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Baggrund: Patienter med senfølger efter COVID-19 rapporterer om udfordringer i dagligdagen. 
Der findes kun sparsom viden om, hvad der karakteriserer patienter, som stadig oplever senfølger 
mere end 3 måneder efter COVID-19 diagnosen. Der mangler desuden viden i relation til 
patienternes aktivitetsproblemer og aktivitetsudøvelse.  
 
Formål: At beskrive karakteristika for patienter med senfølger efter COVID-19, herunder 
funktionsevne, mental fatigue, aktivitetsproblemer og aktivitetsudøvelse. Derudover at 
sammenligne patienter med kort og lang varighed fra diagnose på udvalgte parametre. 
 
Metode: Resultaterne er baseret på et tværsnitsstudie, der inkluderede patienter med senfølger 
efter COVID-19, henvist fra Post COVID-19 klinikken til ambulant ergoterapeutisk udredning på 
Aarhus Universitetshospital fra 1. september 2020 til 31. marts 2021. Data blev indsamlet med 
Canadian Occupational Performance Measure, Mental Fatigue Scale, Post-COVID-19 
Funktionsevne Skala samt ved et spørgeskema udarbejdet til formålet. Karakteristika blev 
beskrevet ved deskriptiv statistik og sammenligninger foretaget med relevante signifikanstest. 
 
Resultat: Studiepopulationen bestod af 96 patienter undersøgt efter median 6,5 mdr. (IQR 5-11 
mdr.). Gennemsnitsalderen var 44 år (SD11,7) og 81% var kvinder. Patienternes funktionsevne og 
aktivitetsudøvelse var generelt nedsat, og 75% havde moderat/svær mental fatigue. Patienterne 
identificerede aktivitetsproblemer indenfor alle COPM kategorier (59% egenomsorg, 93% 
produktivitet og 90% fritid) og flest prioriterede aktiviteter relateret til lønnet/ulønnet arbejde (72 
patienter). Patienternes selvvurderede aktivitetsudøvelse var generelt lav. Der var ikke forskel på 
MFS-, PCFS- eller udøvelsesscore mellem subgrupperne kort og lang varighed fra COVID-19 
diagnose, men der var statistisk signifikant forskel på subgrupperne i forhold til at være tilbage i 
arbejde.  
 
Konklusion: Patienter med senfølger efter COVID-19 rapporterer om mental fatigue, nedsat 
funktionsevne, aktivitetsproblemer og nedsat aktivitetsudøvelse i hverdagen – også relativt lang 
tid efter primær sygdom. Der vurderes behov for yderligere forskning på området. 
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