
 

Kommunal COVID-indsats: Tretrinsraket med ergoterapi i 
centrum  
Pia Maria Ilvig, Christina Krøll Therkildsen, Neslihan Dündar, Anne Mette Roald-Arbøl, Chris Lykke 
Jensen, Tanja Christina Holst, Magnus Therkelsen og Emilie Wøjdemann Thomsen  
 
Baggrund: COVID-19 er en virus der forårsager alt fra lette forkølelser til alvorlige nedre 
luftvejsinfektioner. COVID-19 er en ny sygdom, og der kommer gradvist mere viden om 
sygdommens karakter og varighed af eventuelle langvarige symptomer/senfølger. Der kan bl.a. 
være tale om åndenød, træthed, kognitive problemer, svimmelhed og symptomer på depression 
og angst. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at borgere med ”uventede eller komplekse og langvarige 
senfølger” henvises til COVID-19-senfølgeklinikker, hvor borgere med ”lette” senfølger visiteres til 
den kommunale genoptræning. Kommunal genoptræning af denne nye borgergruppe skal 
tilrettelægges, så borgerne tilbydes et forløb af høj faglig kvalitet, så de på sigt kan genoptage 
deres daglige aktiviteter.  
 
Formål: At udvikle en tværfaglig genoptræningsforløbsbeskrivelse til borgere med følger efter 
COVID-19 i en kommunal genoptræning.  
 
Metode: I udviklingsprojektet tog en tværfaglig projektgruppe udgangspunkt i det aktuelle 
materiale på COVID-19 området, samt deres nylige erfaringer med borgergruppen. Der blev 
skitseret en tretrinsraket i genoptræningsforløbet bestående af 1) respirationsfysioterapi 2) 
ergoterapi og 3) fysisk træning. I første fase fokuserer fysioterapeuten bl.a. på 
respirationsoptimerende teknikker under aktivitet. Når borgeren kan benytte teknikkerne, 
henvises de til en ergoterapeut, der udfører en ADL-vurdering med udgangspunkt i borgerens 
aktivitetsbaserede mål for forløbet. Derefter opstarter et interventionsforløb der fx kan indeholde 
energiforvaltning, energibesparende teknikker, graduering af aktiviteten eller omgivelserne mv. 
Ergoterapeuten kan henvise tilbage til fysioterapeuten, hvis borgeren ikke formår at anvende de 
respirationsoptimerende teknikker. Hvis borgeren har behov for yderligere fysisk træning grundet 
inaktivitet under sygdomsforløbet, henvises tilbage til fysioterapeuten i tredje fase.     
 
Konklusion: Faggrænserne mellem fysio- og ergoterapi er blevet tydeligere for terapeuterne i den 
kommunale setting. Tretrinsraketten beskriver og støtter terapeuterne i, hvornår de monofaglige 
interventioner skal udføres, suppleres eller erstattes af hinanden. Ergoterapi har fået en central 
rolle i genoptræningsforløbet hos den nye borgergruppe med følger efter COVID-19.  
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