
Covid-19 rehabilitering i Sykehuset Innlandet
PKO-møte Sykehuset Innlandet 26.05.21



5- fasemodell for rehabilitering 

Fase 1: Rehabilitering akutt / intensivpasienter
Fase 2: Tidligrehabilitering
Fase 3: Institusjonsrehabilitering i spesialisthelsetjenesten
Fase 4: Rehabilitering med lokalt utgangspunkt
Fase 5: Oppfølging i spesialisthelsetjenesten
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fase 1 Rehabilitering av intensivpasienterMens pasienten har behov for intensivbehandling.Fase 2 TidligrehabiliteringMens pasienten fortsatt har behov for akuttmedisinsk behandling. Foregår på intermediær avdeling eller sengepost.Fase 3 Institusjonsrehabilitering i spesialisthelsetjenestenPasienten er innlagt for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten fordi det ikke er mulig med utskrivelse hjem på grunn av fortsatt medisinske behov, nedsatt funksjonsnivå eller annen behov for spesialisert rehabilitering (utstyr, kompetanse, intensitet o.l.).Fase 4 Rehabilitering med lokalt utgangspunktRehabiliteringstilbudet gis først og fremst ved kommunale tjenester (innleggelse i kommunal institusjon, dagsenter eller hjemmebasert), ev. ledsaget av polikliniske/ambulante tilbud fra spesialisthelsetjenesten.Fase 5 Oppfølging i spesialisthelsetjenestenRehabiliteringstilbud ved spesialisthelsetjenesten etter fase 4. Poliklinisk, ambulant eller ved innleggelse. F.eks. kontroll, vurdering, gruppetilbud, intensiv trening i kronisk fase mm.



Koronavirus – beslutninger og anbefalinger, Nasjonal veileder Helsedirektoratet, kapittel 11

Rehabilitering etter Covid-19
11.03.2021

• Pasienter som har vært innlagt på intensivavdeling som følge av covid-19-sykdom 
anbefales tidlig oppstart av rehabiliteringstiltak og skal vurderes for videre 
rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten.

• Personer som har hatt mild eller moderat sykdom og som fire uker etter 
symptomdebut fortsatt opplever betydelige funksjonsproblemer i hjem, arbeid, skole 
eller fritid, bør selv kontakte fastlege for vurdering av rehabiliteringstiltak. Dette rådet 
gjelder også pasienter som har vært innlagt på sykehus med covid-19, men hvor 
rehabilitering ikke har blitt vurdert som aktuelt ved utskrivelse.

• Ved avdekket behov for rehabilitering etter covid-19-sykdom skal ordinære meldings-
eller henvisningsrutiner følges.
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hovedprinsippet i rådene er at pasientene følges opp av sin fastlege, og at pasienter med behov for rehabilitering etter en covid-19 sykdom skal følge vanlig rehabiliteringsforløp. Fastlegen følger ordinære rutiner med mulig bistand fra annet tverrfaglig personell i kommunen.Covid-19 er relativt nytt og derfor begrenset forskningsbasert kunnskap om rehabiliteringstiltak og -behov hos denne pasientgruppen. Rådene er derfor utarbeidet på basis av erfaring i relevante kliniske miljøer og pågående prosjekter, internasjonale kilder og forskning på antatt sammenlignbare tilstander.



Koronavirus – beslutninger og anbefalinger, Nasjonal veileder Helsedirektoratet, kapittel 11

..fortsettelse
• Det er særlig viktig med et helhetlig perspektiv i rehabilitering av pasienter med 

vedvarende symptomer etter covid-19. Det tas utgangspunkt i den enkeltes 
funksjonsproblemer og livssituasjon, og rehabiliteringen kan skje både i 
spesialisthelsetjenesten og i kommunene.

• Barn som pårørende til pasienter som er innlagt til rehabilitering etter sykehusopphold 
pga covid-19 skal tilbys samtale med helsepersonell under rehabiliteringsoppholdet. 
Det anbefales også at andre pårørende tilbys samtale.

• For pasienter som har vært i et rehabiliteringsforløp og som har vedvarende 
symptomer som påvirker funksjon, anbefales det kontroll hos fastlege eller i 
spesialisthelsetjenesten innen tre måneder etter utskrivelse fra rehabiliteringsopphold.

• Helsedirektoratet anbefaler at helsetjenesten tar i bruk velferdsteknologi og digitale 
verktøy i oppfølgingen av pasienter med behov for rehabilitering etter covid-19. 
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Målgrupper for rehabilitering i SI

• Alvorlig sykdomsforløp
– Komplikasjoner etter langvarig intensivbehandling, og med utfall fra flere 

organsystemer.  
• Mindre alvorlig sykdomsforløp

– Vedvarende følgeplager som nedsatt muskelstyrke, kognitive og psykiske 
problemstillinger, svelg- og språkproblematikk , nedsatt lungekapasitet og 
generell slitenhet. Samlet kan dette gi en situasjon med et stort 
funksjonstap som krever en tverrfaglig og spesialisert tilnærming. 

Neste bilde viser pasientforløpet for pasienter i et rettighetsforløp.
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Henvisninger for disse pasientgruppene prioriteres i avd.Fys.med og rehab.Tilbudet gis fortrinnsvis i Seksjon Lungerehabilitering. Tilbud døgn 10 senger. Utvidet og mer differensiert poliklinisk tilbud; lungemed., tverrfaglig utredning, pol. Inidividuelt tilpasset i gruppe, virtuelle oppfølgingskonsultasjoner.Del av prosjekt ifm etablering av Helsefellesskap; kompetansedeling, opplæring og veiledning til kommunene. Ønskelig utvikling av tilbudet og god utnyttelse av personalressursene
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Oppstart Solås/Ottestad: Pasienter med for stor pleietyngde for Seksjon Lungerehabilitering. Solås og Ottestad har større kapasitet vedr ADL-utfordringer.Tverrfaglig individuelt tilpasset rehabiliteringstilnærming rettet mot komplekse utfall etter alvorlig Covid-19 sykdom (fysisk og kognitivt) – på lik linje som hos andre pasienter som har vært innlagt i intensivavdelingerHar kompetanse og erfaring med utredning og rehabiliteirng ved større fysiske og kognitive skader. Har nevropsykologer i tverrfaglig team.



Utredning
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• Testpakke med 
lungesykepleier

• Funksjonsvurdering ved 
fysioterapeut

• Legevurdering
• Øvrige faggrupper ved behov

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utredning: Utredningsenheten utgjør en viktig og godt utstyrt del av tilbudet. Respirasjons-fysiologisk utstyr er blitt gradvis bygd opp slik at det nå er flere lungelaboratorier med FlowVolum- måling, reversibilitetstesting, provokasjonstesting, gassdiffusjonsmåling og bodyboks, samt arbeidsbelastningstest. I tillegg til utstyr for måling av blodgasser, FeNo, transcutan CO2-måling, søvnregistrering og oksymetre med minnefunksjon og utskriftsmuligheter. I 2007 fikk Granheim installert digitalt røntgen thorax, det er også granskningsstasjoner på alle legekontorer. Utstyret benyttes fleksibelt både poliklinisk og ved døgnopphold. Fagpersonalet jobber både med døgn- og med polikliniske pasienter og enhetene er tett sammenflettet og samarbeidet er avgjørende. 



Rehabilitering
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• Startsamtale
• Testpakke-individuelt vurdert
• Undervisningspakke
• Individuelt tilpasset trening
• Individuelle samtaler og 

spesifikke tiltak etter behov 
• Avslutningssamtale
• Oppfølging

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ved behov for nevrospykolog kan dette « hentes inn» fra fys.med og rehab Solås eller Ottestad, evt starter oppholdet på Solås/Ottestad dersom kompleksiteten tilsier det



Mer informasjon 

• https://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/seksjon-lungerehabilitering-
granheim

• Spesialisert rehabilitering av covid-19-pasienter i Sykehuset Innlandet -
Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no)

• https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/rehabilitering-etter-
covid-19
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
På nettsiden ligger det mer informasjon vedr henvisning, tilbudet og kontaktinformasjon

https://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/seksjon-lungerehabilitering-granheim
https://sykehuset-innlandet.no/nyheter/spesialisert-rehabilitering-av-covid-19-pasienter-i-sykehuset-innlandet
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/rehabilitering-etter-covid-19
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