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Langvarige følger efter alvorlige sygdomsforløb har vi kendt til længe før COVID-19. Imidlertid ses
langvarige følger efter COVID-19, selv efter milde forløb uden behov for indlæggelse i det akutte
forløb [1]. Der er påvist øget forekomst af symptomer hos individer med positiv SARS-CoV-2-test
sammenlignet med hos individer uden positiv test [2]. Følger efter COVID-19 er så hyppige, at man
kan måle en overhyppighed af symptomer efter COVID-19 på befolkningsniveau [2]. Samlet
estimeres prævalensen af langvarige symptomer på 2-50% [1, 2]. I en ny artikel i Danish Medical
Journal beskrives langvarig udmattelse (fatigue) og funktionsindskrænkning, med øget forekomst
hos kvinder, efter indlæggelse med COVID-19 i den første bølge af epidemien på Nordsjællands
Hospital [3]. Disse fund understøttes af studier både i Danmark [4] og internationalt [1].

Patienter med komplekse og langvarige følger efter COVID-19 kan i Danmark iht. til
Sundhedsstyrelsens vejledning på området henvises til udredning i sygehusbaserede tværfaglige
tilbud. Nationale opgørelser fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram viser, at den
typiske patient er yngre og tidligere rask. Kun få patienter har været indlagt. Vi ser i klinikkerne
patienter, der frembyder et ensartet billede af fysisk fatigue, dyspnø og kognitive problemer. En
del patienter er endnu ikke tilbage på arbejde efter smitte i starten af pandemien. Vi mangler
effektive behandlingsmuligheder.

Alligevel møder patienter og læger fortsat spørgsmålet, om følger efter COVID-19 er reelle.
Registerstudier, fra før diagnosekoden »Følger efter COVID-19« blev taget i anvendelse, er med til
at forvirre billedet. Det er desuden uheldigt, at vi har kaldt følger efter COVID-19 for »senfølger«.
Dette begreb er tidligere anvendt ved kroniske sammensatte tilstande. Vi mangler mere
veldefinerede diagnostiske kriterier. Foreløbigt anvender vi i Danmark definitionen: vedvarende
symptomer ≥12 uger efter den påbegyndte infektion, som er i overensstemmelse med engelske
guidelines og WHOʼs kliniske casedefinition.

En ny sygdom beskrives dog traditionelt ikke ud fra, hvilke symptomer der er en overhyppighed af
i den samlede befolkning. Symptombilledet kan, hvis man alene ser på symptomer, der beskrives i
litteraturen, ses ved andre langvarige sygdomme. Dette være sig neurologiske lidelser som
multipel sklerose, kardiale lidelser som hjertesvigt eller reumatologiske såsom systemisk lupus
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erythematosus. Brinth et al diskuterer sammenlignelighed med kronisk træthedssyndrom
(CFS)/myalgisk encefalopati (ME) [3], men en afgørende forskel fra CSF/ME og fra andre
sygdomme med mange symptomer er, at følger efter COVID-19 er en sygdom, der opstår efter
infektion med SARS-CoV-2. Der argumenteres i artiklen [3], at der ved CSF/ME, såvel som hos
patienter med følger efter COVID-19 skulle være dokumenteret en række autoantistoffer.
Overvejelserne om muligheden for autoantistoffer ved COVID-19, som der refereres til i artiklen,
er interessante, og der er studier, der viser autoantistoffer i det akutte forløb hos indlagte med
COVID-19, men der er sparsom evidens for øget forekomst af autoantistoffer i tidsmæssig
sammenhæng med langvarige følger efter COVID-19, og referencen til CSF/ME er derfor noget
spekulativ. Vi mangler viden om, hvorvidt langtidsfølgerne udløses af inflammatoriske processer,
mikroembolier, mitokondriedysfunktion og/eller andet, og om der er kønsforskelle i disse. Der er
imidlertid dokumenteret en påvirkning af det neuromuskulære system med fysisk fatigue, nedsat
muskelkraft og myalgi som hyppige symptomer [1, 2], og vi har fundet myopatiske forandringer
ved elektromyografi (EMG) hos over halvdelen af patienter med følger efter COVID-19, som vi har
undersøgt elektrofysiologisk [5]. I lyset af disse og andre igangværende studier er det sandsynligt,
at vi kommer til at kunne opstille mere specifikke diagnostiske kriterier.

En pandemi som COVID-19 er en stor belastning for patienter og samfund, og vi har en
forpligtelse til og en unik mulighed for at udforske denne nye sygdom og dens langtidsfølger.
Forhåbentlig kan dette føre til nye effektive behandlingsmuligheder.
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