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Helsemyndighetens fokus og arbeide på feltet 

 

• Revisjon av Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved 
hjerneslag 

• Nasjonal dugnad, informasjonskampanje  

• Opptrappingsplan habilitering rehabilitering 

• Statusrapport hjernehelse  

• Kvalitetsindikatorer  

• Pakkeforløp 
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   Nasjonal dugnad 
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          Nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag 
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 Opptrappingsplan hab rehab 

• Større satsing på teamarbeid 

• Større satsing på pasientforløp 

• Større vekt på aktiv omsorg 

• Større satsing på brukermedvirkning 

• Koordinator, IP, veiledningsplikten 



|  

Hjernehelse rapporten 

  

Helhetlig             Koordinert      Individuelt tilpasset 
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Nasjonale retningslinjer for behandling og 
rehabilitering ved hjerneslag 

• Første gang publisert i 2010 
• Er ute på ekstern høring nå 
• Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-5 

og spesialisthelsetjenesteloven § 7-3, 
fastslår at Helsedirektoratet er eneste 
aktør med mandat til å utvikle, formidle 
og vedlikeholde nasjonale faglige 
retningslinjer og veiledere. 



 Helsedirektoratet har fått følgende oppdrag 

 

 

Helsedirektoratets tildelingsbrev 2015 

fra Helse- og omsorgsdepartementet : 

 

I forbindelse med revidering av 

Nasjonale faglige retningslinjer – 

Behandling og rehabilitering ved 

hjerneslag – skal Helsedirektoratet 

utarbeide pakkeforløp for pasienter 

med hjerneslag etter modell for 

kreftområdet.  

 



   Pakkeforløp 

 

• Anbefalingene og 
kunnskapsgrunnlaget i de 
reviderte slagretningslinjene 
vil danne grunnlag for 
pakkeforløp for hjerneslag.  



Mål 
• Godt organiserte, helhetlige og forutsigbare pasientforløp 

 

• Unngå unødige ikke- medisinske begrunnede forsinkelser 
i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering 

 

• Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av 
hvor i landet de bor 

 

• God informasjon og økt brukermedvirkning og 
brukertilfredshet 

 

 



Organisering av arbeidet med pakkeforløp 

• Arbeidet vil i hovedsak ha samme organisering som revisjonen 
av retningslinjen, supplert av noen flere 
arbeidsgruppemedlemmer.  



Forskjellen på pakkeforløp og andre 
standardiserte pasientforløp 

På hjerneslagområdet 
ble det allerede i 2010 
utarbeidet et anbefalt 
pasientforløp. Dette er 
likevel ikke et 
pakkeforløp – ennå. 



Hva er forløpstider? 

• Forløpstidene i et pakkeforløp beskriver den maksimale tid de 
ulike faser i forløpet bør ta. Forløpstidene angis i kalenderdager. 

• Forløpstidene er utarbeidet ut fra standard pasientforløp og tar 
ikke hensyn til eksisterende kapasitets– og ressursbegrensninger. 

• Forløpstidene er ikke en ny pasientrettighet, men skal være 
normgivende. 



Spesielle utfordringer man må håndtere 

• Forløpstider: er raskest mulig best? 

• Monitorering 

 



Forløpskoordinator 

• Forløpskoordinatoren kan kontaktes av både pasient og 
fastleger. En forløpskoordinator har ansvar for å koordinere 
pakkeforløpet, med booking av timer og annet, samt være 
sykehusets kontaktperson mot pasient og fastlege.  

 

• På nettsidene til sykehusene skal det ligge informasjon om 
regional og lokal organisering og opplysninger om 
forløpskoordinatorer med telefonnummer og telefontider.   

 



Hvilke pakkeforløp er utarbeidet så langt? 

Pakkeforløp er planlagt og vil komme på en rekke andre felt 
også.  



Forløpstider pakkeforløp kreft - hovedfunn 

 
På landsbasis er det rapportert at 73,0 prosent av pakkeforløpene er gjennomført 
på normert tid i 3. tertial.  
 
…måler andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell – 
eller strålebehandling , som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og 
endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, nyrekreft, livmorhalskreft, 
livmorkreft, eggstokkreft, hode-halskreft, lymfom, primær leverkreft, galleveiskreft, skjoldbruskkjertelkreft, 
kreft hos barn, hjernekreft, , nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkreft, 
myelomatose, akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi og sarkom.  

 
 



 

Avhengig av hverandre 
for god implementering! 


