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I oppsummeringen i innlegg om Pakkeforløp hjerneslag 

ved NSH konferansen 16.10.20 så påpekte jeg at: 

Pakkeforløp hjerneslag fase 1 er godt implementert takket være stor 

innsats i slagenhetene og  Norsk hjerneslagregister

Pakkeforløp fase 2 skulle monitoreres av NPR og KPR og denne 

oppgaven er ikke løst – (et stor hinder i implementeringen)

E-helsedirektoratet som har ansvar for DRG koder har etter min 

mening ikke forstått pakkeforløpets behov (dette vanskeliggjør implementering)

Sluttevalueringen av pakken ved 3 måneder er for dårlig implementert og 

manglende evne og eller vilje hos våre helsemyndigheter til å etablere koder og litt 

økonomisk incitament er hovedårsaken til den manglende implementering

Det viste seg at det var en «spion» i salen og kun to måneder etter dette var siste punkt i 

stor grad innfridd – (det kan av og til være nyttig med tydelig og klar tale)

MEN: 

Dette 

er  

ikke

løst
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I denne presentasjonen:

KORT: Bakgrunn/historikk for Pakkeforløp hjerneslag 
KORT: Pakkeforløp hjerneslag fase 1- status

Pakkeforløp fase 2
• Hva inneholder denne delen av pakken?

• Status Pakkeforløp hjerneslag fase 2 - våren 2021

• Implementeringsprosjektet for Pakkeforløp hjerneslag fase 2

Oppsummering
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De generelle målsetninger  for pakkeforløp

• Godt organiserte, helhetlige, forutsigbare og standardiserte 
pasientforløp

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

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

• God informasjon (om pakkeforløpet-pasientforløpet) og økt 
brukermedvirkning og brukertilfredshet

Disse målsettinger gjelder også for Pakkeforløp hjerneslag
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• Oppdrag fra HOD 2017:

• I forbindelse med revidering 

av Nasjonale faglige 

retningslinje– Behandling og 

rehabilitering ved hjerneslag 

– skal Helsedirektoratet 

utarbeide pakkeforløp for 

pasienter med hjerneslag 

etter modell for 

kreftområdet»

Pakkeforløp 

hjerneslag

5
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Oppdraget fra HOD var å etterligne kreftpakkene
Og dette ble oppfattet som så «enkelt» at svært lite ressurser derfor ble avsatt til Pakkeforløp hjerneslag og intet til implementering 

Anbefalingen om «bare» å kopiere Kreftpakkene var imidlertid et blindspor fordi:

• Der kreftpakkene opererte med forløpstider i dager og uker

trengte Pakkeforløp hjerneslag minutter og timer- det krevde annen tilnærming

• Norsk pasientregister (NPR) brukte svært mye ressurser på kreftpakkene, men 
hadde nå ikke vilje og eller evne til å bidra i Pakkeforløp hjerneslag slik som de 
gjorde i kreftpakkene. Helsedirektoratet var derfor «tvunget» til å lete etter andre 
løsninger og løsningen ble å benytte et medisinsk kvalitetsregister                               
-Norsk hjerneslagregister til å monitorer Pakkeforløp hjerneslag

• Kreftpakkene fokuserte kun på vegen inn til diagnostikk og behandling og ikke 
oppfølging og vegen ut og hjem. 

Det ble bare anført og tidvis sagt at pakkeforløp Kreft –Hjem skulle komme snart…

(Kreftpakkene kom i 2014- 2015 - fortsatt har vi intet pakkeforløp hjem-kreft)

• Pakkeforløp hjerneslag ønsket et helhetlig pasientforløp der også vegen ut fra 
sykehuset skulle inngå og tidfestes. Vi var likevel tvunget til en etablering i 2 faser.

• Fase 1:  Akutt: Start fra februar 2018 - vellykket start og raskt tatt i bruk 

• Fase 2: Oppfølging: Delvis start fra januar 2020-Forsømmelser (manglende 
ressurser) vedrørende utarbeidelser av koder og registreringsløsninger har hindret at 
fase 2 kunne etableres på god måte - spesielt utfordringer i kommunehelsetjenesten   
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Nasjonale retningslinje

Denne anbefalingen er hovedgrunnlaget for  Pakkeforløp hjerneslag

Anbefalingene og kunnskapsgrunnlaget i den reviderte nasjonale 

retningslinjen for behandling og rehabilitering ved hjerneslag fra 2017 

skulle danne grunnlaget  for Pakkeforløp hjerneslag. 
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Slagenhet

Fase 1: Fra symptomdebut - slagenhet

Fase 2: Fra slagenhet – varig bosted(hjem)  
og med et liv med best mulig livskvalitet

Pakkeforløp 
hjerneslag



9Rødt: Målepunkter tilkommet seinere –sammen med  fase 2
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Monitorere Pakkeforløp hjerneslag hele fase 1

Norsk hjerneslagregister- Pakkeforløp register

Oppdateres hver 14. dag !  > 90 %  av pasienter registrert i NHR er inkludert i pakkeforløpet

Resultatene - alle sykehus ligger åpent i Pakkeresultatportalen - Norsk hjerneslagregister(NHR)

En slik rask tilbakerapportering er motiverende og viktig i implementeringsarbeidet 
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1 Fase 2 – Oppfølging og Rehabilitering

Fase 2 starter med en 
tverrfaglig vurdering 
i slagenhet  < 7 dager
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Alle pasienter med hjerneslag i Norge skal vurderes med dette skjemaet (Bestemt av Helsedirektoratet)

DET SKAL  (OG KAN) BARE UTFYLLES  ETTER EN TVERRFAGLIG VURDERING 

Dette skjemaet bør 
skannes og følge 
pasienten til neste
aktør 
(føring fra H dir)
Og sterkt etterlyst 
av rehab aktører

Dette kan og bør 
implementeres 
øyeblikkelig

Det arbeides med 
planer for 
elektronisk løsning
Vet ikke hvordan 
det går??

NB: 

En slik tilnærming er ny og krever mye informasjon for å bli implementert på en god måte  
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Det mest innovative i pakkeforløp hjerneslag fase 2 

Behandler rehabilitering som andre behandlingstilbud i helsetjenesten

Nødvendige, men ikke tilstrekkelige 
faktorer for at det skal være 
indikasjon for initial rehab

En funksjonssvikt etter slaget

Mulighet til å «ta» instruksjon
( rehab er en læreprosess)

En minimum og kognitiv funksjon
(huske noe av det som  skjedde for 
1/2 time siden)

Motivasjon tilstede eller kan etableres

Tilleggsfaktorer

• Ingen komorbiditet som hindrer rehab
• Kunnskap om at rehab kan ha effekt 

på pasientens funksjonssvikt
• Tidl vært selvhjulpen
• Tåler intensiv trening
• Konkrete mål
• Bedring i funksjon initialt ( 1.uke) 
• Andre forhold

Jo flere faktorer oppfylt –
jo sterkere indikasjon for rehab

NB: Vi har identifiser noen forbedringsområder i skjemaet

Den tverrfaglige vurderingen < 7 dager:
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Tverrfaglig vurdering i slagenheten < 7 dager fra innleggelse
Her er det tverrfaglige samarbeid avgjørende for gode beslutninger
- Avgjørende for fase 2

Vurdering

Ingen forventet effekt av initial rehab

Hjem 

Ingen –liten 

funksjons-

hemning

«for frisk»

Sykehjem 

Stor

funksjons-

hemning

«for syk»

Forventet effekt av initial rehab

Rehab

Spesialist

helsetjeneste

Rehab

Kommune-

helsetjeneste

Rehab

Samarbeid 

Spesialist

Kommuner

(ESD)

20%                                        30 %                                      35 %                        15 %        

Denne vurderingen skal skje i alle landets slagenheter og blir nasjonal indikator
Svært viktig at denne vurderingen er god for den danner grunnlaget for det videre forløpet 

Estimat   Per år: ca1800 pas            ca 2700 pas
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Implementeringsprosjekt – Pakkeforløp hjerneslag 
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17Det er forsøkt med en bred involvering 
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Stroke unit

Rehab

specialst
ESD

Rehab

Non specialist

Home - rehab

3 (±1)month control-  Out patient specialist clinic

Further follow-up by GP and non specialist care

Nursing home

No expected effect of 

rehab

Stop - national  clinical pethway for stroke

GP--Family doctor

Anbefalt tid                                         Mål: Andel 

< 7 d: Tverrfaglig vurdering                   80%
Anbefalt videre forløp 

15 %35 %

20 % 30 % 50 %

Multidisciplinary

Fase 2 – Oppfølging og Rehabilitering

3 mndr  etterkontroll-sluttevaluering 
i spesialisthelsetjenesten           80%
Tverrfaglig ved behov ellers 
«enkel  konsultasjon»

Andel med behov for tverrfaglige  
vurdering ved 3 mndr er ukjent 
Men fått Kode -jan2021    WMAA11

Digitale løsninger for 3 mndr kontroll 
bør utvikles ved  store avstander og 
mye virus- EN STOR UTFORDRING

Mottak rehab < 7 dag etter ut klar    80 %
Rehab plan < 5 dag    Kode OAEA00   80 %                       
Evaluering plan <30d Kode OAEA00       80 %
Liggetid < 30 d 50 % 

no rehab

Implementeringsprosjektet skal sørge for at følgende målepunkter oppfylles:  
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9 Implementeringsprosjektet-status:
Vi har i første arbeidsgruppemøte 27.04 identifisert  en del områder 
som trenger oppmerksomhet 

Oppgaver som bør løses                                     Barrierer                                  Forslag til tiltak 

Hovedområder:
Organisering-ledelsesforankring

Tverrfaglig vurdering i slagenhet
som påvirker hele det vider forløp 
Rehabiliteringsplaner
Måleinstrumenter
Noen felles gjennom hele forløpet
Modified Rankin Scale –(Barthel ADL index)

Sjekklister ved de ulike målepunkter
Informasjonsutveksling
Koordinering av pasientforløpet spesielt med fokus på kommunene - interkommunalt samarbeid?

Samarbeid mellom de ulike registre som er eller bør være involvert i pakkeforløpet
Registering av målepunkter og koder: hvem, hva, hvor, og når
Opprydding i kode kaos - etablere dedikerte pakke koder
Evaluering av pakkeforløpet inkludert pasientenes synspunkter
Tilstrekkelig kunnskap om pakkeforløpet hos alle aktuelle aktører. 
Hvordan kan pakkeforløpet bidra til økt kompetanse om slag hos alle aktører i pakkeforløpet?

Så vi har nok 
å ta fatt på ! 
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Noen eks på temaer det arbeides med i implementeringsprosjektet

Også oppgaver 
i forhold til 
private rehab 
institusjoner 
(oppdrag fra RHF)
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Noen eks på temaer det arbeides med implementeringsprosjektet 
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Noen eks på temaer det arbeides med implementeringsprosjektet 

Min  mening: 
Vi får ikke etablert noe godt Pakkeforløp hjerneslag fase 2 uten at dette løses . 
Helsedirektoratet må instruere NPR og  KPR til å ta ansvar som i kreftpakkene 
E- helsedirektoratet må forstå Pakkeforløpets behov og bidra til løsninger 
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Som bygger på anbefalinger 
i Nasjonal retningslinje
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4Oppsummering 1

Pakkeforløp hjerneslag fase 2 er et pioner prosjekt med mange aktører 
og trenger et implementeringsprosjekt. Dette  er nå  i gang og gir håp

Ledere på alle nivåer må ta ansvar og bidra hvis pakkeforløp fase 2 skal lykkes 

Fase 2  bør lære en del av fase 1 når det gjelder tydelige informasjoner om 
hva som skal innregistreres
hvor det skal innregistreres
hvem  som har ansvaret for innregistrering 
Og behovet for rask og god tilbakemelding til de ulike aktører om 
deres måloppnåelse

NPR og KPR og E-helsedirektoratet må utfordres (eventuelt instrueres) til å etablere 
de nødvendige, koder, IT -løsninger og rapporter. (Et lite samarbeid NPR og NHR er startet- gir håp)

Pasienten og hans/hennes behov må være i fokus for at pakkeforløp hjerneslag skal lykkes
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Oppsummering 2:

Helsetjenestens verktøy for å kartlegge og 

forbedre behandlingen  av  slagrammede

25

Nasjonal retningslinje for 

behandling/rehabilitering 

ved hjerneslag

Hva bør gjøres?

Norsk hjerneslagregister(NHR)

Lovhjemlet-meldepliktig register

Hva gjøres? Vi vet mye om fase 1

( Tillegg: Her trengs samarbeid med 

andre registre for fase 2- det blir viktig)

«Pakkeforløp hjerneslag»

Når bør det gjøres?

NHR , NPR, (AMIS), KPR

Når gjøres det som 

bør gjøres?

Bedre 

forutsigbarhet 

for pasient og 

pårørende

Forskjellene mellom hva som bør gjøres og når, og hva som faktisk gjøres og når 

 identifiserte forbedringsområder  Forbedringstiltak kan iverksettes
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Kunnskap om pakkeforløp hjerneslag blant de 

aktuelle aktører i fase 2 per i dag
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Med et godt implementeringsprosjekt  håper vi utsikt og 

innsikt blir klarere og at vi kan se hvordan pasientforløpet er 

og hvor det eventuelt  kan forbedres

Alle aktører i behandlingskjeden bør gå sammen  

for å skape det gode pakkeforløpet

– og implementere dette!

De slagrammede fortjener det ! 

Takk!


