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Vanliga långtids-symptom vid covid-19

• Omfattande sammanställning av patienter med kvarstående symptom 14-110 
dagar efter infektion (Lòpez-Leon et al., 2021)

• Vanligaste symptom:
- Fatigue 58%
- Huvudvärk 44%
- Uppmärksamhetsstörning 27%
- Håravfall 25%
- Andfåddhet 24%



Psykiska symptom – unikt för covid-19?

• Högre förekomst av psykisk ohälsa (i bred mening) än vid säsongsinfluensa 
eller andra luftvägsinfektioner (Taquet et al., 2021) 

• 5 mån efter utskrivning från IVA, Södersjukhuset
- PTSD-symptom 35%
- Kliniskt signifikant ångest 33%
- Kliniskt signifikant depression 36% (Schandl et al., 2021) 

• Pre-morbid risk? 
- Ökad risk för covid-19 vid tidigare psykisk ohälsa. 
- 3 mån efter covid-19: psykiatrisk diagnos hos 18% (inkl 6% 

nydiagnostiserad) (Taquet et al., 2021) 



• Neuro-inflammation

• Hypoxi

• Koagulopati

• Neuroglia-aktivering (neuroglios) 

• Psykiska symptom vanliga efter all IVA-vård; upp till 47% neuro-
kognitiva svårigheter två år efter IVA-vård med ARDS

Vilka mekanismer kan öka psykisk ohälsa vid covid-19? 



Depression efter covid-19 

• Systematisk översikt, åtta studier t o m juni 2021 (Renaud-Charest et al., 
2021)

• Sex av studierna utan kontrollgrupp 

• Riskfaktorer: kvinnligt kön, tidigare psykisk sjukdom

• Upp till 12 v efter infektion: 
- 11-28% depressiva symptom
- 3-12% kliniskt signifikant depression eller allvarliga symptom 



Depression efter covid-19 

• Inget samband med infektionens svårighetsgrad (två studier), eller högre 
förekomst av depressiva symptom hos patienter med mild infektion 13 veckor 
efter (en studie)

• 124 patienter, Nederländerna, signifikant depression hos 22% efter lindrig 
sjukdom och 10% efter kritisk sjukdom (van den Borst et al., 2021)

• 170 sjukhusvårdade, Frankrike, depressiva symptom hos 18% av intuberade 
och 21% av icke-intuberade (men hos 31% om >75 år, Morin et al., 2021)

• Högre grad av psykotiska symptom, motorisk oro, kognitiva svårigheter, 
förändring i sömn/vakenhet jämfört med andra depressioner 



Fatigue efter covid-19 

• Systematisk översikt av 21 studier (Sandler et al., 2021) 

• 16-20 v efter infektion
- fatigue hos 13-33%

• Få uppföljningar över tid 
- sjunkande förekomst från 4 v till 8 v (från 9-49% till 4-35% i olika studier)

• Vad kan vi lära från andra infektioner? 
- relativt få och spretiga fynd
- i allmänhet högre risk vid svårare infektion och vid psykisk ohälsa vid 

baseline
- Relativt vanligt vid andra svåra infektioner – ingen riskökning vid ”vanlig” 

lindrig förkylning 



Post-traumatiska stress-symptom efter covid-19 

• Vanligt vid SARS och MERS (40% 6 mån efter utskrivning)

• Ca 20-30% vid uppföljning efter sjukhuskrävande covid-19 (ca 2-10 v )

• Riskfaktorer: yngre ålder, kvinnligt kön, IVA-behov, tidigare psykisk sjukdom 
(Nakamura et al., 2021)



• Generell ”nationell kris” 

• Finanskris och arbetslöshet

• Minskning av vård- och stödutbud för psykisk ohälsa 

• Tvekan inför att söka vård?

Vilka förändringar i samhället misstänktes öka psykisk 
ohälsa? 



Förändrades vårdsökandet för 
psykisk ohälsa under pandemin? 



Förändrades vårdsökandet för psykisk ohälsa under 
pandemin? 



Förändrades vårdsökandet för psykisk ohälsa under 
pandemin? 



• ”Hemmasittande” och förändrade nätvanor (spel mm)

• Mer tid hemma – möjlig ökning av alkoholens konsekvenser, 
relationsproblem, våld i hemmet etc

• Hemundervisning och risk för försämrade skolresultat 

Vilka förändringar i samhället misstänktes öka psykisk 
ohälsa? 



• Studieresultat hos ungdomar – störst försämring hos familjer med störst 
belastning före pandemin
- Negativ påverkan minst dubbelt så vanlig i familjer med psykisk ohälsa 

(Thorell et al., 2021)

• Försämrad psykisk hälsa hos äldre – men främst hos personer med 
hälsoångest och oro för ekonomi

Psykisk ohälsa i samhället under pandemin – vet vi hur 
det blev? 



• Alkohol

- Generellt minskad konsumtion i 21 europeiska länder (Kilian et al., 
2021)

- Sveriges minskning en av de tydligaste 
- Lägre minskning hos personer med psykisk ohälsa

• Spel om pengar 

- Generellt minskat spelande i Sverige
- Rörelse till nätbaserade spelformer främst hos personer med 

spelproblem 
- Självrapporterad ökning hos personer med spelproblem (Håkansson, 

2021)

Covid-19 och psykisk hälsa i samhället



• Narkotika

- osäkra data 

• Dataspelande 

- ökat hos en minoritet

- självrapporterad ökning (kontrollerat för ålder) kontrollerat för minskad 
fysisk aktivitet, ökad alkoholkonsumtion, högre psykisk ohälsa, lägre 
inkomst och högre spelproblem (Claesdotter, André, Håkansson, 
2021)

Covid-19 och psykisk hälsa i samhället



Vårdens organisation för psykisk ohälsa

• Primärvården (och andra primära vårdformer) – första linjens psykiatri 

• Specialiserad psykiatri
- diagnosiska utredningar 
- akut- och heldygnsvård 
- suicidriskbedömning 
- psykos, bipolär sjukdom, ADHD, övriga tillstånd med svår påverkan på 

funktion och förlopp 
- narkotikaberoende
- alkoholberoende med komplex samsjuklighet 



Anamnes och diagnostik

• Fanns psykisk sjukdom tidigare? Vilka symptom är nya?

• Finns redan strategier som är hjälpsamma för att minska symptombilden? 

• Finns det situationer som förvärrar symptombilden? 

• Strukturerad och manualbaserad diagnostik 



Vet vi vad vi ska göra?

• Några tankar och förslag

- Bejaka symptom – arbeta med både acceptans och motivation till förändring

- Beteendeaktivering – så mycket man orkar och kan

- Stimulera det friska 

- Terapi med fokus på tankemönster, beteendeförändring, psykoedukation

- Följ upp! 

- Avslappning, mindfulness, interventioner som främjar resiliens
(motståndskraft, återhämtningsförmåga) 

- I övrigt troligen samma interventioner som vid annan psykisk ohälsa 
(Nakamura et al., 2021) 



Vad behöver vi nu?

• Implementering och integrering av insatser i den ”vanliga” vården

• Multidisciplinära team för komplexa fall 

• Fortsatta studier av medellånga och långa förlopp

• Behandlingsforskning 



Tack för uppmärksamheten!
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