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Persisterende symptomer efter
overstået COVID-19
To måneder efter indlæggelseskrævende infektion med SARS-CoV-2
rapporterer ni ud af ti patienter mindst ét symptom med træthed og
åndenød som de mest fremtrædende.
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I Danmar k har cor onavir us disease 2019 (COVID-19)-pandemien indtil vider e r esulter et i
over 13.000 bekr æftede tilfælde, mens tallet på ver densplan er ca. 1.000 gange højer e.
Patienter med svær sygdom er typisk indlagt i fler e uger og har ikke sjældent behov for
langvar ig r espir ator behandling. Mange patienter med over stået infektion har r appor ter et
om per sister ende symptomer , som medfør er stær kt nedsat livskvalitet. En ny opgør else fr a
Italien beskr iver symptomer hos 143 patienter , ca. to måneder efter at de blev udskr evet
efter en over stået COVID-19. Patienter ne havde ikke længer e detekter bar vir us ved podning
og var i gennemsnit 56 år gamle. I alt 53 af dem (37%) var kvinder . Under indlæggelsen
havde 73% af patienter ne tegn på inter stitiel pneumoni, og 13% havde behov for indlæggelse
på intensivafsnit (5% i r espir ator ). Ved opfølgningsunder søgelsen beskr ev patienter ne
symptomer ne under selve indlæggelsen og r appor ter ede, om disse symptomer stadig var til
stede. Opgør elsen viser , at 87% af patienter ne beskr ev for tsat tilstedevær else af mindst et
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symptom med tr æthed/udmattelse hos 53%, dyspnø hos 43%, ledsmer ter hos 27% og
smer ter i br ystet hos 21%. Nedsat livskvalitet blev r egistr er et hos 44% af patienter ne.
Pr ofessor , over læge Peter Lange, Københavns Univer sitet og Her lev-Gentofte Hospital
kommenter er : »Den pr æliminær e italienske under søgelse fokuser er på symptomer , uden at
der r appor ter es r esultater af fysiologiske målinger som lungefunktion eller muskelstyr ke.
Men studiet tegner et bekymr ende billede. Ganske vist havde de inkluder ede patienter
indlæggelseskr ævende sygdom, men i opgør elsen var der r elativt få, som havde br ug for
r espir ator behandling, som udgør den gr uppe, hvor vi kan for vente mest udtalte
langtidsfølger . I mange lande, her under Danmar k, planlægges opfølgning af patienter med
over stået COVID-19-infektion, så vi i løbet af de næste måneder kan få et bedr e billede af
eventuelle langtidsfølger og planlægge studier af effekten af mulige gavnlige inter ventioner
til de hår dest r amte patienter «.
Car fì A, Ber nabei R, Landi F et al. Per sistent symptoms in patients after acute COVID-19. JAMA
9. juli 2020 (e-pub ahead of pr int).
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