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Beslutningsstøtte og råd til primærhelsetjenesten ved diagnostikk, behandling 
og valg av behandlingsnivå hos eldre pasienter ved mistanke om eller påvist 
covid-19 sykdom 

Bakgrunn 
Covid-19 pandemien rammer verdenssamfunnet på en måte vi ikke har opplevd tidligere. Erfaringer fra andre 
land har gitt oss mulighet til å forberede oss noe og fagmyndighetene har kommet med anbefalinger og 
prioriteringer om hvordan helsehjelp skal organiseres. Dette øker uten tvil belastningen på 
primærhelsetjenesten som må behandle flere alvorlig syke. Dette er gjort for at sykehusene skal være i stand til 
å håndtere de sykeste hvis de blir mange.   
 
Det kan bli krevende for helsepersonell i alle nivåer av helsetjenesten. Også pasienter og pårørende 
vil kunne reagere på at flere skal behandles i primærhelsetjenesten. Ulikt pasientgrunnlag, antall syke 
lokalt samt gjeldende mulighet for å ivareta pasientene vil naturlig variere mellom kommuner og 
påvirke tilbudet.  

 
Sykehuset opplever at det er et stort behov fra kommunene for konkrete råd og anbefalinger vedrørende eldre 
pasienter i institusjon eller med stort hjelpebehov i hjemmet. Hvordan gi rett behandling til rett pasient, til rett 
tid og på rett sted?  
 
I det følgende ønsker Ahus å imøtekomme dette behovet ved å gi de rådene vi nå tror er de beste. Skrivet er 
utarbeidet av følgende fagmiljøer: Infeksjonsmedisin, lungemedisin, Palliativt Senter og geriatri i samarbeid 
med avdeling for samhandling og er revidert i november 2020. 
 
I Helsedirektoratets «Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien av 25. mars» som finnes i 
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/kapasitet-i-
helsetjenesten?malgruppe=undefined#prioritering-av-helsehjelp-under-covid-19-pandemien-av-25.mars har vi 
spesielt merket oss følgende punkter: 
 

 Pasienter i sykehjem som blir syke med covid-19 bør behandles i sykehjemmet og ikke innlegges i 
sykehus med mindre det er særlig tungtveiende grunner for at innleggelse i sykehus åpenbart vil 
forlenge livet vesentlig og gi økt livskvalitet.  

 Pasienter som allerede er innlagt i sykehjem, vil i de fleste tilfeller være best tjent med å bli i 
sykehjemmet. Disse pasientene bør i de fleste situasjoner kunne få tilnærmet den samme 
behandlingen i sykehjemmet som de ville fått på sykehus.  

 Personer med alvorlig sykdom i livets sluttfase må sikres god lindrende behandling og omsorg som 
ivaretar verdigheten til pasienten og de pårørende. Der dette ikke kan ivaretas i eget hjem, må 
pasienten legges inn i kommunal institusjon eller lokalsykehus.  

 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/kapasitet-i-helsetjenesten?malgruppe=undefined#prioritering-av-helsehjelp-under-covid-19-pandemien-av-25.mars
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/kapasitet-i-helsetjenesten?malgruppe=undefined#prioritering-av-helsehjelp-under-covid-19-pandemien-av-25.mars


Vi ser for oss at det vil være fire hovedtemaer der det kan være nyttig at sykehuset bidrar med råd og mulighet 
for konferering (se siste avsnitt) ovenfor primærhelsetjenesten: 
 

 Råd om hvilke pasienter som ikke er aktuelle for innleggelse  

 Råd om observasjon og faktorer som tilsier innleggelse 

 Råd om behandling av symptomer ved covid-19 hos pasienter som ikke skal innlegges 

 Råd om palliasjon for å sikre god symptomlindring hos pasienter med Covid-19 som ikke er aktuelle for 
innleggelse.  
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Råd om hvilke pasienter som vanligvis ikke er aktuelle for 
innleggelse for Covid-19  
 

 Pasienter med fast sykehjemsplass. Her må man også vurdere totalsituasjonen ved 

sykehjemmet. I Helsedirektoratets veileder står det: «Mulighet for å unngå innleggelse på 

sykehus, sammenholdt med kommunens mulighet for å ivareta pasientene, bør vurderes i 

hvert enkelt tilfelle.» 

 

 Skrøpelige pasienter på korttidsavdeling eller kommunale døgnenheter, som åpenbart ikke 

er aktuelle for intensivbehandling med NIV (non-invasiv ventilasjonsstøtte) eller invasiv 

respirator.  

 
Følgende faktorer tilsier begrensninger på faglig grunnlag når det gjelder respirator: 

o Det er kjent at pasienten ikke ønsker respiratorbehandling 

o Stor grad av skrøpelighet. Verktøyet Clinical Frailty Scale (CFS) 

(https://www.legeforeningen.no/contentassets/21ef25cf569d44749573de21a8d6b0

43/clinical-frailty-scale-norsk_.pdf) anbefales brukt sammen med andre kriterier de 

viktigste er nevnt nedenfor. Med CFS må pasientene vurderes med utgangspunkt i 

funksjonsnivå to uker før de ble syke. Pasienter med CFS 6-9 har få reserver og små 

muligheter til å ha gevinst av intensivbehandling.  

o Langt kommet stadium av kronisk luftveissykdom, kronisk hjertesvikt eller kronisk 

nyresvikt 

o Ondartet sykdom der behandlingen er palliativ og det er kort forventet levetid  

o Annen grad av alvorlig komorbiditet 

o Kjent moderat eller alvorlig demens 

o Høy alder (alder alene er ikke avgjørende, men er knyttet til dårligere prognose ved 

respiratorbehandling særlig sammen med andre faktorer 

 

 Våre erfaringer med behandling med NIV for covid-pneumoni tilsier at det ofte er snakk om 

mange dager på NIV. Behandlingen er svært krevende selv for en orientert og 

samarbeidende person. Personer med demens takler NIV dårlig, de må sederes kraftig og kan 

ende i en spiral med sedasjon, sentralt venekateter og pressor på grunn av fallende BT som 

følge av sedasjon.  

  

 Hjemmeboende skrøpelige pasienter med bistand fra kommunen er omtalt i 

Helsedirektoratets prioriteringer nevnt innledningsvis. De samme vurderingene gjelder for 

disse, som for pasienter på korttidsavdeling. Hvis mulig skal de behandles hjemme eller i 

kommunal institusjon. Hvis det ikke er mulig å sikre verdig omsorg med god lindring, må de 

innlegges på sykehus.  

 

Punktene over må ikke være til hinder for at også skrøpelige pasienter som er smittet av SARS-
CoV-2 innlegges for tilstander som skal behandles i spesialisthelsetjenesten, som lårhalsbrudd, 
ileus m.fl.  

 
  

https://www.legeforeningen.no/contentassets/21ef25cf569d44749573de21a8d6b043/clinical-frailty-scale-norsk_.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/21ef25cf569d44749573de21a8d6b043/clinical-frailty-scale-norsk_.pdf


Faktorer som tilsier innleggelse – når det er vurdert aktuelt 
 

 Alder 

Høy alder er en sterk prediktor for dårlig utkomme. Yngre pasienter får sjeldnere alvorlig 

sykdom. 

 Komorbiditet  

Diabetes, hjerte-karsykdom, kronisk lungesykdom, alvorlig overvekt øker sannsynligheten for 

alvorlig sykdom 

 Hvor i sykdomsforløpet befinner pasienten seg? 

COVID-19 kan ha et flerfaset forløp, der utvikling av alvorlig respirasjonssvikt ofte kommer i 2 

sykdomsuke. Fredelig klinisk status tidlig i forløpet betyr derfor ikke at det forblir mildt 

forløp. Er det mild sykdom i uke 2 kan pasienten fortsatt observeres i hjemmet.  

Pustefrekvens (RF) og oksygenmetning (SpO2)  

o RF >30 – vurder innleggelse for de fleste. 

o SpO2≤ 93% på romluft - et sterkt argument for innleggelse. 

Mange eldre og pasienter med kronisk lungesykdom som KOLS har habituelt 

noe lavere SpO2-metning slik at det må foretas individuelle vurderinger. 

o RF 24-29: vurdere individuelt. 

o RF<24: taler mot innleggelse, men dette må sees sammen med øvrige 

faktorer. 

o Subjektiv opplevelse av nyoppstått uttalt hvile- eller aktivitetsdyspné, selv 

om RF- og pulsoksymetri-verdiene ikke fyller kriteriene for innleggelse kan 

tilsi innleggelse. 

 Biokjemi 

Lymfopeni, spesielt med samtidig neutrofili, trombocytopeni <100, ferritin >1000, høy CRP, 

troponin-stigning hos ellers friske, kan være markører for utvikling av alvorlig sykdom.  

 Almenntilstand 

Medtatte pasienter skal legges inn. Er det tvil bør pasientene innlegges til observasjon.  

 Er det funn på røntgen thorax? 

Radiologiske funn vil styrke indikasjon for innleggelse, men er i seg selv ikke selvstendig 

innleggelsesgrunn. 

 Sosiale forhold 

Bor pasienten sammen med noen? Er det lang reiseavstand til sykehus? Dette må vektlegges! 

Det bør være lav terskel for innleggelse av eldre aleneboende pasienter. Er det yngre 

pasienter som har pårørende i samme hus og kort reisevei vil dette være et argument for å 

vente. 

 
  



Råd om behandling i primærhelsetjenesten for pasienter 

med Covid-19 som ikke innlegges 

Det anbefales ikke at pasienter med alvorlig Covid-19 sykdom og dyspné skal dø i hjemmet, hvis de 

ikke ønsker det selv. I skrivet fra Helsedirektoratet står det at «der dette ikke kan ivaretas i eget 

hjem, må pasienten legges inn i kommunal institusjon eller lokalsykehus.» Hvis ikke det er mulig å 

sikre verdig omsorg med god lindring i primærhelsetjenesten må de innlegges sykehus.  
 
 
Behandlingsforslag 

Ved dyspne gis oksygen til SpO2 >90 % inntil 2-4 liter/min på nesegrime og inntil 6-8 (-10) liter/min 

på maske evt. OxyMask. Oksygenbehandling og forstøver er ikke definert som aerosoldannende 

prosedyre, men behandling med high-flow O2 (Optiflow) anses som aerosoldannende prosedyre. 

High-flow behandling krever spesiell kompetanse, spesielle smitteverntiltak (jf. retningslinjer fra 

Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-

spesialisthelsetjenesten-ved-mistenkt-og-bekreftet-smitte-med-nytt/?term=&h=1) og brukes sjelden 

på lindrende indikasjon. Generelt anbefales derfor ikke i high-flow i primærhelsetjenesten.    

Ved hypoxi; saturasjon <90% på romluft eller RF >30/min, kan det gis p.o. steroider i form av 

Deksametason 6 mg x 1 eller Prednisolon 40 mg x1 i 7-10 dager. Vær oppmerksom på at steroider 

kan utløse eller forverre delirium hos eldre. Skjønn må utøves i tolkningen av saturasjon da f.eks. 

pasienter med kronisk lungesykdom kan ha habituell saturasjon under denne grensen.  

COVID-19 er assosiert med økt trombosetendens og tromboseprofylakse med Fragmin 5000 IE x 1 

(vekt <50 kg gi 2500 IE x 1, vekt >90 kg gi 7500 IE x1) kan gis til oksygenkrevende pasienter hvis det 

ikke foreligger kontraindikasjon (alvorlig blødning siste 3 måneder, aktivt ulcus, trc <25, alvorlig lever- 

eller nyresvikt). 

Paracet ved høy feber  

Bakteriell superinfeksjon er relativt sjelden ved COVID-19, og når det evt. kommer så er det oftest 

sent i forløpet i 2.-3. sykdomsuke. Ved mistanke om bakteriell superinfeksjon kan empirisk 

behandling med Cefotaxim 1 g x 3 i.v. forsøkes med overgang til peroralt Amoxicillin/Klavulansyre 

(Augmentin) eller Trimetoprim-sulfa, med samlet behandlingslengde 5-7 dager.  

Det kan vurderes forsiktig i.v. væske ved stort væsketap (obs. feber) og lavt per oralt inntak. Det er 

ofte ikke indikasjon for mer enn 1-2 liter i.v./døgn og man må være oppmerksom på ev. 

ødemutvikling og/eller lungestuvning. 

For pasienter i sykehjem, og spesielt i tidlig fase ved smitteutbrudd, evt. også hos 

immunkompromitterte pasienter med, kan behandling med Covid-19 rekonvalesens-plasma bli 

aktuelt. Behandlingen må settes inn så tidlig som mulig etter symptomdebut (helst ikke over 3-5d) 

for å ha effekt. Ambulerende sykepleier-team bistår. Ta kontakt med avdeling for immunologi og 

transfusjonsmedisin (Marte Hvalrygg, marte.hvalryg@ahus.no, 95112272). Se også 

Helsedirektoratets veileder. Ved spørsmål om indikasjon kontakt infeksjonsmedisiner jf. under    

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-spesialisthelsetjenesten-ved-mistenkt-og-bekreftet-smitte-med-nytt/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-spesialisthelsetjenesten-ved-mistenkt-og-bekreftet-smitte-med-nytt/?term=&h=1
mailto:marte.hvalryg@ahus.no
https://www.ous-research.no/files/norplasma/docs/Behandling/20_26131-1-Informasjon-rekonvalesentplasma_behandling_28408055_1_1.pdf


Råd om palliasjon for å sikre god symptomlindring hos 

pasienter med Covid-19 som ikke er aktuelle for innleggelse 

Følgende råd er hentet fra Ahus sin prosedyre for lindrende behandling av Covid-19 pasienter i terminal fase: 
 
Det er viktig at man er oppmerksom og fanger opp pasienter som er plaget og som har dårlig prognose og gir 

tilstrekkelig lindring. Erfaringsmessig kan tilstanden hos pasienter med Covid-19 endre seg fort, fra stabil til 

terminal fase. Symptomtrykket vil da kunne øke betydelig over kort tid. Økende RF til >24 /min tilsier forverring 

og >30 /min betyr svært dårlig prognose. Fallende Sp02 og sliten pasient er et dårlig prognostisk tegn og tilsier 

at lindring bør startes.  

Sykdomsbildet kan preges av betydelig dyspné, angst, respirasjonssvikt, surkling, generelle ødemer og 
sirkulasjonsforstyrrelser. Opplevelse av kvelning i våken tilstand i den siste fasen, rapporteres fra andre land 
 
Erfaringsmessig lindres sterke symptomer i terminal fase best ved intravenøs (i.v.) behandling av 

medikamenter og 1-2 slike tilganger bør etableres, men subkutan (s.c.) tilgang kan også brukes.  

I terminal fase vil følgende medikamenter være viktige: 
 
1) Morfin i.v. mot dyspne og smerter 

a. Hos pasienter som ikke har brukt opiater i forkant (opiat naive): 
Startdose Morfin 5 mg i.v./s.c. Ved utilstrekkelig effekt etter 15 minutter (ved i.v. medikasjon, noe 
lengre etter s.c.), økes til Morfin 10 mg og videre evt. 15 mg. 
Kan gis annen hver time og det bør etableres dosering til faste tider med mulighet for ytterligere 
dosering etter behov. 

 
b. Hos pasienter som er tilvendt opiater fra tidligere må dosen Morfin tilpasses tidligere forbruk. 
Ved tvil om riktig dosering kan Palliativt senter gjerne kontaktes. Som en generell retningslinje vil det 
hos tilvendte pasienter som regel være hensiktsmessig med en større startdose: Morfin10 mg i.v./s.c. 
som videre økes til Morfin 15 mg evt. 20 mg. 

 
2) Midazolam i.v. mot angst og uro og til sedasjon 
Startdose 2,5 mg. Gis fast hver 2. time, eller oftere etter behov. 
Kan økes til 5 mg, evt. 10 mg ved manglende effekt og behov for sedering 
 
3) Robinul (Glykopyrroniumbromid) i.v. mot terminal surkling. 
Startdose iv. 0,4 mg. Kan gjentas inntil x 5/døgn, da dosering 0,2 mg. 

Skrøpelige pasienter kan presentere med delirium på grunn av COVID-19 infeksjon, eller få delirium i forløpet. 

Det er beskrevet stille hypoksi som årsak til delirium og de uttrykker ikke alltid tungpust.  

Hyperaktivt delirium vil gjøre behandling og isolasjon av pasienten vanskelig og kan forverre prognosen. 

Miljøtiltak er alltid det beste, men det kan være vanskelig å få til. Ingen medikamenter har dokumentert effekt 

for å redusere forløpet ev delirium, men det kan likevel være nødvendig å gi medisiner for å roe pasienten. Det 

er da viktig å unngå benzodiazepiner, klometiazol (Heminevrin) og andre medikamenter som demper 

respirasjonen. 

Ved hyperaktivt delirium og behov for dempende medisiner kan man gi risperidon 1 mg x 2 p.o. 

Dersom pasienten ikke tar tabletter kan man gi haloperidol 1 mg x 2 i.m. Ved stor uro og utagering kan det 

være behov for større doser, døgndose maks 5 mg.  

Sent i forløpet vil surstoff neppe ha noen lindrende effekt 

 
  



Lege-lege konferering med Ahus:  

 

Ved tvil om valg av behandlingsnivå og bistand ved vurdering av om skrøpelig pasient bør 

innlegges kan vakthavende geriater kontaktes frem til klokken 18:00  

Vanlig innvalg for konferering: 679 62 103 innvalg 1 – 1 

 

Ved behov for råd om innleggelse og behandling av pasienter med påvist covid-19 kan 

infeksjonsmedisinsk bakvakt kontaktes frem til klokken 18:00 

Vanlig innvalg for konferering 679 62 103 innvalg 1 - 4 

 

Ved behov for råd om oksygenbehandling, utlevering av oksygenkonsentratorer kan 

lungemedisinsk bakvakt kontaktes frem til klokken 18:00.  

Vanlig innvalg for konferering 679 62 103 innvalg 1 - 3  

 

Ved spørsmål som gjelder palliasjon er det opprettet en døgnbetjent rådgivningstelefon:  

950 14 083  

 
 


