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Prosjekt rehabilitering etter covid-19

Frisklivssentralen i bydel Stovner fikk våren 2021 tilskuddsmidler til videreutvikling 

av det generelle frisklivstilbudet i bydelen og spesielt til utvikling av 

rehabiliteringstilbud for personer som har gjennomgått covid19-sykdom

Prosjektperiode: 01.09.21 - 01.04.22

Rapportering statsforvalteren 1.april 2022 

• 1.april Videreføring og implementering til 1.september 

• Totalt hatt 5 grupper i oppfølging (45 deltakere)

16.11.2022 2



Oslo 2019

Det er lov å endre 

bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 

logo benyttes alltid lyse 

bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 

lesbarhet/kontrast 

følg lovlige farge

kombinasjoner.

Hva er senfølger etter covid-19?

Begrepet "senfølger etter covid-19" brukes for å beskrive tilstanden hos pasienter 

som opplever å ha vedvarende plager utover 4-6 uker etter å ha vært syke

De vanligste rapporterte plagene etter gjennomgått covid-19, trøtthet/utmattelse, 

tung pust og nedsatt/ endret smak- og luktesans, angst, søvnproblemer og 

generelle smerter. 

Kvinner ser ut til å være mer utsatt, mens barn ser ut til å være mindre påvirket av 

covid-19 enn voksne og i mindre grad ha langvarige plager.

(Helsedirektoratets nasjonale veileder)
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Aktuelle rehabiliteringstiltak (nasjonal veileder)

Rask avklaring for å utelukke alvorlige tilstander og avdekke 

behandlingstrengende komorbiditet

Informasjon og trygging

Tilpasset trening, gradvis tilpasset fysisk og sosial aktivitet.

Fokus på gode mestringsstrategier som styrker pasientens mestringstro

Ved utmattelse- og smerteproblematikk anbefales kognitiv tilnærming

Erfaringsutveksling og likepersonsarbeid bør inkluderes

Kartlegging og veiledning med tanke på arbeid og utdanning
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Rehabilitering ved Frisklivssentral 

Veileder for kommunale Frisklivssentraler:

Frisklivssentralens tilbud kan både benyttes for å fremme helse 

og forebygge eller begrense utvikling av sykdom, og være tilbud 

til personer både før, under og etter et behandlings-, 

rehabiliterings- eller habiliteringsforløp
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Innhold

Tilbudet er gruppebasert med temasamlinger og fysisk 

aktivitet/trening to(tre) ganger i uken i 12 uker

Kartleggingssamtale med anamnese, spørreskjema og fysiske tester

Gruppetrening i trygge omgivelser

Temasamlinger

Tilbud om individuelle oppfølgingssamtaler

Avslutningssamtale med re-tester og plan for veien videre
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Kartleggingssamtale og fysiske tester

Anamnese

EQ 5D 5L (livskvalitet)

PSFS (funksjon i daglige gjøremål)

FAS (utmattelse – lagt til etter prosjektperioden)

6 minutters gangtest (pulsoksymeter og BORG)

30 sekunder reise/sette seg (pulsoksymeter og BORG)

PROMIS29 *

MMRC (dyspne) *

Selvrapportert mestring (selvkomponert skjema, mestringstro) * 

Glittreprotokoll på tredemølle (pulsokysmeter og BORG, gr.1) *
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Temasamlinger

1: Bli kjent, forventningsavklaring, om rehabilitering

2: Fysisk aktivitet og trening etter covid-19

3: Besøk av likeperson fra LHL

4: Utmattelse

5: Psykisk helse

6: Psykisk helse

7: Oppmerksomhet, hukommelse og konsentrasjon

8: Kommunikasjon
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Treningen

Mandager

• Sykkelintervall på STOLT

Torsdager

• Pusteteknikker

• Mindfullness

• Bevegelighetstrening

• Styrketrening

• Selvmonitorering og aktivitetsplan

• Introduksjon til BORG og bruk av subjektiv opplevd anstrengelse under øktene

• Stor variasjon i toleranse for fysisk aktivitet/trening, grad av 

utmattelse og totalbelastning, samt medisinske hensyn
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Deltakerne (prosjektperioden)

24 – 74 år, like mange kvinner og menn

17 deltakere, Gj.snittsalder: 50 år, 11 av 17 innlagt sykehus (>4dgr)

Mildt/moderat/alvorlig forløp

Senfølger: utmattelse, tung pust, kognitive utfall, dekondisjonering, smerter

Variasjon i helsestatus før C19, arbeidsdeltakelse, sosioøkonomisk status, sosialt 

nettverk etc.

Bekymring, usikkerhet for prognose og fremtiden, mestrer ikke hverdagen

Redusert fysisk kapasitet og funksjon

4 av 7 deltakere økte sin arbeidsdeltakelse
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Resultater (prosjektperioden)

4 av 7 deltakere som var i arbeid økte sin arbeidsdeltakelse.

Vi fant en klinisk meningsfull bedring av livskvalitet, fysisk funksjon, 

smertereduksjon og økt sosial deltakelse. Vi fant en liten reduksjon i 

depresjonssymptomer. 

Deltakerne bedret sin fysiske kapasitet og benstyrke målt med standardiserte 

fysiske tester. Vi fant en meningsfull bedring av tungpust på gruppenivå. 

Flertallet av deltakerne rapporterte bedring i selvopplevd mestring.

Vi fant minimal endring av symptomer på angst og utmattelse, men enkelte 

deltakere gikk fra å ha alvorlig til moderat grad av utmattelse som de rapporterte 

som en meningsfull endring.
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Tilbakemeldinger 

Lokal forankring (minimerer stigma:egosime, opptrapping jobb, familieliv etc.)

Tverrfaglig tilnærming vesentlig for gruppen

Aldersforskjeller ikke begrensende, heller berikende

Tilhørighet til gruppen viktig – godt å møte andre i samme situasjon

God respons på besøk av likeperson

Hvor fornøyd er du med tilbudet på en skala fra 1-10? 8,8

"Det eneste stedet hvor noen tror på at jeg har plager etter covid"

"Det å komme sammen med de andre har betydd mye for meg"
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Erfaringer

Utfordringer

• Store individuelle forskjeller i gruppene

• Mange medisinske problemstillinger – dialog med fastlege vesentlig

• Tydelige inklusjonskriterier – obs de med alvorlige senfølger (spes.rehab.)

• Nedgang i antall henvisninger - informasjonsarbeid viktig

• Suksessfaktorer

• Lokalt forankret tilbud (stigma knyttet til å motta helsehjelp)

• Brukermedvirkning

• Tverrfaglig tilnærming 

• FLS styrker: lav terskel, lokalt, kort ventetid, kultursensitiv tilnærming, gode på 

samtalemetodikk, treningsdosering, tilrettelegging, kjenner tilbud/samarbeidspartnere i 

bydel/kommune

• Modellen kan brukes for andre pasientgrupper
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Veien videre
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Tilbudet er implementert i ordinær drift på FLS

Formen på tilbudet ligner prosjektformatet, men med rullerende inntak

Alle frisklivsveiledere hos oss skal kunne ta i mot pasientgruppen

Gruppetreningene er nå åpne for alle deltakere på FLS, ikke bare C19

Spinning – Mediyoga – Temasamlinger (når nok deltakere)

Kortet ned på spørreskjema/kartlegging - individualiserer etter behov

Flere med individuelle, skreddersydde løp 

Samarbeider fortsatt med Rask psykisk helse
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Digital opplæringspakke

https://www.kompetansebroen.no/courses/opplaeringspakke-rehabilitering-etter-covid-19?o=ahus
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"Hjelp til mestring av senfølger..."

https://www.helsenorge.no/koronavirus/senfolger-etter-covid-19/senfolger-covid-who/
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Pasienthistorier og nyttige linker

https://www.helsenorge.no/koronavirus/senfolger-etter-covid-19/
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Tips til ressurser og verktøy 

Mestring.no

Kognitiv.no

Assistertselvhjelp.no

Acceptance and Commitment Therapy

Elementer fra RPH-kurs "Mentale vitaminer" og "Stressmestring"

Mindfullness

Motiverende samtale

Aktivitetsdagbok

ExorLive
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Kunnskapsgrunnlag 
Nasjonal plan for rehabilitering etter covid19

Pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med COVID 19 sykdom i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør Øst

Koronavirus - beslutninger og anbefalinger (nasjonal veileder)

Pasientforløp for covid19 rehabilitering Sunnaas sykehus

RKR Covid19 rehabilitering

WHO: "Hjelp til egenmestring etter covid19"

Skjørten et al., 2021: Cardiopulmonary exercise capacity and limitations 3 months after COVID 19 hospitalisation

Salman et al., 2021: Returning to physical activity after covid 19

Metzl et al., 2020: Considerations for Return to Exercise Following Mild to Moderate COVID 19 in the Recreational

Athlete

Grandpierre et al., 2018: Barriers and facilitators to culturalcompetence in rehabilitation services: ascoping review

Huang et al., 2022: Health outcomes in people 2 years after surviving hospitalisation with COVID-19: a longitudinal 

cohort study
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Takk for oppmerksomheten

For spørsmål ta kontakt: ida.vingelsgaard@bsr.oslo.kommune.no

mailto:ida.vingelsgaard@bsr.oslo.kommune.no

