Snabbundersökning av långtidscovid hos barn i januari 2021
- symtom och dess rapporterade frekvens De 10 vanligaste symtomen

*’Andra symtom’ inkluderar ett var av följande:
• Klåda
• Hårda knutor
• Blindtarmsinflammation
• Nervsmärta
• Gul tunga
• Viktnedgång
• Problem med balansen
• Rektala blödningar
• Periodvis frånvarande
• Sensoriska förändringar
• ’Restless leg syndrome’
• Svullet ansikte
• Svullna bröst
• Icke-epileptiska anfall
• Temperatursvängningar
• Nattskräck

• Sjukhusinläggning efter
influensavaccin: låg puls, högt
blodtryck, feber och kräkningar
men utan någon diagnos.
• Mycket små röda utslag (petekier)
• Väldigt synliga blodådror
• Sömnrubbningar (parasomni)
• Problem med att gå
• Blodansamling i händer och ben
• Diarré och kräkning (’D and V’)
• Hematom som leder till förlamning
• Syrebrist i hjärnan (TIA)
• Jaundice (t.ex. Gulsot)
• Vårtor
• Polyper
• Domning i penis

Huvudvärk

Yrsel

Humörsvängningar

Hjärntrötthet

Bröstsmärta
Tinnitus
Benen domnar
Smärta i testiklarna
Elektrisk chocklik smärta hjärta/ögon
Mens- och smärtförändringar, PMS
Håravfall
Näsblod
Sömnproblem
Röda blodceller i urinen
Ångest/ depression
Anfall
Kärlinflammation (vaskulit)
Brinnande känsla i munnen
Vagel
Svimning
Ögoninflammation (konjunktivit)
Blodigt slem från näsan
Högt blodtryck
Järnbrist (anemi)
Ömhet i näsa/ bihålor
Metallsmak i munnen
Oförklarliga blåmärken
*’Andra symtom’
Talsvårigheter
Skakande händer
Väsande andning
Luktbortfall (anosmi)
Huden på fötterna lossnar
Armarna domnar
Hösnuva/ bihåleinflammation
Svullnad i halsen
Allergi mot histaminrik mat
Stickningar i fötterna
Svullna lymfkörtlar
Sår i mun/ hals
Urinvägsproblem
Ont i öronen
Andnöd (dyspné) vid ansträngning
Röda ögon
Problem med synen
Nacksmärta
Extrem blekhet
Covid-tår/ fingrar (blåröda/ svullna)
Ljuskänslighet
Svimfärdig när man ställer sig upp
Spruckna läppar
Hosta
Kalla händer/ fötter
Kognitiva problem
Snabb hjärtrytm (takykardi)
Mörka ringar under ögonen
Andningssvårigheter
Minskad aptit
Feber
Illamående
Humörsvängningar
Utslag
Yrsel
Halsont
Smärta & svaghet i leder/ muskler
Hjärntrötthet
Huvudvärk
Bröstsmärtor
Mag- och tarmproblem

Halsont

Illamående
Mag- och
tarmproblem

Utslag

Svaghet/ smärta
i leder/muskler

