepleier, 
fysioterapeut, lege, 
ergoterapeut og 
idrettspedagog



To hovedkategorier av Covid-19 

1. Milde til moderate forløp

2. Alvorlige forløp



Rehabilitering etter Covid-19 
Bred tverrfaglig kartlegging som definerer innholdet i  rehabiliteringen.

• Lungefunksjon

• Fysisk funksjon

• Fatigue/utmattelse 

• Kognitiv funksjon

• Psykisk helse/pårørende

Bruker og tverrfaglig team definerer mål basert på kartleggingen og det som er viktig her 
og nå.



Behandlingsplan
• Gradert fysisk aktivitet (gruppetimer og indivuell oppfølging) 

• Stressreduserende aktiviteter (mediyoga og avspenning)

• Ukentlige fysiske tester

• Samtaler med sykepleier

• Oppfølging av lege, logoped, psykolog, ernæringsfysiolog ved behov

• God daglig struktur med hvile, fire faste måltider og regelmessig 
søvn



Kasus 1:

• Mann 43

• Anleggsarbeider

• Lavt stoffskifte

• Psykiske belastninger

• Meget god fysisk form

• Smittet i hjemmet

• Feber og sår hals

• Mestrer ikke arbeidshverdagen 



Kasus 2

• Mann 57

• IT-arbeider

• Normal fysisk form

• Ingen kjente underliggende sykdommer

• Smittet på skiferie i Alpene

• 27 døgn i respirator



Funksjonskartleggingspakke – tester
Generell helse

• EQ5D-5L 

• PROMIS 29

• ADL

• Barthel 100

Ernæring

• Screening av ernæringsmessig risiko (NRS 2002)

• Ernæringsstatus SGA

Fysisk funksjon

• Short Physical Performance Battery (SPPB)

• 6 min gangtest

• Oksymetri i hvile og aktivitet

• Handgrip

• Modified Medical Research Council Dyspnoa Scale (MMRC)

Kognitiv funksjon

• Mini Mental Status Evaluering (MMSE)



Multisenterstudie 
Rehabilitering av covid-19 overlevere: 
En prospektiv kohortstudie*

• Initiativ fra CatoSenteret overfor rehabiliteringsenheter i sykehus og institusjoner i april 2020 
om innsamling av data med målsetning om 

• at symptombilde og funksjonsutfall i etterkant av intensivbehandling skal blir bedre kjent

• å kunne gi bedre oppfølging etter sykehusoppholdet

• at den enkelte pasient skal kunne få et bedre rehabiliteringsløp

• Undersøkelse med et standardisert sett tester som etter hvert også har blitt del av de nasjonale 
anbefalingene**

• Multisenterstudie med deltakelse fra flere deler av landet, og der Norsk forening for fysikalsk 
medisin og rehabilitering har bidratt til å samle rehabiliteringsmiljøet

• Helse Bergen

• Stavanger Universitetssykehus
• Sykehuset Telemark

• Sykehuset Vestfold/Kysthospitalet

• Oslo Universitetssykehus
• LHL-sykehuset Gardermoen

• Sunnaas Sykehus 

• CatoSenteret
• Sykehuset Innlandet

*https://rekportalen.no/#application/150453
**https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/rehabilitering-etter-covid-19



Kvalitetsmål

• N 26

• Kvinner: 12 (46,2%)

• Menn: 14 (53,8%) 

• Gjennomsnittlig alder: 52,2 år 

• Sykehusinnlagte: 12



Kvalitetsmål

TOTALT (n=26) Ved innleggelse Ved utskrivelse % endring 

Håndstyrke - Venstre hånd (% av normal) 84.8 95.7 12.8 

Håndstyrke - Høyre hånd (% av normal) 72.7 79.6 9.5 

6 minutters gangtest (meter) 431.6 595.2 37.9 

SPPB1 - Balanse (poeng; maks 4) 3.5 4.0 14.3 

SPPB2 - 4 meter ganghastighet (sekunder) 4.7 2.5 -47.8* 

SPPB3 - sit to stand (sekunder) 11.0 6.5 -40.5** 

    

Sykehusinnlagt (n=12)    

Håndstyrke - Venstre hånd (% av normal) 69.8 84.2 20.6 

Håndstyrke - Høyre hånd (% av normal) 58.1 69.0 18.8 

6 minutters gangtest (meter) 297.3 519.3 74.7 

SPPB1 - Balanse (poeng; maks 4) 2.9 4.0 37.5 

SPPB2 - 4 meter ganghastighet (sekunder) 6.7 2.6 -60.8 

SPPB3 - sit to stand (sekunder) 14.1 6.7 -52.8 

    

Ikke sykehusinnlagt (n=14)    

Håndstyrke - Venstre hånd (% av normal) 95.6 102.5 7.2 

Håndstyrke - Høyre hånd (% av normal) 83.3 86.0 3.2 

6 minutters gangtest (meter) 546.8 649.4 18.8 

SPPB1 - Balanse (poeng; maks 4) 4.0 4.0 0.0 

SPPB2 - 4 meter ganghastighet (sekunder) 3.1 2.4 -23.6 

SPPB3 - sit to stand (sekunder) 8.7 6.5 -25.5 

 



Oppsummering

God effekt av rehabilitering, men det tar tid å komme tilbake til normalt funksjonsnivå



Takk for oss! 


