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Tillfällig instruktion för rehabilitering av patienter drabbade 

av Covid-19 under pågående pandemi 

Inledning 

Under rådande pandemi har behovet av rehabilitering för personer som 

drabbats av Covid-19 uppmärksammats.  

Patienterna kan drabbas av nedsatt lungfunktion, skador i centrala och perifera 

nervsystemet. Det kan i sin tur medföra påverkan på såväl kognitiva som 

motoriska och emotionella funktioner vilket kräver teambaserad rehabilitering. 

Med anledning av den rådande pandemin har Socialstyrelsen utgivit ett 

praktiskt kunskapsstöd rörande rehabilitering till vård- och omsorgspersonal i 

regioner och kommuner. 

Nedan följer exempel på råd för att bedriva en god rehabilitering under 

pågående pandemi. Rekommendationer rörande rehabilitering för patienter 

med Covid-19 uppdateras kontinuerligt.  

Rehabilitering för patienter som drabbats av Covid-19 

Rehabiliteringsinsatser ska tillhandahållas på sedvanligt sätt utefter gällande 

lagstiftning, författningar, nationella riktlinjer, vårdprogram, rutiner och 

riktlinjer. Insatserna kan bestå av såväl specifik rehabilitering som 

vardagsrehabilitering och utföras genom teamsamverkan mellan olika 

professioner runt patienten. 

Respektive utförare ansvarar på sedvanligt sätt för att rehabiliteringspersonal 

har förutsättningar att tillgodose behovet av rehabilitering för patienter med 

bekräftad Covid-19 eller tidigare bekräftad Covid-19. Rehabiliteringspersonal 

ska liksom övrig omsorgspersonal ha god kunskap om basala hygienrutiner och 

följa Smittskydds och vårdhygiens riktlinjer. Vidare bör samtlig personal 

inneha en riskmedvetenhet och rapportera till närmaste chef om risk föreligger 

eller om det saknas adekvat utrustning.   

 

 



 

 

Enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd kan patienter vara i behov av 

bedömningar och insatser avseende: 

 Andningsfunktion  

 Kognition och psykologisk påverkan 

 Sväljförmåga 

 Smärta 

 Röst och tal 

 ADL och aktivitetsförmåga 

 Funktionsförmåga, mobilisering och förflyttning  

 Hjälpmedel 

För mer information se exempelvis Socialstyrelsens dokument Rehabilitering i 

samband med Covid-19. https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-

19/stod-till-halso-och-sjukvard/kommunal-halso-och-sjukvard/ 

Sängliggande patienter 

Om en patient riskerar att bli långvarigt sängliggande ska ställningstagande 

göras till insatser i syfte att minska risk för komplikationer. Exempel på detta 

kan vara lägesändring enligt schema, muskelstärkande aktiviteter, 

andningsträning, energibesparande förflyttningar. 

Samverkan 

En nära teamsamverkan mellan läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, 

sjuksköterska och omsorgspersonal är en förutsättning för att uppnå ett 

rehabiliterande förhållningssätt gentemot patienten. Det är betydelsefullt att 

som rehabiliteringspersonal vara insatt i vilka eventuella andra insatser som 

planeras för patienten av exempelvis läkare, sjuksköterska, omsorgspersonal 

eller hemtjänst. Syftet med det är dels att minska antalet kontakter kring 

patienten men också för att stötta andra verksamheter som kan ha en hög 

arbetsbelastning under pandemin.  

Patienter som under perioder blir isolerade har ett stort behov av sociala 

aktiviteter och ett rehabiliterande förhållningssätt för att inte tappa aktivitets- 

och funktionsförmåga. 
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