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Baggrund: COVID-19-pandemien har påvirket millioner af liv på verdensplan med stor indflydelse 
på både de berørte individer og samfund generelt. Størstedelen af mennesker, der har haft COVID-
19, vender tilbage til det normale liv, men nogle oplever vedvarende symptomer f.eks. træthed og 
nedsat koncentrationsevne. Cirka 10 % af dem, der har haft COVID-19, oplever symptomer ud over 
12 uger. Disse betegnes senfølger. Størstedelen af de borgere, der ses i Senfølgeklinikken på 
Aarhus Universitetshospital, sendes til ergoterapeutisk vurdering og henvises derfra til 
genoptræning i kommunalt regi. Der er meget lidt viden om hvilke indsatser, der tilbydes borgere 
med senfølger efter COVID-19, og hvordan det går dem over tid. 
 
Formål: At beskrive den ergoterapeutiske indsats, der tilbydes borgere med senfølger efter COVID-
19 i Aarhus Kommune, samt beskrive borgernes aktivitetsproblemer, aktivitetsudførelse, mental 
træthed og kognitiv funktion før og efter indsatsen. 
 
Metode: Præsentation af den ergoterapeutiske rehabiliterende indsats, der tilbydes borgere med 
senfølger efter COVID-19 i Aarhus Kommune. Follow-up studie med 35 borgere henvist til 
ergoterapeutisk udredning i Senfølgeklinikken for COVID-19 på Aarhus Universitetshospital og 
derfra til genoptræning i Aarhus Kommune, hvor de modtager en rehabiliterende ergoterapeutisk 
indsats. 
Ved baseline er der indsamlet data om køn, alder, dato for COVID-19 sygdom, symptomer på 
senfølger, social status og arbejdsstatus. Ved baseline og igen ved afslutning af den 
rehabiliterende ergoterapeutiske indsats er indsamlet data om aktivitetsproblemer og 
aktivitetsudførelse med redskabet Canadian Occupational Performance Measure (COPM) og om 
mental træthed med spørgeskemaet Mental Fatigue Scale (MFS).  
 
Resultater: Det kommunale tilbud er midlertidigt og tager udgangspunkt i borgernes egne 
aktivitetsproblematikker og mål. Tilbuddet består af ergoterapeutiske individuelle 
træningsseancer samt gruppetilbud om energiforvaltning og kognitive strategier. Der arbejdes 
primært aktivitetsorienteret med fokus på graduering af aktiviteter.  
Af de 35 borgere, der er henvist fra Senfølgeklinikken på Aarhus Universitetshospital til 
genoptræning i Aarhus Kommune, er 29 kvinder (83%) med en gennemsnitlig alder på 43 år 
(SD=12), 19 (54%) er samboende og 22 (63%) har hjemmeboende børn.  
Data om aktivitetsproblemer, selvrapporteret aktivitetsudførelse, mental træthed og kognitiv 
funktion vil blive præsenteret på ERGO22.  
 
Perspektiv: At bidrage med viden om den strukturerede ergoterapeutiske indsats, der tilbydes 
borgere med senfølger efter COVID-19 i Aarhus Kommune, kan være med til at sætte fokus på 
ergoterapeuters centrale rolle i rehabiliteringen af denne højaktuelle og voksende målgruppe. 
 


