
over 80 år å ha moderat/
høy risiko for alvorlig forløp 
av koronasykdom. Å være 
sykehjemsbeboer inngår som 
et annet kriterium for gruppen 
med moderat/høy risiko. Dette 
tilsier at mange personer med 
Parkinsons sykdom vil betraktes 
som risikopersoner på disse 
kriteriene alene, altså uavhengig 
av diagnosen. 

Det finnes foreløpig svært 
lite konkret informasjon om 
hvordan koronasykdom forløper 
hos personer med Parkinsons 
sykdom. Personer med vel-
regulert Parkinsons forventes å 
ha lik risiko som befolkningen 
ellers. Det kan imidlertid antas 
at noen personer, spesielt 
de med mer langt kommen 
Parkinsons sykdom, er sårbare 
for et mer alvorlig forløp uav-
hengig av andre faktorer, 
f.eks. pga. redusert hostekraft, 
uttalt stivhet (rigiditet) i ånde-
drettsmuskulatur eller vesentlig 
redusert funksjonsnivå 
(immobilitet). 

Selv om Parkinsons 
sykdom ikke nevnes spesifikt 
i FHIs oppdaterte definisjoner 
av risikogrupper, er alvorlige 
helsetilstander, deriblant 
nevro logiske sykdommer som 
medfører nedsatt hostekraft 
eller lungefunksjon, tatt med 
som et av kriteriene som er 
forbundet med moderat/
høy risiko for alvorlig forløp 
av koronasykdom uansett 
alder. Dette ifølge FHI ut fra 
et forsiktighetsprinsipp. FHI 
gjør oppmerksom på at det 
vil være store individuelle 
forskjeller innad i gruppene, 
og at vurdering av risiko gjelder 

på gruppenivå, og ikke for den 
enkelte person.

Personer med Parkinsons 
sykdom bør fortsette med 
på gående behandling og kun 
gjøre endringer i samråd 
med lege.

HVORDAN FOREBYGGER  
DU SMITTE?
Det finnes per i dag ingen 
spesifikk behandling eller 
vaksine mot sykdommen. 
Folkehelseinstituttet anbefaler 
at personer i risikogrupper skal 
ha influensavaksine hver sesong 
og pneumokokkvaksine (mot 
en bakterie som blant annet kan 
gi lungebetennelse) hvert 10. 
år. Det er viktig å understreke 
at disse vaksinene ikke vil 
kunne hindre infeksjon med 
koronavirus. 

Forebyggende tiltak som 
god hoste- og håndhygiene og å 
unngå unødvendig samvær med 
personer med symptomer på 
luftveissykdom er dermed viktig 
for å forebygge koronasmitte. 
Ved liten smittespredning i 
samfunnet, som for tiden i 
Norge, gjelder følgende råd:

Lett økt risiko: «Lev som 
andre»: Du kan stort sett leve 
som andre i samfunnet, reise, 
jobbe og gå på arrangementer, 
men vær særlig nøye 
med å følge de generelle 
hygienerådene:
•  Hold anbefalt avstand til 

andre enn dine nærmeste.
•  Ha god hånd- og 

hostehygiene.
•  Hold deg hjemme hvis du er 

syk.

•  Vurder om du kan følge 
rådene før du deltar på sosiale 
aktiviteter.

Moderat/mye økt risiko: 
«Lev mer tilbaketrukket»: 
Du kan omgås dine nærmeste 
som vanlig, reise og ha sosial 
kontakt med andre, så lenge:
•  Du og dine nære er særlig 

nøye med å følge generelle 
råd om avstand og hånd- og 
hostehygiene.

•  Du begrenser antallet nære 
kontakter.

•  Du unngår steder der mange 
samles, f.eks. kollektivtrafikk 
og kjøpesenter, eller går dit 
når det er færre personer og 
mer plass.

•  Tilrettelegging av 
arbeidsplassen kan være 
aktuelt.

Andre råd gjelder ved stor 
smittespredning.  
For aktuelle råd, se https://www.
fhi.no/nettpub/coronavirus/
fakta/risikogrupper/.

RISIKOFAKTORER

Informasjon om risikofaktorer for alvorlig sykdomsforløp er foreløpig begrenset, 
og definisjonen av risikogrupper varierer mellom ulike organisasjoner og land. 
Folkehelseinstituttet (FHI) har nylig kommet med oppdaterte definisjoner av risikogrupper, 
der det skilles mellom grupper med «lett økt» og «moderat/høy» risiko for alvorlig forløp:

Grupper med lett økt risiko 
• Alder mellom 65 og 80 år (og særlig fra 70 år)  
• Alder 50 – 65 år og én av følgende kroniske sykdommer: 
 –  hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 – sykelig overvekt (kroppsmasseindeks (KMI ≥ 35 kg/m2) i kombinasjon med vektrelaterte  
  sykdommer eller KMI ≥ 40 kg/m2)
 – diabetes 
 – kronisk nyresykdom og nyresvikt 
 – kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 – kronisk leversykdom 
 –  får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende  

behandling ved autoimmune sykdommer

Personer under 50 år har lav risiko for alvorlig forløp av covid-19, men enkelte personer med dårlig 
regulerte eller kombinasjoner av flere grunnsykdommer kan ha høyere risiko. 

Grupper med moderat/høy risiko:  
• Alder over 80 år. 
• Beboer i sykehjem. 
•  Alder 66-80 år og én av følgende kroniske sykdommer ELLER alder 50- 65 år og to eller flere av 

følgende kroniske sykdommer:
 – hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 – sykelig overvekt (KMI≥35) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller KMI≥40
 – diabetes 
 – kronisk nyresykdom og nyresvikt 
 – kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 – kronisk leversykdom 
 –  får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende  

behandling ved autoimmune sykdommer 
• Alvorlig helsetilstand, uansett alder:  
 –  Personer med aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt 

immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller kjemoterapi). 
 –  nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller 

lungefunksjon (f.eks. ALS) 
 – medfødt immunsvikt i ustabil fase som medfører risiko for alvorlige luftveisinfeksjoner
 – blodsykdommer som gir immunsvikt
 – organtransplantasjon
 – hiv-infeksjon med lavt CD4-tall
 – betydelig nedsatt nyrefunksjon eller leverfunksjon
 – annet, vurdert av lege
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