
Rehabilitering etter Covid-19 
– hva blir behovet?

Introduksjon ved Bent-Håkon Lauritzen, 

Rådgiver og prosjektleder Norway Health Tech



Arrangører



16. april: Robotikk i rehabilitering 
23. april: Ti råd for iverksetting av måling og evaluering i rehabilitering
30. april: Digital hjemmeoppfølging – muligheter og begrensninger 
7. mai: Møt en forsker: CHARM
14. mai: Synsutfall etter hjerneslag
28. mai: ABC-listen - grunnlag for vurdering av rehabilitering etter sykehusopphold

•www.sunnaas.no/rkr



#livetettercovid
TIL ISCHGL OG DEN LANGE VEIEN TILBAKE

TOM ROSENVINGE

NORWAY HEALTH TECH – 26.03.21



Litt om meg…

51 år, gift med Heidi, tre døtre

Bor på Mogreina, nord for Jessheim

Kommunikasjonssjef i Norges Golfforbund

Normal frisk og rask, ikke for vane å være syk

Ingen underliggende sykdommer



4 – 8. mars 2020





25.mars:

Tom – du må 
våkne! Du har 
sovet i ni døgn!
- Robert Bentehaugen, overlege Ahus

- MISTET CA 10 KG MUSKELMASSE

- VENSTRE ARM ER DELVIS LAMMET OG JEG 
KAN IKKE GÅ

- JEG HUSKER LITE FRA SYKDOMSFORLØPET

- JEG VET IKKE HVOR JEG JOBBER ELLER HVA 
SLAGS BILER JEG HAR



Motbakken…

▪ Storsamfunnet har fortsatt fokus på 
øyeblikkelig hjelp

▪ Kommunen har ikke etablert tilbud

▪ Fastlegen vil ikke hjelpe

▪ Ahus/kommunen forsøker å finne et 
rehabtilbud, men det finnes ikke

▪ LHL Gardermoen har et tilbud klart, men 
nødvendige avtaler er ikke på plass

▪ Jeg kan knapt gå en trapp… men jeg har 
en kone som er sykepleier og en 
venninne med tre spesialistutdanninger



7. mai – første rehabpasient på LHL Gardermoen



Fem uker med tilrettelagt opptrening



Tester

▪ Røntgen lunge

▪ Røntgen hjerte

▪ CT lunge

▪ CT hjerte

▪ MR hjerte

▪ Ultralyd hjerte

▪ 24 timers EKG

▪ Ultralyd venstre arm

▪ Spirometritester

▪ Melakolintest

▪ Ergo/finmotorikk

▪ Gangtester

▪ Belastningstester tredemølle

▪ CPET

▪ Diverse spørreundersøkelser

▪ 1000 l blodprøver



Covid-pasienter 
trenger hjelp..

Vi er ikke friske bare fordi vi er skrevet ut 
av en intensivavdeling eller 
rehabiliteringsinstitusjon.

Covid er en ensom sykdom

Vi trenger hjelp til:

- å sjekke at alt er ok

- å komme tilbake

- å ha noen å prate med og å dele 
erfaringer med



Utfordringen i dag:

• Smitten øker

• Antall innleggelser øker

• Antall under radaren øker

• Det er ikke nok rehabiliterigs-
plasser til alle

• Hvordan skal alle som
har krav på 
rehabilitering få den 
hjelpen de trenger?



I dag – ett år etter

• 100% tilbake i jobb

• 90% batterikapasitet

• Nedsatt følighet/finmotorikk i venstre
arm

• Leder LHL Covid-19





Rehabilitering etter Covid-19 
ved LHL-sykehuset

Avdelingsoverlege Nils Henrik Holmedahl

Spesialfysioterapeut Silje Ask Solbakken

26.03.21



lhl.no

• Oppstart rehabilitering etter Covid-19: mai 2020

• Pr. 22/3-21 har vi hatt ca. 180 pasienter til 
rehabilitering
– 50 inneliggende pasienter, fordelt på 4 team

– 33 pasienter på oppmøteliste

– 28 pasienter på venteliste

21 Rehabilitering etter Covid-19 ved LHL-sykehuset

• Samarbeid med andre rehabiliteringsinstitusjoner og henviser pasienter videre



lhl.no

Det tverrfaglige teamet

• Lege

• Sykepleiere og hjelpepleiere

• Fysioterapeuter

• Ergoterapeut

• Klinisk ernæringsfysiolog

• Sosionom

• Psykolog
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• 3-4 ukers opphold

• Følger en fastlagt  aktivitetsplan
– Trening og fysisk aktivitet

– Samtalegrupper og undervisninger med 
de ulike faggruppene

• Fellesundervisninger streames til tv på 
pasientens rom

– «Sett av tid til hvile!»

• Tverrfaglig møte 1 x uken 

• Legevisitt 1 x uken
– Utvidede tester og kartlegging ved behov

Rehabiliteringsoppholdet



lhl.no

Senvirkninger

• En stor andel av våre Covid-19 pasienter har hatt et mildere sykdomsforløp 
uten innleggelse i akutt fase

• Mange har utfordringer knyttet til funksjonstap og senvirkninger i lang tid 
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– Dekondisjonering og tap av muskelmasse
– Tungpust og uhensiktsmessig pustemønster
– Nedsatt lungefunksjon, fibroseutvikling og 

desaturasjon
– Forhøyet puls og pulsrespons
– Smerter av ulik karakter og grad, spesielt i 

thorax
– Hodepine
– Svimmelhet

– Mentale/kognitive utfordringer som 
konsentrasjons- og hukommelsessvikt

– Fatigue (fysisk og mentalt)
– Søvnforstyrrelser og trøtthet
– Nedsatt/forstyrret ernæringsstatus
– Nevrologiske utfall i ekstremiteter, både 

motorisk og sensorisk
– Depresjon, angst, PTSD
– Post intensive care syndrom (PICS)



lhl.no

Lungeforandringer, endret lungefunksjon

• Røntgen: mattglassfortetninger, striper 
og drag 

• 6 min gangtest: Fall i oksygenmetning 
ved anstrengelse

• TLCO: Redusert gassdiffusjon i lungene

• Spiro/BodyBox: Ofte restriktiv 
lungefunksjon

• CPET, Nijmegen: Uhensiktsmessig 
pustemønster, tendens til 
hyperventilasjon
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V’CO2

V’E



Den tverrfaglige tilnærmingen
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lhl.no

Sykepleiertjenesten

• Kartlegging
–Målsamtale

• Utarbeide tverrfaglig rehabiliteringsplan

– 6 minutters gangtest

• Samtalegrupper
– 4 samtalegrupper i løpet av oppholdet

• Tilrettelagte undervisninger

• Individuelle støttesamtaler

• Utveksle erfaringer med andre i samme situasjon
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Fysioterapeut

• Kartlegging og fysiske tester ved 
innkomst (og utreise)
– Individuelt tilpasset styrke- og 

utholdenhetstrening basert på 
sykehistorie, fysisk form og 
mål/motivasjon

• Overvåke SpO2%, puls, grad av 
anstrengelse, samt andre 
symptomer under/etter trening

– Fatigue Assessment Scale (FAS)

• Oppfølging av pasientene individuelt og 
i grupper
– Daglig trening med fysioterapeut

• Våre erfaringer:
– Viktig med tett oppfølging

– Starte rolig, øke intensitet, belastning 
og treningsmengde gradvis

– Balanse mellom aktivitet og hvile

• Videre trening hjemme
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Ergoterapeut

• Gruppeundervisning
• Energibesparende arbeidsmetoder
• www.lhl.no/faggruppe-for-lungeergoterapeuter

• Individuell kartlegging og veiledning
• Aktivitetsutfordringer, livssituasjon og opplevelse av mestring
• Kartlegging av håndfunksjon, tilpasning av treningsprogram og håndtrening.
• Testing av kognitiv funksjon ved nedsatt konsentrasjon, oppmerksomhet og 

hukommelse.
- MMSE, Klokketest, Trail A og B og Rivermead

• Kognitiv trening, hvordan planlegge hverdagen med nedsatt mental 
kapasitet – aktivitetstilpasning

• Henvisning til kommunal ergoterapitjeneste ved behov for videre 
oppfølging
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http://www.lhl.no/faggruppe-for-lungeergoterapeuter
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Klinisk ernæringsfysiolog/ernæring

• Vekttap og tap av muskelmasse og –funksjon vanlig, spesielt dersom pasienten har 
hatt intensivbehandling, men også etter lang tids sykdom og sengeleie

• Noen opplever vedvarende plager som påvirker næringsinntaket:
– Dårlig matlyst
– Kvalme
– Fatigue 

• Fokus på nok energi og proteiner for å bygge muskelmasse i en rehabiliteringsfase 
– Flertallet dekker næringsbehovet med normalkost
– Individuelle råd for de som strever med å dette

• Fatigue

• Kosttilskudd

• Undervisningstime for pasientene, samt individuell oppfølging ved behov
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Sosionom

• Covid-19 pasientene har ofte ikke erfaring 
med å være langvarig syk

• Trenger informasjon, veiledning og 
oppfølging ift Folketrygden:

- Sykepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP)

• Covid-19-smittet på jobb
– Er skademelding til Nav sendt fra arbeidsgiver?

– Har de offentlig tjenestepensjon, private 
forsikringer?

– Informasjon om Yrkessykdom

• Tilbake til arbeid
– Opptrapping til arbeid

– Muligheter for tilrettelegging

• Sykdom påvirker hele familien

• Forventningsavklaringer
– Forventninger til seg selv og fra andre – hvordan 

grensesette og finne en god balanse i livet. Den nye 
normalen 

32 Rehabilitering etter Covid-19 ved LHL-sykehuset
Foto: Shutterstock
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Psykolog

• Variasjon i pasientgruppa med hensyn 
til psykisk symptombelastning og 
forekomst av kognitive utfall
– Flere av de samme utfordringene går 

igjen:
• Forhøyet grad av engstelse
• Ubehagelige og traumatiske 

minner fra sykdomsperioden og 
intensivbehandlingen

• Nedstemthet og depressive 
symptomer

• Bekymring og engstelse
• Forventninger fra seg selv og andre  

rundt seg, møtt med lite forståelse

• Samtalegrupper og individuelle 
samtaler
– Fokus på hvordan leve med stor grad 

av usikkerhet knyttet til videre 
forløp/prognose, varighet av endringer 
og funksjonsfall, samt holde fokus på 
det en er i stand til å påvirke.

– Stor etterspørsel etter psykologtilbud 
blant pasientgruppa
• Flere med behov for videre 

oppfølging av psykisk helse også 
lokalt
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Takk for oppmerksomheten!
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Covid-19 rehabilitering – Sunnaas Sykehus HF

Geir Ove Karlsson
Avdelingsleder, Sunnaas Sykehus HF
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1. Om Sunnaas Sykehus

2. Covid-19 rehabilitering Sunnaas

3. Erfaringer om Covid-19 fra Sunnaas



Sunnaas sykehus HF
- en vei videre



Ett av 11 helseforetak i Helse Sør-Øst RHF



Nøkkeltall



Vi behandler pasienter med 

• Ryggmargsskade
• Alvorlig multitraume
• Alvorlig hjerneskade
• Hjerneslag 
• Kognitive vansker etter hjerneskade
• Alvorlig brannskade
• Nevrologisk sykdom (inkl. covid-19)
• Smertetilstander
• Sjeldne diagnoser

Foto: Kenneth Hætta



• Døgnbaserte tilbud

• Polikliniske og utadrettede tilbud 

– telemedisin og ambulante tjenester

• Spesielt tilrettelagt tilbud til barn og unge 

Behandlingstilbud og tjenester 

Foto: Bård Gudim



Pasienten deltar aktivt i egen behandling

Lege

Fysio-
terapeut

Ergo-
terapeut

Sosio-nom

Syke-pleier
Hjelpe-
pleier

Psykolog

Team-
koordinator

Pedagog/ 
logoped

Andre interne 
fellesfunksjoner

Eksterne spesialister 
kontaktes ved behov

Uroterapeut Urolog

Ernæringsfysiolog Nevrokirurg

Seksualrådgiver Ortoped

Idrettspedagog Håndkirurg

Brukerkonsulent Psykiater

Sykehusprest Plastikkirurg

Aktivitør Pediater

Fritidsleder Øyelege / ortoptist

Trafikkonsulent Sykehusfarmasøyt

Ortopediingeniør

Spesialpedagog



• Robotlab med arm- og 

håndrehabilitering

• Virtuell rehabiliteringslab

med spillteknologi som 

treningshjelpemiddel

• Rehabilitering gangrobotikk

• Polikliniske tjenester via 

videokonferanser

Teknologi og kunnskap i behandlingen



Innovasjon
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• Innovasjonsportefølje på drøyt 20 
prosjekter

• Testbed - en etablert samarbeidsarena 
med næringslivet for å utvikle 
produkter og tjenester 



Rehabiliteringsbehov 
etter Covid-19
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• Virus som fører til luftveisinfeksjon

• Gir alt fra milde symptomer til alvorlig sykdom – i sjeldne tilfeller dødsfall

Sykdomsforløp

• Ca. 40% - mild sykdom

• Ca. 40% - moderat dykdom

• Ca. 15% - alvorlig sykdomsforløp som vil kreve oksygentilførsel

• Ca. 5% - kritisk sykdom med komplikasjon som akutt respirasjonssvikt og akutt lungesviktsyndrom

(1)

SARS-CoV-2 (Covid-19) 
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Alvorlige og kritiske forløp:

Ca. 15% - alvorlig sykdomsforløp som vil kreve oksygentilførsel
Ca. 5% - kritisk sykdom med komplikasjon som akutt respirasjonssvikt og akutt lungesviktsyndrom



Følgevirkninger etter alvorlige og kritiske forløp
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Mange forløp tilsvarende post intensive care syndrom (PICS)

o Nedsatt lungefunksjon

o Redusert kognitiv funksjon

o Angst, depresjon og post-traumatisk stress syndrom (PTSD)

o Tap av muskelmasse og muskelfunksjon

o Nevropati

(1)



Oppfølging etter 3-6 måneder
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o Fatigue

o Tungpust

o Nedsatt lungefunksjon

o Nedsatt muskelstyrke

o Søvnvansker

o Angst og depresjon

(2)



o Komplekse problemstillinger

o Mobilisering

o ADL

o Psykososial støtte

(1)

Tverrfaglig rehabilitering

49



Kognitive vansker
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• Eksekutive vansker / struktur

• Hukommelse og konsentrasjon

• Oppmerksomhetsvansker



o Viktig under hele forløpet

o Fysisk eller digitalt

o Pårørende med følgevirkninger

o Angst / Depresjon

o Post-traumatisk stress syndrom

(1)

Pårørendeinvolvering
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• Pasienter med mye behov for informasjon og kunnskap

• Ny sykdom vi vet stadig mer om – men lite om senvirkninger over tid

• Fatigue og kognitive vansker for stor andel

• Rehabilitering tilbake til et samfunn utenfor normaltid

Generelle erfaringer med Covid-19
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Digitalt skifte i helse
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• Økt bruk av digitale verktøy

– Videkonferanse

– Digital samhandling

• Digital kommunikasjon med pasienter



1. Pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med covid-19 sykdom i 
spesialisthelsetjeneste i Helse Sør-Øst

2. Folkehelseinstituttet. COVID-19-EPIDEMIEN: Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og 
respons i Norge etter uke 18.

Referanser
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RAKEL SCHMIDT, SPESIALFYSIOTERAPEUT



Rehabilitering etter Covid-19

CatoSenteret, mars 2021



CatoSenteret

• Privat ideell stiftelse

• Del av spesialisthelsetjenesten

• Son i Vestby

• Ca 100 pasienter

• Ca 100 ansatte



Ytelse O - Kompleks

• Tar imot pasienter med Covid-19, 
som har et komplekst sykdomsbilde

• Første pasient i april 2020

• Fire ukers døgnopphold 

• Kontroll etter tre måneder og seks 
måneder

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



To hovedkategorier av 
pasienter med Covid-19

1. Alvorlige forløp – kommer rett fra sykehus 

2. Moderate eller milde forløp  – søkes via 
fastlege og RKE



Alvorlig forløp
– rett fra sykehus

• Uttalt dekondisjon (kardiovaskulær, pulmonal og muskulær)

• Redusert lungefunksjon – lav metning, behov for O2

• Nedsatt ernæringstilstand

• Mistet mye muskelmasse – generelt nedsatt styrke

• Redusert kognitiv funksjon

• Redusert funksjonsnivå

• Isolert – lite sosial kontakt

(ref 3, 4)



Moderate eller milde forløp
– via fastlege

• Fatigue 

• Redusert kognitiv funksjon

• Dyspnoe og redusert utholdenhet

• Nedsatt funksjonsnivå

• Klarer ikke å jobbe eller fortsette studier

• Vanskelig å komme i gang på egenhånd

• Redusert livskvalitet

• Unge pasienter: 20-60 år



Rehabilitering

• Tverrfaglig team

• Kartlegging/anamnese

• Tester 

• Plan ut fra pasientens mål

• Tilpasset timeplan

• Plan etter utskrivelse



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)

(ref 1)



Timeplan

• Tilpasses hver enkelt pasient

• Gruppetimer

• Individuell oppfølging med helsepersonell

• Lystbetont aktivitet

• Mestring



Fatigue

• Søvn 

• Måltider 

• Balansegang mellom aktivitet og hvile

• Gradert aktivitet 

• Pauser/hvile/mindfullness

• Aktivitetsplan

(ref 2, 4, 5, 6)



Kognitive utfordringer

• Redusert hukommelse og konsentrasjon, både hos de som har hatt alvorlige forløp og de med 
moderate/milde forløp

• Kartlegging/screening/MMSE

• Søvn, ernæring, aktivitet, stressfaktorer

• Spontan bedring hos mange, spesielt de som kommer fra sykehus

• Henvisning videre til: 
o Utredning hos nevropsykolog

o Kognitivt rehabiliteringstilbud

(ref 2, 3, 4, 6)



Oppsummering

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

6 min gangtest: 
40 m uke 1. 300 m uke 2. 403 m uke 4. 520 m uke 6. 625 m etter 6 mnd.



Referanser 
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Takk for meg! 



Innovativ 
Rehabilitering

Kommunal rehabilitering etter Covid-19
26.03.21



Rehabilitering etter Covid-19

• Prosjekt Innovativ Rehabilitering

• Kommunal rehabilitering

• Samfunnsbasert rehabilitering

• Erfaringer fra rehabilitering etter Covid-19



• Ny kommune 01.01.20

• 5 kommuner ble 1

• 45.000 innbyggere

• Enhet Rehabilitering læring og mestring



Prosjekt Innovativ Rehabilitering

• Nasjonalt prosjekt fra 2016

• Innovasjon

• Styrke kommunal rehabilitering

• Personperspektiv

• Teknologi relevant for rehabilitering

• Brukermedvirkning





Personperspektivet

• Personen skal leve sitt liv i sitt lokalsamfunn, og 
ressursene i lokalsamfunnet mobiliseres for å støtte 
personen

• Personen skal «eie» sin egen rehabiliteringsprosess
• Personen og fagpersonen er likeverdige individer 

med ulik kompetanse i rehabiliteringsprosessen



Tverrfaglig vurderingsteam

• Personen

• Ergoterapeuter

• Fysioterapeuter

• Sykepleier

• Jobbspesialist, NAV

Teamet suppleres etter personens behov!

TIDLIG VURDERING-KOORDINERING- IGANGSETTING



Teknologi relevant for rehabilitering

Rehabiliteringsteknologi er teknologiske verktøy som 
understøtter personen i en rehabiliteringsprosess

1. Spillteknologi

2. Medisinsk avstandsoppfølging

3. Samhandlingsteknologi



Året 2020

• Kommunesammenslåing

• Covid-19 

• Nedstenging

• Hvordan opprettholde rehabiliteringstjenestene

• Teknologi



Covid-19 avdeling

• Behov for rehabilitering på Covid-avdeling

• Dedikerte terapeuter

• Opplæring i smittevern

• Omplassert til andre oppgaver i kommunen

• Fokus på rehabilitering 



Rehabilitering etter Covid-19

• Nasjonal veileder

• Ny, men begrenset forskningsbasert kunnskap om 
rehabiliteringstiltak 

• Personer med behov for rehabilitering etter en covid-
19 sykdom skal følge vanlig rehabiliteringsforløp

• Tilpasses den enkeltes behov



Rehabilitering etter Covid-19

• Fysisk, kognitiv og mental funksjon

• Tverrfaglig 

• Tilpasset trening

• Kognitiv tilnærming

• Mestrings strategier

• Erfaringsutveksling



Rehabilitering etter Covid-19

• Helsehuset 

• Koordinering og inntak

• Tverrfaglig vurderingsteam

• Psykisk helse 

• Jobbspesialist / NAV

• Skolehelsetjenesten

• Langvarig



Ressurser og samhandling

• Ulike forløp og utfordringer

• Samhandling med spesialist helsetjenesten



Rehabilitering etter Covid-19

• Nærpersoner og nettverk

• Barn som pårørende

• Traumatisk

• Media

• Frykt



Følgeforskning

• TVT har tatt personperspektivet på alvor.

• TVT bidrar til motivasjon, samhandling på tvers og spredning 
av rehabiliteringskompetanse.

• Erfaringene med bruk av teknologi viser at bruk av 
videokonferanse kan bidra til bedre samhandling, kompetanse-
og informasjonsutveksling.

• Erfaringene fra bruk av spill og virtuell trening tyder på at det 
er motiverende og at det derved kan bidra til intensitet i treningen.

• TVT bidrar til koordinering, samhandling og tidlig vurdering 
og igangsetting av tiltak



Takk for meg

carina.kolnes@io.kommune.no

mailto:carina.kolnes@io.kommune.no




Hvordan få oversikt over behov og ulike 
tilbud for spesialisert rehabilitering etter 
Covid-19
Jon Ivar Sørland – Enhetsleder for Regional Koordinerende enhet (RKE)
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• Hva er Regional koordinerende enhet (RKE), og hva kan RKE bidra med?

• Behov for rehabilitering etter Covid-19 

• Hvordan få oversikt over de spesialiserte rehabiliteringstilbudene, og hvordan henvise ? 

• Undring underveis om  - Hvem har egentlig behov for hva? Kan teknologien hjelpe oss? 

«Et reddet liv skal også kunne leves» , men også de som har overlevd på egenhånd uten særlig kontakt med helsevesen kan ha 
behov for spesialisert  rehabilitering! 

Agenda: 
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• Ett av to Regionale oppgaver/ ansvar tildelt Sunnaas Sykehus 

• Veiviser til ReHabiliteringstilbudene, offentlige og private 

• Rettighetsvurdere alle henvisninger til rehabilitering ved private 
rehabiliteringsinstitusjoner uten formell vurderingskompetanse

• Pådrivere for IP, Koordinator og KE 

Hva er Regional koordinerende enhet (RKE), og hva kan RKE bidra 
med?
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Verktøyene våre for å vise vei 

• Nettsider 

• Telefontjeneste

• Tilbakemeldinger via henvisninger 

• Dialogmeldinger 

• Samarbeidsnettverk regionalt og nasjonalt 

• Informasjon i veiledere  

• Eget brukerutvalg – peer learning



Refleksjon underveis 
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Fakta: 

✓ P.t om lag 83 000 testet positivt for covid-19 

✓ Over 60% rapporter langtidsskader 6 mnd etter sykdomsdebut (Bergensstudien - Bergen Covid-19 Research Group Ann-Siri (49) 
fikk korona for ett år siden - fortsatt sykemeldt (tv2.no)) 

Det ukjente: 

➢ Ikke alle vil ha behov for rehabilitering, men hvor mange – og hvem har behov for videre rehabilitering? Og på hvilket nivå? 

➢ Hvordan prioritere? (Frist sammenlignet med andre grupper)  

➢ Utnytter vi dagens teknologiske muligheter godt nok til å: 

➢ Avdekke behov for rehabilitering?  

➢ Avklare grad av behov / nivå? 

➢ Til trening, hukommelse, lukt, smak, etc

https://www.tv2.no/a/13886679/


Nasjonal veileder 
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NB: Gjelder både personer som har vært innlagt i sykehus, som ikke har vært vurdert for 
rehabilitering og for personer som ikke har vært innlagt 

Hvem kan ha behov for rehabilitering etter covid-19? 
Kapittel 11 Rehabilitering etter covid-19 - Helsedirektoratet
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8/20 milde forløp 
8/20 moderate forløp 
3/20 alvorlige forløp 
1/20 svært alvorlige forløp
COVID-19, coronavirus - Norsk Elektronisk 
Legehåndbok (legehandboka.no)

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/rehabilitering-etter-covid-19#personer-som-har-hatt-mild-eller-moderat-sykdom-og-som-fire-uker-etter-symptomdebut-fortsatt-opplever-betydelige-funksjonsproblemer-i-hjem-arbeid-skole-eller-fritid-bor-selv-kontakte-fastlege-for-vurdering-av-rehabiliteringstiltak-dette-radet-gjelder-ogsa-pasienter-som-har-vaert-innlagt-pa-sykehus-med-covid-19-men-hvor-rehabilitering-ikke-har-blitt-vurdert-som-aktuelt-ved-utskrivelse
https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/infeksjoner/pasientinformasjon/virusinfeksjoner/covid-19-coronavirus/#behandling


Saknar betre oppfølging frå helsevesenet etter covid-19 – NRK Vestfold og Telemark – Lokale nyheter, TV og radio

Tilbudene er ikke godt nok kjent   
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https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/saknar-betre-oppfolging-fra-helsevesenet-etter-covid-19-1.15418489


Faser i forløp etter behandling i spesialisthelsetjenesten             «Overlevd hjemme»  gå til fastlege EQ-5D og eventuelt en spirometri 

Hvor i forløpet – og hvordan avklare behov i praksis? 
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Hvordan finne frem til rehabiliteringstilbudene 
Her via Helsenorge
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Hvordan finne tilbudene i Helse Sør-Øst   
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• Vurder alltid behov for rehabilitering underveis i sykdomsforløpet 

• Ta kontakt med fastlege ved vedvarende helseplager (EQ-5D  og Spirometri) 

• Det finnes mange gode tilbud i de aller fleste kommuner 

• Ta kontakt med RKE via 80030061 ved spørsmål om rehabiliteringstilbud i 
spesialisthelsetjenesten  www.sunnaas.no/rke

• Sjekk at henvisningen beskriver dine utfordringer og dine mål   

NB: Tilpass aktivitetene så du opplever mestring. Det være seg utdanning, jobb, 
fritidsaktiviteter eller familie. Finnes ikke bedre arenaer for å oppleve helse.  

Oppsummert  

http://www.sunnaas.no/rke
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https://youtu.be/9K_-qtWnovI

https://youtu.be/9K_-qtWnovI
https://youtu.be/9K_-qtWnovI


Et nettverk for alle som er 

interessert i innovasjon og 

teknologi i helsesektoren. 

Ta kontakt hvis du ønsker å 

være medlem!

www.norwayhealthtech.com

mail@norwayhealthtech.com

http://www.norwayhealthtech.com/

