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• Om pakkeforløp generelt

• Pakkeforløp hjerneslag fase 1

• Arbeidet med pakkeforløp hjerneslag fase 2

• Innspill/diskusjon

Disposisjon



Tanken bak medisinske kvalitetsregistre og 
pakkeforløp som verktøy i kvalitetsforbedring:

For å forbedre det vi gjør,  må vi vite hva vi gjør 

For å vite hva vi gjør, må vi registrere hva vi gjør

Når vi registrerer det vi gjør, må vi systematisere og 
standardisere våre observasjoner og tiltak i registre: 

- KVALITETSREGISTRE og PAKKEFORLØPSREGISTRE



Medisinske kvalitetsregistre og pakkeforløp som 
verktøy i kvalitetsforbedring:

Bidrar registreringer i kvalitetsregistre
og pakkeforløp til bedring i kvalitet?



Norsk hjerneslagregister- Kvalitetsindikatorer
2016 6 av 9 kliniske kvalitetsindikatorer har høy måloppnåelse *

*Få  land- om noen (?) 
kan matche dette!

HØYT MÅL: 2014: 3 indikatorer  2015: 5 indikatorer  2016: 6 indikatorer 
LAVT MÅL:  2014: 1 indikator 2015: 0 indikatorer 2016 : 0 indikatorer 
Trolig har NHR bidratt til bedring. I alle fall har NHR bidratt til at vi vet  måloppnåelsen på disse indikatorer 



2012 2014 2016

Eksempel på kvalitetsforbedring

Andel pasienter direkte innlagt i slagenhet 
v/ankomst sykehus

Flekkefjord sykehus

36 %

79 %

83 %2012 Aftenposten:
Akutt slag. Ikke befinn deg i Flekkefjord!



2012 2014 2015

Eksempel på kvalitetsforbedring

Andel pasienter vurdert / testet svelgfunksjon 
Kristiansand sykehus

78 %

93 %

98 %



Norsk hjerneslagregister
Dekning av hjelpebehov og treningsbehov



Nasjonale retningslinjer 
for behandling/rehab ved 
hjerneslag
Hva bør gjøres?

Pakkeforløp for 
hjerneslag:
Når bør det gjøres?

Norsk hjerneslagregister 
Lovhjemlet-meldepliktig 
register:
Hva gjøres?

Norsk hjerneslagregister  
(sammen med Norsk 
pasientregister):
Når gjøres det?

Helsetjenestens verktøy for å kartlegge og forbedre behandlingen  av slagrammede

Ved å identifisere forskjellene mellom hva som bør gjøres og når og hva som 
egentlig gjøres og når, så har vi også identifisert de viktigste forbedringsområder 

Sykehusene kan finne ut hvor de må forbedre seg
Pasienter og pårørende kan få informasjon om hva som skal/bør skje



• Helhetlig, sammenhengende beskrivelse av kontakt med ulike deler av 
helsetjenesten i løpet av en sykdomsperiode

• Standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og 
behandling, kommunikasjon med pasient og pårørende, ansvarsplassering, 
forløpstider 

• Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp tilrettelegges, 
basert på 
– konkret medisinskfaglig vurdering av behovet for utredning og behandling
– pasientens ønsker og individuelle situasjon, som for eksempel alder, 

komorbiditet og komplikasjoner.

Hva er et pakkeforløp?



Målsetning:
• Godt organiserte, helhetlige, forutsigbare og standardiserte pasientforløp
• Unngå unødige ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, 

diagnostikk, behandling og rehabilitering
• Sikre adekvat diagnostikk og behandling til rett tid på rett sted
• Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
• God informasjon, økt brukermedvirkning og brukertilfredshet

Pakkeforløp hjerneslag



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

• 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.
• Forløpstider er basert på målepunkter
• Resultatet av målingene sier noe om forbedringspotensialet. 

Hva er forløpstider?



Fase 1 (registrering startet i vinter)
• Publisert rett før årsskiftet:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/hjerneslag-pakkeforlop-fase-1
• Registrering startet februar 2018
• Handler mest om akuttforløpet

Fase 2 (under arbeid) 
• Arbeidet startet opp i vinter
• Registrering skal starte sommeren 2019
• Vil handle mye om rehabilitering

Pakkeforløp hjerneslag – 2 faser



6. Intervensjons-
senter 

Trombektomi

1. Debut symptomer hjerneslag

2. AMK

3. Akuttmottak

4. Bildediagnostikk

Hjerneinfarkt

5. Trombolyse + (Trombolyse –)

Hjerneblødning

7. Slagenhet
Tallene i tekstboksen indikerer 
målepunkt  i  pakkeforløp

Pakkeforløp hjerneslag fase 1 
startet 10 febr 2018

Den akutte 
delen av 
pakkeforløpet



Målepunkter – fase 1
Symptom debut

Innregistrering- slagenhet

3 mndr oppfølging

X

X

(X)

X

X

X

50 % av pasienter innlagt innen 4 timer skal få  bildeundersøkelse 
innen |15 minutter

80 % av pas.  som skal opereres for carotisstenose skal opr innen 2uker



Slagenhet 
9. Tidspunkt for varsling om videre rehabilitering 

(i fase 1 gjelder dette kun spesialisert rehabilitering )
10. Tidspunkt for utskrivningsklar til spesialisert rehabilitering

Rehabilitering  + Rehab –

11. Start spesialisert
rehabilitering

12. Etablering av 
rehabiliteringsplan

13. Henvisning til 
tidlig støttet 
utskrivning

14. Etablering av
kontakt mellom
ESD team og 
pasient

15. Tidspunkt utskriving
16. Etablering av 

rehabiliteringsplan

17. Start Kommunal 
rehabilitering

18. Etablering av 
rehabiliteringsplan

19. 1-3 måneder kontroll - spesialisthelsetjenesten

Sekundær 
profylakse

8. Operasjon 
halspulsåre
(karotis –

endarterektomi)

Tallene i tekstboksen 
indikerer målepunkt  i  
pakkeforløp fra 1-19.

Pakkeforløp hjerneslag

Gul tekst: fase 2 (2019)

Spesialisert rehab, sekundær forebygging og 3 mnd kontr



• Varsling om behov for videre spesialisert rehabilitering
Varsling til aktuell rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten, bør skje 
innen 5 kalenderdager etter innleggelse slagenheten for 80% av pasientene 
som er vurdert til å ha behov for spesialisert rehabilitering.

• Klar for overføring fra slagenhet
For 80% av pasientene som har behov for spesialisert rehabilitering, bør det 
varsles til aktuell rehabiliteringsavdeling minst 2 kalenderdager før pasienten 
defineres som klar for overføring fra slagenhet til aktuell 
rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten.

• Dato for start/innleggelse i spesialisert rehabilitering
80% av pasientene som skal få spesialisert rehabilitering, bør innlegges i 
spesialisert rehabiliteringsinstitusjon innen 5 kalenderdager etter at pasienten 
er definert som klar for overføring fra slagenhet til mottak spesialisert 
rehabiliteringsinstitusjon.

• (poliklinisk kontroll
80 % av hjemmeboende slagpasienter innen 3 mnd, i henhold til retningslinjen)

Forløpstider rehabilitering fase 1



• Hva skal du gjøre for å få se Pakkeresultater ved ditt sykehus eller for hele 
landet?

• Framgangsmåte:
– Søk etter Norsk hjerneslagregister (f.eks. på Google)
– På forsiden av  hjemmesiden ligger da resultater fra alle sykehus som 

innrapporterer til pakkeforløpet
• Oppdateres  2 ganger per uke (slik at både sykehus og pasienter kan følge 

utviklingen og måloppnåelsen fra uke til uke)

(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjcwZWZhYzMtMDRmMS00ZjVjLTk3ZGItOTUwOWZmMTA2Y
TM5IiwidCI6ImU3ZTYxZDk0LTg1ZDctNDFhYS1hZWFhLTAzNmJiZjJkYjZlZSIsImMiOjh9)
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Varsling til aktuell rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten, bør skje 
innen 5 kalenderdager etter innleggelse slagenheten for 80% av pasientene som er 
vurdert til å ha behov for spesialisert rehabilitering.



For 80% av pasientene som har behov for spesialisert rehabilitering, bør det varsles til 
aktuell rehabiliteringsavdeling minst 2 kalenderdager før pasienten defineres som klar for 
overføring fra slagenhet til aktuell rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten.



80% av pasientene som skal få spesialisert rehabilitering, bør innlegges i spesialisert 
rehabiliteringsinstitusjon innen 5 kalenderdager etter at pasienten er definert som klar 
for overføring fra slagenhet til mottak spesialisert rehabiliteringsinstitusjon.



• God og rask dekning i fase 1- utvikle god registrerings-logistikk ved alle 
sykehus

• God informasjon til pasienten om pakkeforløpet og hva de kan forvente
• Bruke data fra pakkeforløpet i fortløpende monitorering/kvalitetsforbedring

• Grundig forberedelse av fase 2 – rehabilitering og oppfølging, dette er noe helt 
nytt i pakkesammenheng, inkludere kommunehelsetjenestens tilbud

• Forsøke å utvikle samarbeid og datautveksling mellom ulike registre (NPR 
basisregister hjerte-kar, AMIS, KPR) for å finne ut om dette kan bidra til  god 
pakkeinformasjon. 

Det vi trenger mer informasjon om er spesielt:
• Trombektomi og hvordan det bør organiseres
• Rehabilitering og oppfølging 
• Slagrammedes opplevelser (= PROM/PREM) 

Veien videre etter påbegynt fase 1



Prosjektorganiseres med representasjon fra aktuelle interessenter. Mål:

• Å jobbe videre med innretningen og beskrivelsen av pakkeforløps-
koordinatoren for pakkeforløp hjerneslag

• Å utarbeide flere anbefalinger og målepunkter i det videre forløpet innen 
rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

• Å lage mer detaljerte anbefalinger hva gjelder ansvarsavklaring mellom 
spesialisthelsetjeneste og kommune i rehabiliteringsdelen av forløpet

• Å utarbeide målepunkter for kommunens oppfølging av pasienter med 
hjerneslag etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten. Nye muligheter når 
det kommunale pasient- og brukerregisteret (KPR) blir implementert

Stikkord for arbeidet med fase 2



1. Målepunkter

2. Forløpskoordinator

3. Hvordan dele forløpet etter slagenheten?
– Etter hvem som eier rehabiliteringstilbudene? 

Kommune- vs. spesialisthelsetjeneste
– Etter innhold i rehabiliteringstilbudene?

??

3 store områder for fase 2 og rehabilitering:



• Et dokument av Helsedirektoratet, først utgitt i 2010

• Revisjon publisert 18.12.2017
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/hjerneslag

1. Målepunkter – Nasjonal slagretningslinje



• Gjenvinne funksjon («restitusjon», spesielt gjennom trening)
– funksjonell oppgaverelatert trening
– repetisjoner, intensitet, «shaping» (fortløpende tilpasning av vanskelighetsgrad)

• Kompensasjon
– hjelpemidler, påvirkning av miljøet, kompenserende strategier

• Mestring

• Gode prosesser 
Involvering av pasient pårørende, kartlegging og funksjonsvurdering, 
rehabiliteringsplan med mål og delmål, evaluering …

• God organisering 
Tilbud døgn/dag/hjemme, kommune/spesialist, gode forløp, koordinering, 
samhandling …

Ingredienser av moderne slagrehabilitering –
Hva skal vi måle?



Svak anbefaling:
For pasienter med nedsatt gangfunksjon og/eller 
balanse foreslås intensiv trening for å bedre 
gangfunksjon og/eller ADL- funksjon.

Trening med høy intensitet av gangfunksjon 
og/eller balanse

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs8sXNyNnSAhVBnywKHWt0CmAQjRwIBw&url=http://fmobserver.com/the-fm-observer-asks-what-time-is-it/&bvm=bv.149397726,d.bGg&psig=AFQjCNEk64gn2BfuRXt_Y5xqszKTHvuxyg&ust=1489703602837941
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXjOy0yNnSAhXEGCwKHWvlD8sQjRwIBw&url=http://www.guidingtech.com/61604/heart-rate-sensors/&bvm=bv.149397726,d.bGg&psig=AFQjCNE72QLGbAxfXRwZsX-5uFumos4m5A&ust=1489703461406251


Svak anbefaling:
For pasienter rammet av hjerneslag med 
komplett eller alvorlig lammelse i over-
ekstremitet, foreslås det speilterapi for å bedre 
funksjon i arm og dagliglivets aktiviteter.

Speilterapi ved nedsatt armfunksjon etter 
hjerneslag

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMs4GpioTSAhVFJpoKHe27DkAQjRwIBw&url=https://crpssupport.wordpress.com/treatments/mirror-therapy/&bvm=bv.146496531,d.bGs&psig=AFQjCNFcVNaqsCWSPCmxNUnIO2uvfBWbPg&ust=1486766317442453


Svak anbefaling:
Hos slagrammede med synsfeltsutfall foreslås det behandling med 
kompensatoriske tiltak.

Synsforbedrende tiltak hos pasienter med 
synsfeltutfall etter hjerneslag

«Spesifikke kompensatoriske tiltak kan være trening i visuelle søkestrategier, 
trene øyebevegelser for lesing, bruk av blinklys eller fargetegn, trening i å utføre 
daglige aktiviteter.»

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjHr5z6ioTSAhWGB5oKHQaLAT8QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/toolstogrowot/visual-scanningtracking/&bvm=bv.146496531,d.bGs&psig=AFQjCNHyyaouH0Pt26VlQeLIGKIdkdKMHg&ust=1486766370461330
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-lP2LjITSAhWCNpoKHShhCiIQjRwIBw&url=https://otswithapps.com/2012/11/29/visual-attention-app-by-tactus/&bvm=bv.146496531,d.bGs&psig=AFQjCNHyyaouH0Pt26VlQeLIGKIdkdKMHg&ust=1486766370461330


Sterk anbefaling:
Det anbefales at pasienter med mild til moderat funksjonssvikt utskrives tidlig 
direkte til hjemmet. Dette forutsetter tett oppfølging av et tverrfaglig 
ambulerende team med spesiell kompetanse på hjerneslag, nær samhandling 
mellom sykehus og helse- og omsorgstjenestene i kommunene, og 
rehabiliteringstilbud i hjemmet eventuelt kombinert med rehabilitering i 
dagavdeling. 

Tidlig støttet utskriving hos pasienter med mild til 
moderat nedsatt funksjonsevne etter hjerneslag

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://jakeducey.mykajabi.com/pages/support&psig=AOvVaw2cIIm50pkktJh6FoRfCbiT&ust=1510847601492734
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSjqai-MDXAhUjP5oKHU_KAk8QjRwIBw&url=https://ra-is.co.uk/ra-infrastructure-support/uk-based-it-support/&psig=AOvVaw2cIIm50pkktJh6FoRfCbiT&ust=1510847601492734


• Sikring av overføring av nødvendig informasjon og koordinering av videre 
forløp i overgang fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. 

• Lærings- og mestringstilbud som et element i pakkeforløpet (informasjon om 
slaget er gitt)

• Involvering av pårørende/brukermedvirkning – gjennomføring av 
oppfølgings-/evalueringsmøte.

• Fastlegenes rolle i pakkeforløpet (kontroll av medisinske faktorer, involvering 
av kommunal rehab, vurdering av IP, tilbud om kontrolltimer …)

• Pasienter som er under kommunal rehabilitering bør få mulighet til en rask 
fornyet vurdering av rehabiliteringspotensiale i spesialisthelsetjenesten

• Måloppnåelse – gjerne som pasientrapporterte utfallsmål. Pasienten 
bestemmer et mål, man måler om målet nås innen en viss tid.

• En nærmere angitt funksjonsvurdering er utført, f.eks. kjøreevne, arbeidsevne
• Rehabiliteringsbehovet er sjekket under den polikliniske kontrollen i 

spesialisthelsetjenesten. 
• Tilbud er kommet i gang: logoped, hjelpemidler, boligtilpasning …

2. Mulige målepunkter for rehabilitering …



• Alle sykehus som utreder og behandler hjerneslag bør ha en forløpskoordinator 
som har tett og løpende kontakt med pasient og involverte instanser

• Forløpskoordinators ansvar, oppgaver og kompetanse er i liten grad beskrevet, 
viktig at forløpskoordinator får tilstrekkelige ressurser (kompetanse og tid)

• Bør ikke bli lagt for detaljerte føringer for koordinatoren, bør være opp til det 
enkelte foretak hvordan det ser det hensiktsmessig å organisere

• 80% av slagpasientene skrives ut til kommunen, for hovedtyngden av 
slagpasientene ikke naturlig å ha koordinator i spesialisthelsetjenesten

• Dersom egne forløpskoordinatorer for pasientgruppen, bør dette legges til 
kommunehelsetjenesten

• Behov for pasientnære koordinatorer, med fokus på overgangen fra spesialist 
til kommune

• Ikke for mange som koordinerer
• Pasienter i kategori «rehab minus» bør likevel få koordinator? Fange opp de 

der rehabiliteringsbehovet ikke erkjennes ved utskrivelsen fra slagenhet? 

2. Forløpskoordinator – hvilken rolle i slagpakken?



• Direktoratet nevner i sine dokumenter om fase 2:
– ««behandlingslinje» og ansvarsfordeling. Hvilke hjerneslagpasienter bør ivaretas av 

de forskjellige tilbudene innen spesialisert rehabilitering»
– «ansvarsavklaring mellom spesialisthelsetjeneste og kommune»

• Er det slik vi skal tilnærme oss? Hva karakteriserer ulike rehabiliteringstilbud 
per i dag, vet vi så mye om dette?
– Innenfor spesialisthelsetjenesten?
– Innenfor kommunehelsetjenesten?
– Forskjellen mellom dem?
– Antakelig stor variasjon?

• Er det – når vi skal lage pasientens helsetjeneste – riktig å ta utgangspunkt i 
hvem som eier tilbudene, og ikke i deres innhold?
Alternativet: nasjonale beskrivelse av innhold i tjenester på ulike nivåer

3. Hvilket løp etter slagenheten?

S

K

S



• Forslag:
– Definere kategorier/nivåer av tilbud for institusjonsbasert rehabiliteringstilbud etter 

slagenhet (3 til 4 kategorier/nivåer?)
– Beskrive målgruppen / slagrammedes behov for hver kategori/nivå
– Beskrive krav til tilbud per kategori/nivå

• Må beskrive egenskaper ved tilbudene, f.eks. med tanke på
– Basal hjelp/pleie/ADL
– Hjelp og tilsyn knyttet til kognitiv funksjon
– Medisinsk kompleksitet (komorbiditet, overvåkning/oppfølging, andre spesialiteter)
– Behov for 

• Kompetanse 
• Faggrupper
• Intensitet i treningen
• Utstyr

3. Beskrive ulike nivåer av slagrehabilitering?



• Avveining:
– Hvilke parametere hører hjemme i en overvåkning av et pakkeforløp?
– Hvilke hører hjemme i et kvalitetsregister/retningslinjer?

• Sterkt behov for å finne det viktigste, og fokusere på det.
– Hva er viktigst for pasientene?
– Hva er viktig for de som skal registrere? 
– Hva er viktigst for ledelsen/«myndighetene» som får resultatene?

• Viktig med fokus på hva som er hensiktsmessig, hva resultatene skal brukes til!
– Forholdsmessig mellom registreringsbyrde og ønsker om detaljer
– Registrering i spesialisert rehabilitering er (nok så) nytt
– 1 ny slagpasient per ca 400 - 500 innbyggere per år … hva har det å si for 

registrering i kommunene? 

Pakkeforløp hjerneslag fase 2 –
Mange fromme (og berettigede!!!) ønsker …



Frank Becker
Sunnaas sykehus
Universitetet i Oslo

frank.becker@sunnaas.no
Twitter: @hjernerehab

http://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/frankbe

