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Hvor mange får
ettervirkninger?



Hvem er bruker?
• Antall henvisninger: 47 (per 30.04.21) 

• Kvinner: 39

• Menn: 8

• Født 1940-49: 2 

• Født 1950-59: 10

• Født 1960-69: 10

• Født 1970-79: 8

• Født 1980-89: 10

• Født 1990-99: 7

• Smittet januar-juni 2020: 14

• Smittet juli-desember 2020: 28

• Smittet januar-juni 2021: 4

• Ca 70-80% har mildt/moderat forløp

• Ca 2/3 er sykemeldt 50% eller mer

Oppstart



Forløp kompani-covid
1) Første kartleggingssamtale

• Anamnese

• COOP/WONCA (subjektiv helsevurdering)

• Levere ut brosjyre, Promis29, PSFS hjul og FAS.

2) Kommunikasjon med fastlege på e-melding. 

3) Testing i våre lokale:

Fysioterapeut

• Short Physical Performance Battery (SPPB)

• Hand-grip

• 6.min gangtest med pulsoksymeter

• 30 sek reise/sette seg med pulsoksymeter

• Trappe-test med pulsoksymeter

Ergoterapeut

• Montreal cognitive assessment (MoCA) 

• Fatigue assessment scale (FAS)

• Promis29

• Patient Specific Functional Scale (PSFS)

4) Oppstart gruppe

5) Re-test + gi ut evalueringsskjema

6) Evaluering og analysere test-resultat

7) Re-test 4 og 12 mnd etter endt gruppe



Ettervirkninger
- basert på vår kartlegging 

• Mest uttalt: fatigue, nedsatt 
kognitiv funksjon, tungpust, 
brystsmerter og følelsesmessige 
problem.

• Annet: hodepine, redusert 
muskelstyrke og utholdenhet, 
søvnproblem, kløe på kroppen, 
lydsensitiv, svimmelhet, 
muskelsmerter, nedsatt lukt og 
smak.



Oppfølging etter 
covid-19
- basert på det bruker 
forteller



Gruppe 1 Gruppe 2
- Født: 70- 80- og 90-tallet.

- 10 av 10 har hatt mildt/moderat forløp.

- 8 av 10 er helt eller delvis sykemeldt fra jobb. 

- Utfordringer: fatigue (mentalt og fysisk), dyspné, 
brystsmerter, nedsatt kognitiv funksjon, 
følelsesmessige problem, søvnvansker, 
muskelsmerter, lydsensitivitet, hodepine.

- Alle har nedsatt styrke og utholdenhet.

- Alle har tilfredsstillende O2-metning.

- Alle har full skår på kognitiv test (MoCA).

- Født: 40- 50- og 60-tallet.

- 5 av 9 har hatt alvorlig forløp (innlagt sykehus). 4 har 
hatt mild/moderat forløp.

- 7 av 9 er helt eller delvis sykemeldt. 2 er pensjonert.

- Utfordringer: fatigue (mentalt og fysisk), dyspné, 
brystsmerter, nedsatt kognitiv funksjon, 
følelsesmessige problem, søvnvansker, hodepine.

- Omtrent halvparten har nedsatt styrke og 
utholdenhet iht. referanseverdi for aldersgruppe. 
Resterende er på/over gjennomsnitt.

- Alle har tilfredsstillende O2-metning.

- Alle har full skår på kognitiv test (MoCA).

Felles for alle er at ettervirkningene påvirker hverdagslivet og går ut over meningsfull 
aktivitet og mulighet for deltagelse.



Innhold gruppetilbud

• Samtalegruppe / undervisning i 
aktuelle tema 

• Styrke- og utholdenhetstrening 

• Avspenning og pusteteknikk

8 uker, to ganger i uken, i 1-1,5 
time hver gang



Foreløpige resultater av re-testing (4 av 10)
• 4 av 4 har bedring i de fysiske testene.
• 4 av 4 har bedring iht utføringen av meningsfulle 

aktiviteter.
«Gå på fjellet, løpe og styrketrening» 2/10 → 8/10
«Hente i barnehagen» 2/10 → 8/10
«Husarbeid» 5/10 → 9/10
«Jobb» 3/10 → 7/10
• Spørreskjema promis29, FAS og COOP/WONKA –

varierende resultater. 



Brukers foreløpig evaluering av gruppen (4 av 10)

• 4 skårer 9 eller 10 av 10: «samlet sett, hvor fornøyd er du med 
gruppen»?

• 4  skårer 9 eller 10 av 10: «jeg opplever at jeg mestrer hverdagen 
bedre enn før jeg startet gruppetilbudet».



Innhenting 
av 

informasjon

• Samarbeidspartnere

• Webinar av LHL om deres erfaringer så langt 
https://www.lhl.no/ressurssenter-for-hjerterehabilitering/kurs-og-
konferanser/hjerterehabiliteringsseminar/

• Nasjonal veileder for rehabilitering etter covid-19 
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/rehabilitering-
etter-covid-19

• Samla informasjon om rehabilitering etter covid-19
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-
tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/covid-19-
rehabilitering

• UpToDate→ Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Evaluation and 
management of adults following acute viral illness.

• FHI sin rapport om langtidseffekter av covid-19: 
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/covid
-19-long-term-effects-of-covid-19-report-2021.pdf

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/covid-19-long-term-effects-of-covid-19-report-2021.pdf


Takk for oss ☺


