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Behandlas i Utskottet för välfärd i Norden 
 

Utskottet för välfärd i Nordens betänkande över 

Medlemsförslag 

Nordiskt samarbete om postvirala sjukdomen long-covid 

Förslag 

Utskottet för välfärd i Norden föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att samordna nordisk medicinsk forskning och insatser att bekämpa sjukdo-

men long-covid med stöd av de kunskaper och erfarenheter som redan finns 

om andra postvirala sjukdomar. 

att öka samarbetet kring behandling av long-covid inom Norden 

Bakgrund 

Udvalget besluttede at gå videre med medlemsforslaget men at slette omtalen af 

ME/CFS i det oprindelige medlemsforslag. Dette da ME er en kronisk sygdom og CFS 

en ikke-kronisk. 

 

Flera kvalitetsstudier pekar på att den postvirala sjukdomen long-covid ska tas på 

stort allvar. Tiotusentals nordbor har fått diagnosen sen pandemin bröt ut och runt 

om i våra länder arbetar myndigheter med att ta fram riktlinjer och kunskapsstöd för 

att ta hand om personer som insjuknat i långtidssjukdomen. 

 

Genom ett effektivt och samordnat nordiskt samarbete skulle vi kunna spara tid och 

resurser om vi sätter long-covid i ett större sammanhang och inser att långvariga 

postvirala syndrom inte är ett nytt fenomen.  

Diagnosen har mycket gemensamt med andra postvirala sjukdomar som till exempel 

ME/CFS. 

 

Nordiska ministerrådet kunde samordna forskningen om long-covid och insatser med 

den kunskap som redan finns om postvirala sjukdomar sedan förut.  

 

För diagnosen ME/CFS finns redan nordiska forskarnätverk och forum och de äldsta 

patientföreningarna är över 30 år gamla och ingår i ett europeiskt samarbete mellan 

patienter, läkare och forskare (EMEA-EMECC-EMERG).  

 

Detta ger oss i Norden en bra utgångspunkt och för-språng också internationellt sett. 
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Det nordiska samarbetsformatet är redan etablerat och har den värdefulla kunskap, 

expertis och kontaktnät färdiga att aktivera och nyttjas.  

 

Genom samarbete kring riktlinjer, sjukdomsdefinitioner och diagnostiska kriterier 

skulle man förenkla insamling av data som går att använda till medicinsk forskning, 

uppföljning och utvärdering av insatser 

Utskottets synpunkter 

Udvalget er enige om, at der mangler viden og anerkendelse af den postvirale syg-

dom long-covid. 

 

I denne sammenhæng retter udvalget fokus på en afklaring af, hvordan long-covid 

defineres, og at vi i Norden sandsynligvis ikke har set alle postvirale sygdomme i køl-

vandet på pandemien endnu. 

 

Viden og erfaring fra hele Norden står derfor centralt for en udbygning og kvalifice-

ring af grundlaget for behandling af mennesker i Norden, der har pådraget sig den 

postvirale sygdom long-covid. 

 

Et samlet udvalg stiller sig på denne baggrund bagom forslaget.  
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