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Annan sjukdom/ psykiatrisk 
problematik som kräver 
vidare utredning

Post-covid remissinkorg
Remissbedömning - Läk och SSK 

Post-covid mottagning för patienter från PV med 
kognitiva nedsättningar.
• Nybesök läkare + provtagning
• NP utredning 
• Övriga utredningar vid behov (optiker, AT, FT) 

Rehabilitering

Enstaka riktade 
individuella 

kognitiva insatser 
av psyk, AT, FT  

Interprofessionell 
post-covid rehab i 
grupp (strategier, 
kognitiva inslag)

E-rehab  

Åter till remittent, 
uppfyller ej 
inklusionskriterier

Åter till remittent:
• Symtomen ej kvar
• Behov av primärvårds-

rehab

Utanför kliniskt protokoll
• fMRI (n=30)
• OCT (n=30)
• Mikropartiklar (n=100)
• friska kontroller (n=30)

Uppföljning 6 månader efter utskrivning



– Bistår primärvård/specialiserad vård med 
multiprofessionella rehabiliteringsmedicinska   
bedömningar i syfte att 
– Ge en samlad tvärprofessionell bild av patientens 

kognitiva funktioner och fatigue
– Bistå med underlag för fortsatt sjukskrivning och 

handläggning
– Bedöma behov och nivå av fortsatt träning och 

rehabilitering 
– Vid behov remittera vidare för annan specialistvård
– Utveckla kompetens kring kognitiva nedsättningar  

efter långvariga postinfektiösa tillstånd
– För en mindre andel erbjuda rehabiliteringsinsatser

Kognitiva postcovid mottagningen 
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Vem får komma 
till 
mottagningen? 

• Patienter med nytillkomna kognitiva 
funktionsnedsättningar och uttalad 
fatigue som påverkar återgång i 
arbete/aktivitet mer än 3 månader efter 
verifierad eller starkt misstänkt covid-19

• Initial utredning har genomförts i 
primärvård  och insatser från 
primärvårdsrehabilitering uttömts 



Demografi 2021  och jan-aug 2022

NYBESÖK
KOGNITIV

MOTTAGNING
2021 

NYBESÖK
KOGNITIV

MOTTAGNING
JAN-AUG
2022

Totalt antal patienter för Postcovid 
enheten 

138 132

Fördelning kvinnor/män % 62 / 38 62/38
Medelålder (ålder min-max) 47 (19 – 72) 47 (19 – 68)
Åldersfördelning 
Andel 17 - 30 (K/M) 8% (45/55) 5% (43/57)
Andel 31 – 50 (K/M) 47% (65/35) 54% (66/34)
Andel 51 – 70 (K/M) 44% (61/39) 41% (59/41)
Andel 71 -... (K/M) 1% (100/0) -----------
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Vad erbjuds? 

• Utredning
• Nybesök av rehabiliteringsmedicinsk 

specialistläkare ->
• Neuropsykologisk utredning med återkoppling 

av testresultat och råd om hantering av 
vardagsproblem.

• Patient er med synåverkan erbjuds utredning 
av neuro-optiker och ev. hemträningsprogram

• Efter utredning
• Är vissa patienter nöjda med dessa 

insatser och avslutas
• En del har behov av enstaka riktade 

insatser av AT
• En mindre andel erbjuds multiprofessionell 

rehabilitering 
• Pilotprojekt pågår avseende e-rehab



Kognitiv utredning
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Neuropsykologisk 
utredning

FRÅGEFORMULÄR
– Symptomskattning
– HADS 
– ISI / Danderyd 

sömnskattning
– MFI-20
– Brief Resilient

Coping Scale

TESTBATTERI
– VAS-f (före och efter testning)
– WAIS-IV Sifferrepetition (fram- och 

bakl)
– WAIS-IV NI Kodning + incidentellt 

minne + 30 sek mellantider
– WAIS-IV Matriser
– WAIS-IV Information
– Ruff 2&7
– D-KEFS Color-Word 
– D-KEFS Trail Making Test
– D-KEFS Ordflöde
– Buschke selective reminding test
– Rey Complex figure
– Sniffn´Sticks
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Preliminära analyser på 40 patienter 

– 32 kvinnor, 8 män
– Medelålder 50 år (27 – 61 år)
– 26 av 40 sjukskriven i någon grad

– Mest besvärande symptomen (median) 
– Fatigue (4/4)
– Koncentrationssvårigheter (3/4)
– Tänker långsamt (3/4)
– Nedsatt simultankapacitet (3/4)
– Stresskänslighet (3/4)
– Glömska (3/4)
– Nedsatt kondition (4/4)

– Endast 8 skattade nedsatt luktsinne (lätt - 4 st; 
måttlig - 2 st; svår - 2 st)

– HADS depression >9: 14/40 (35%)
– HADS ångest >9: 7/40 (17,5%) 



MFI-20 medianvärden på hela gruppen
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Kognitiva funktioner (n=40) 

På gruppnivå

• Logisk slutledning: SP 14 (range: 8-19) 
• Verbalt fonologiskt flöde: SP 13 (range: 2-19)
• Minnesspann: SP 10 (range: 4-15)
• Arbetsminne: SP 9 (range: 4-17)
• Visuellt minne: T-score: 48 (range:  32-65)
• Läshastighet: SP 9 (range: 1-13)
• Benämningshastighet: SP 8 (range: 1-14)
• Verbalt minne: T-score: 36 (range: 1-58) 

• STORA INDVIDUELLA VARIATIONER! 12



Preliminära resultat syn
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• Fynd hos sjukhusvårdade patienter efter 5 månader
• Synrelaterade symtom hos 31% 

• Läsning, suddigt seende, ljuskänslighet
• Synfunktionsavvikelser hos 83%

• 86% av postcovid-patienter uppvisade avvikelser i ögonmotorik
• Mekanism oklar men avvikelserna indikerar central påverkan (hjärnan)
• Ökad avvikelse med ökad komplexitet (öga-hand, antisackad, följe)
• Korrelation med kognitiva symtom (Neurobehavioral Symptom Inventory)

• Beslutsfattande – antal fel vid antisackader
• Minne/glömsk – sackader (selfp)

Varför syna synen vid postcovid?



• Förhöjd symtomnivå

• Dominerande symtom
• Läsning
• Röriga miljöer
• Ögontrötthet

Övergripande symtomskattning



• Förhöjd symtomnivå

• Dominerande symtom
• Kognitivt betingade ≥ 70%
• Ögonsymtom 16-70% 

Symtomskattning vid läsning och 
näraktivitet



• Diagnoser enligt synkriterier
• Konvergensinsufficiens 6
• Ackommodationsinsufficiens 1

• Fem patienter hade inga avvikelser, övriga 25 hade 1-3 avvikelser

Fynd i synfunktion



Lässackader testade med Developmental
Eye Movement Test



• Sammanlagt 18 patienter läste Test C på 50 sekunder eller mer eller fick avbryta pga symtom

Developmental Eye Movement Test



• Efter modellering i regressionsanalys uppnåddes följande resultat
• Beroende=CISS
• Oberoende 1 = DEM-ratio
• Oberoende 2 = KVXL

• Modellen var significant (p=0,002) 
och förklarade 35,4% av variationen 
(Adjusted R Square)

Orsaker till förhöjda symtom vid läsning 
och näraktivitet?



• Simulerar rörelse i synfältet
• Patienten får gradera obehag

Känslighet för omgivande rörelse

Tannen et al 2020



• De patienter som i fråga 23 i BIVSS svarade att de ständigt besväras av omgivande rörelse hade 
en signifikant högre score på KlinVMS-testet (Welch’s t-test p=0,029).

Känslighet för omgivande rörelse



• Undersökningen bekräftade förhöjda synsymtom

• 25 av 30 patienter hade 1-3 synfunktionsavvikelser

• Förklaring läsbesvär
• Uttröttning och/eller ineffektivitet i ögonrörelser möjliga komponenter

• Perception?

• Indikation på att känslighet för visuell rörelse kan verifieras
• Möjlighet i dokumentations- och förklaringssyfte

• Begränsning 

• Saknas normal/kontrollgruppsdata för symtom enligt BIVSS och VMS clin score. 

Diskussion



Effekter på synen vid 
experimentell uttröttning

• Långsammare ögonrörelser
• Försämrad förmåga att 

samordna ögonen
• Mer oprecisa följande 

ögonrörelser
• Symtom vid ögonrörelser

Men det sker en återhämtning!



Paralleller till andra
patientgrupper
• Försämrad förmåga att 

samordna och fokusera ögonen
• Förhöjd förekomst av symtom

• Torra ögon, huvudvärk, suddig syn, intermittent dubbelt seende

• Abnormal tårfilm/smörjning av ögat

• Perceptuellt
• Lägre crowded acuity
• Samband med läsförmåga

XH VO U

XH VO U



Tack för er
uppmärksamhet!


