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Agenda

• Orientering om senfølger
etter covid-19

• Hvilke momenter er 
relevante for å vurdere 
årsakssammenheng og 
medisinsk invaliditet?

• Hva er relevante 
momenter for å vurdere 
senfølger etter vaksine?

• Konsekvenser i forhold til 
oppnevning av medisinsk 
sakkyndig og mandat?



New Scientist
2017 
spesialutgave
«Essential
knowledge»



Preben Aavitsland
29.01.2020

• Tiltak for å redusere kontakthyppigheten i 
befolkningen er ressurskrevende, har usikker effekt 
og er derfor ikke en del av strategien i Norge. Det 
anbefales ikke å stenge skoler, arbeidsplasser, 
kollektivtrafikk eller andre steder der folk samles.

• Den blir en pandemi, som heller ikke Norge 
slipper unna.

• Med tiltakene over kan vi vinne noe tid, som kan 
benyttes til å skaffe mer kunnskap om sykdommen 
og forberede sykehusene på behandling av de 
alvorligste tilfellene. Tiltakene kan forskyve 
epidemien til etter influensasesongen og flate ut 
epidemikurven slik at belastningen på 
helsetjenesten fordeles over lengre tid. Sykehusene 
bør nå starte forberedelsene til å kunne ta imot 
pasienter med alvorlig sykdomsbilde.



Vitenskapelige 
publikasjoner 
corona virus

PubMed index 1990-2021

Antall



Mekanisme for virus formering



Mildt til moderat forløp:

Gjelder over 80%

Symptomene går over i løpet av en til to uker. 

Vanligvis ikke behov for behandling fra helsevesenet

Alvorlig forløp:

Tung pust og/eller nedsatt oksygenmetning i blodet

Brystsmerter, forvirring og sterkt redusert almenntilstand. 

Ofte inntreffer dette 4–7 dager etter symptomdebut. 

Røntgenundersøkelse av lungene kan vise forandringer som tyder på virus-
lungebetennelse

Kritisk forløp:

Respirasjonssvikt og organsvikt (vanligst hjerte, nyre, lever)

Koagulasjonsforstyrrelser og blodforgiftning (septisk sjokk) 

Kraftig inflammatorisk aktivering med forhøyde verdi av inflammatoriske 
markører (for eksempel CRP, ferritin, IL-6). 



Forløpet etter infeksjon

Feber, hoste, kortpustethet, smerter i brystet, utmattelse, nevrologiske
symptomer som bortfall av smak og luktesans magesmerter.

10–33 % opplever langvarig sykdom (flere uker og måneder) etter covid-19-
infeksjon 

Dobbelt så hyppig hos kvinner som hos menn

Første uken med covid-19 med kombinasjon av vedvarende hoste, heshet, 
hodepine, kortpustethet og betydelig nedsatt appetitt, var sannsynligheten
for å få langvarige symptomer i etterkant økt med 2–3 ganger

Lindholm E, Tønnesen TI. Langvarig syk etter covid-19.Tidsskr Nor Legeforen. 
DOI: 10.4045/tidsskr.20.0753



Mild til moderat – ikke innlagt
symptomer etter 3 uker

Omtrent en tredjedel (36 %) angav at de ikke var tilbake til sin habituelle tilstand herav: 

Brystsmerte (74 %)

Utmattelse (70 %)

Hodepine (62 %)

Hoste (62 %)

Kroppssmerter (58 %)

Feber (55 %)

Frysninger (52 %)

Manglende smaks- og luktesans (52 %)

De langvarige sykdomsforløpene har et syklisk forløp, der symptomene kan avta i styrke for så å øke igjen

Konsekvens av reinfeksjon, reaktivering av viruset eller en immunrespons?

Lindholm E, Tønnesen TI. Langvarig syk etter covid-19.Tidsskr Nor Legeforen. 
DOI: 10.4045/tidsskr.20.0753



Alvorlig forløp (intensiv avdeling)
Utmattelse

Pustevansker, stemmeforandringer og hoste

Angst, depresjon, nedsatt konsentrasjon og hukommelse

PTSD (posttraumatisk stresslidelse), 

Blodpropp (hjerneslag, hjerteinfarkt) 

Myokarditt (hjertemuskelbetennelse), 

Myositt (muskelbetennelse)

Meningitt (hjernehinnebetennelse), nerveskade Guillain-Barré syndrom

Smerter

Konsekvenser som følge av langvarig alvorlig sykdom/respirator (katabole
konsekvenser, «critical illness nevropathi og myopathi»)



Følger etter vaksinasjon



Vaksiner registrert WHO 2020



1. Ikke-replikerende virusvaksiner
a) basert på virus som er levende, men som ikke er i stand til å 

formere seg i mennesker
b) generelt «robuste immunresponser»
c) AstraZeneca, Jansen

2. Nukleotidvaksiner
a) Basert på arvestoff (RNA) for vaksineantigene som ønskes uttrykt
b) 20 års forskning men pr 2020 var ingen godkjent basert på 

prinsippet
c) Vanskelig å danne «robuste immunresponser»
d) Moderna, Pfizer

3. Proteinbaserte
a) Utvalgte protein som antas å være antigen
b) Ikke levende virus
c) Gjentatte injeksjoner nødvendig for respons
d) Novavax

4. Inaktiverte virus
a) Inneholder antigener fra helse viruset
b) Trenger store mengder virus for produksjon
c) Sinovac



Årsakssammenheng
Forløp etter sykdom eller vaksine (sekvensielt)

Eksponering Akutt 
sykdom

Kroniske 
plager



Årsakssammenheng
De 4 kumulative 
kriterier ved 
bløtdelsskader i  
nakken

Adekvat traume, dvs det må ha virket mekaniske 
krefter tilstrekkelig til å skade biologisk vev

Akutt symptomer fra nakke eller hode innenfor 
maksimalt et par døgn. 

“Brosymptomer" fra akuttfasen frem til en kronisk 
senfase, 1 år eller mer etter uhellet

Sykdomsbildet må være forenlig med det man vet 
om skader påført ved nakkesleng. Sykdomsbildet 
må heller ikke ha en annen, mer sannsynlig 
forklaring i annen tilstand pasienten lider av. 



«Ulykkesmoment» -
eksponering

• Yrkeseksponering: Helsepersonell, 
persontransport, serveringsbransje og 
lignende

• Pasienter påført smitte på helseinstitusjon

• Komplikasjoner og feilbehandling
• Andre problemstillinger?
• Vaksine (dato og informasjon i SYSVAK)

«Adekvat traume» : Sannsynlighet for smitte i forhold til eksponering?



Akutt symptomer – covid 19

• Positiv test på covid-19 
• Tidspunkt for test i forhold til eksponering?
• Prosedyrer for prøvetaking?
• Sensitivitet og spesifisitet av test? 

• Karakteristiske symptomer
• Funn ved undersøkelse
• Oksygen metning i blod
• Funn på blodprøver
• Røntgen og CT av lunger og lignende

• Inkubasjonstid <10dager
• Sykdomsutvikling 2-3 uker?



Brosymptomer?

• Er det rimelig å anvende «traumatologiske 
prinsipper»?

• Krav om vedvarende plager etter sykdom eller 
vaksine? Svingende forløp?

• Sammenholde med forløp etter andre «post-virale» 
tilstander – for eksempel etter mononucleose 
(«kyssesyke»), hepatitt og HIV

• Skille symptomene fra annen samtidig sykdom
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Sammenheng mellom sykdom/vaksine og andre tilstander



Konkurrerende årsaker?

• Personer med kroniske sykdommer 
er samtidig disponert for alvorlig 
forløp (f.eks. KOLS)

• Symptomer som utmattelse, angst, 
depresjon, hukommelses- og 
konsentrasjonsvansker er uspesifikke
og vanlig forekommende

• Forekomst av endringer i blodet, 
blodpropp, hjerte- og 
muskelbetennelse er uvanlige 
hendelser



Hvem får senfølger (sårbarhet)?

Langvarig plager etter covid-19 rammer også mennesker som har opplevd en mild akutt
infeksjon

Forekommer også i relativt unge aldersgrupper

Immunologisk respons? 

Arvelige forhold (genetisk)?

Fysisk status?

Kognitiv og emosjonell dysfunksjon?

Lindholm E, Tønnesen TI. Langvarig syk etter covid-19.Tidsskr Nor Legeforen. 
DOI: 10.4045/tidsskr.20.0753



Relevante spesialist(er)? 
Avhengig av skadefølger

• Fysikalsk medisin og rehabilitering

• Lungesykdommer

• Infeksjonsmedisin
• Nevrologi

• Hematologi
• Immunologi

• Hjertesykdommer

• Psykiatri
• Nevropsykolog

• Barnesykdommer



Relevante avsnitt i 
Invaliditetstabellen

6.1 Nedsatt hjerte og/eller lungefunksjon

1.9 Demens, kjemisk, metabolsk og traumatisk 
hjerneskade (encephalopathi)

8.1 Polynevropathier

1.4.1 Tap av lukte- og smakssans

7.3.1 Skade av nyrer

1.10 Psykiske lidelser

Trettbarhet «innveid» i invaliditet

Smerter avhengig av lokalisasjon og årsak



Behov for 
spesifisert mandat?

• Standardisering av beskrivelse 
eksponering og påvisning at 
covid-19?

• Beskrivelse av konsekvenser for 
funksjon og erverv tilsvarende 
standard mandat

• Samordning av invaliditet? 



Referanser og ressurser

• https://www.helsedirektoratet.no
/veiledere/koronavirus

• https://www.fhi.no/nettpub/coro
navirus/fakta/fakta-om-
koronavirus-coronavirus-2019-
ncov/?term&h=1

• https://tidsskriftet.no/2020/09/kr
onikk/langvarig-syk-etter-covid-
19

• https://tidsskriftet.no/2020/09/kr
onikk/status-vaksineutvikling-
mot-covid-19

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/?term&h=1
https://tidsskriftet.no/2020/09/kronikk/langvarig-syk-etter-covid-19
https://tidsskriftet.no/2020/09/kronikk/status-vaksineutvikling-mot-covid-19

