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➢ Utvikle kunnskapsbaserte faglige råd for rehabilitering 

etter covid-19 sykdom

➢ Rådene skal inngå som et eget kapittel i 

Helsedirektoratets veileder «Coronavirus – beslutninger 

og anbefalinger»

➢ Rådene skal publiseres i løpet av 2020

➢ Rådene skal være dynamiske

Mandat for 
arbeidet



Målgruppe

➢ Pasienter med forventet nytte av rehabilitering etter en 

covid-19 sykdom, med et alvorlig forløp

➢ Pasienter med forventet nytte av rehabilitering etter en 

mild eller moderat covid-19 sykdom, og som ikke 

nødvendigvis har vært innlagt på sykehus i forbindelse 

med sykdommen 



Problemstillinger
➢ Hvilke rehabiliteringsbehov har pasientene og hva trenger 

helsepersonell råd om for å kunne bistå pasientene i 

rehabiliteringsprosessen?

➢ Hva er spesielt for denne pasientgruppen – sett i forhold 

til andre rehabiliteringspasienter?

➢ Hvordan kan spesialisthelsetjenesten – inkludert private 

rehabiliteringsinstitusjoner -, primærhelsetjenesten og 

fastleger samarbeide, slik at rehabiliteringsforløpet blir 

best mulig for pasientene?

➢ Kan denne pasientgruppen ha nytte av velferdsteknologi / 

digital hjemmeoppfølging – i så fall, på hvilken måte?



Arbeidsgruppe



Interessegruppe 
Interessegruppe for mennesker som er behandlet for eller 

har symptomer på Covid-19

Likepersonsgruppe - utveksler erfaring, gir hverandre støtte 

- innhenter og sprer informasjon

Kontaktadresse:

lhl.covid-19@lhl.no

mailto:lhl.covid-19@lhl.no


Arbeidsprosess





Hovedprinsipp i 
rådene

➢ Pasientene følges opp av sin fastlege og pasientene følger 
vanlig rehabiliteringsforløp

➢ Alvorlighetsgrad av symptomer og problemer vil variere fra 
pasient til pasient og behandlingstilbudet må derfor tilpasses 
den enkeltes behov

➢ Rehabiliteringen kan foregå i spesialist- eller 
primærhelsetjenesten, eller hjemme ved hjelp av 
vekferdsteknologi og digitale verktøy

➢ Covid-19 er en ny sykdom og det finnes begrenset 
forskningsbasert kunnskap om rehabiliteringstiltak og –behov 
hos denne psientgruppen. Rådene er derfor utarbeidet på 
basis av erfaringer i relevante kliniske miljøer og pågående 
prosjekter, internasjonale kilder og forskning på antatt 
sammenlignbare tilstander

➢ Rådene er dynamiske og skal revideres



Nasjonal plan for 
rehabilitering etter 
covid-19

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse og 

omsorgsdepartementet å utarbeide en nasjonal plan for 

rehabilitering etter covid-19 

Et utkast til plan ble oversendt departementet 1. mars i år
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Lykke til videre!


