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Hjerneslagpasienten 

Helse Vest kampanje om hjerneslag 

 

 

 

http://www.helse-vest.no/aktuelt/tema/hjerneslag/Sider/side.aspx


- Symptomer på hjerneslag → pasienten blir sendt direkte til CT lab. 

Svar på CT gis på stedet og det tas stilling til om en skal foreta 

trombolyse behandling.  

 

- 20 minutter etter ankomst skal eventuell trombolysebehandling 

være gitt. 

 

- Pasienten legges deretter inn på sengepost (nevrologisk-

overvåkning/1H eller slagpost/6E) 

 

Pasienten ankommer akuttmottak ved 

Stavanger universitetssjukehus: 

 



- Melding om innleggelse/tidligmelding sendes kommunen innen 24 

timer. Det antydes, hvis mulig, en antatt utskrivningsdato. 

 

- Deretter erfarer sengepostpersonalet på Våland at personell fra 

kommunene ofte tar telefonisk kontakt for å forhøre seg om 

tilstanden. 

 

- Pasienten gjennomgår videre utredning, kartlegging og behandling 

og tidlig rehabilitering startes. 

  (ut av sengen, ADL trening bl.a. Tverrfaglig sammen med  

  spl., ergo., fysio. og logo.) 

  

Pasienten ankommer sengepost: 



- Tas det vurderinger i forhold til om pasienten i det videre forløp vil 

ha behov for: 

   - Kommunale tjenester? 

   - Kompleks rehabilitering i spesialisthelsetjenesten? 

    

- Konkluderer man med at pasienten kan komme til å ha behov 

for kommunal hjelp etter utskrivelse, sendes flere helse-

opplysninger til kommunen. Samtidig kan det gis oppl. om 

antatt utskrivningsdato. (2 muligheter: Kommunal oppfølging 

eller kompleks sammensatt rehabilitering i spes.helse.tj.) 

 

- Konkluderer man med pasienten vil ha behov for kompleks 

rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, sendes nødvendig  

    intern henvisning til Avdeling for fysikalsk medisin og  

    rehabilitering (AFMR) 

  

 

Når pasienten sin tilstand er mer stabil: 



Pasientforløp AFMR 

 

• Ytterligere kartlegging og utredning gjennomføres av det 

tverrfaglige teamet. 

• Det utnevnes en koordinator til pasienten for oppholdet. (6.3.2, pkt. 

2) 

• Et møte sammen med pasienten, lege og involverte faggrupper 

gjennomføres for å fastsette mål for pasienten sitt opphold 

Pasienten ankommer Seksjon for 

rehabilitering: 

http://eqs-forlop.sus.no/docs/doc_17090/index.html


 

• Trening fortsetter og ny type trening startes ut fra nye mål og tiltak. 

• Ny melding til kommunen sendes om antatte hjelpe- og 

rehabiliteringsbehov ved utskrivelse og opplysning om antatt 

utskrivningsdato.(6.3.2, pkt. 1) 

• Vurderer pasientens behov for IP og informerer  om retten til slik 

plan. Sender ev. melding til KE i kommunen og spes. 

helsetjenesten  (6.3.2 pkt. 3) 

• Det gjennomføres et informasjonsmøte sammen med pårørende, 

lege og de involverte faggrupper.  

Under oppholdet: 



• Pasienten får hjelp til å sende egensøknad om tjenester fra 

kommunen (6.3.2, pkt. c) (ulike skjema) 

• Eventuelle barn til pasienten får tilbud om en barnesamtale 

koordinert av barneansvarlig (6.3.2, pkt. 7) 

• Hvis nødvendig inviteres kommunen til et møte sammen med 

pasient, pårørende og det tverrfaglige team ved AFMR (6.3.1, pkt. 

4) 

• Hvis nødvendig tilbys kommunens personell hospitering for 

veiledning før pasienten skrives ut. 

 

 

 

..videre under oppholdet 



• Tverrfaglig utskrivningsrapport sendes: 

– kommunen, elektronisk eller etter nærmere avtale på faks 

– til ev. institusjon (sendes med pasienten) 

– pasient og lege får hver sin kopi 

• Henvisning til fysio., logo., ergo. eller psykolog sendes med 

pasienten ved utskriving. Til Stavanger kommune sendes 

henvisning til fysio. og ergo. elektronisk. 

• Pasienten får en oppfølgingstime hos lege ved poliklinikken ved 

AFMR etter 3 måneder  (gjelder spesielt hjerneslagspasienter). 
(Behandling og rehabilitering ved hjerneslag) 

• Pasienten blir ved behov henvist for videre oppfølging og 

utredning ved Rehabiliteringspoliklinikken. 

Ved utskrivelse: 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-retningslinje-for-behandling-og-rehabilitering-ved-hjerneslag-fullversjon/Sider/default.aspx


Tverrfaglig vurdering/oppfølging av funksjon og sosial deltakelse med  

fokus på kognitiv rehabilitering: 

 

- Nevropsykologisk utredning 

- Vurdering av kognitiv funksjon ift førerkort 

-   Gruppebaserte kognitive rehabiliteringsprogram 

• Hjerneskolen (senfase rehabilitering) 

• Tidligfase (fra 3 mnd. opp mot 1 år etter skade) 

 

Noen av tjenestene kan gis ambulant dersom det er mest 

hensiktsmessig. 

 

Koordinator tilbys ved behov og skal samarbeide med kommunen. 

Samarbeid skjer ofte gjennom samarbeidsmøter i kommunen. 

 

 

Tilbud ved rehabiliteringspoliklinikken: 



Helse- og sosialkontoret vurderer: 

• Rehabiliteringsopphold (opptrening) 

• Korttidsopphold/vurderingsopphold (statusendring) 

• Hjemmesykepleie (medisiner, ernæring, hygiene, tilsyn) 

• Miljøtjeneste (hjelp til selvhjelp) 

• Hjemmehjelp (rengjøring) 

• Vekselopphold (statusendring, avlastning for pårørende) 

• Langtidsopphold (aldri dette rett fra sykehus) 

Kommunale tilbud 



• Utfordring 1: 

– Kommunikasjonsproblemer begge veier 

• Blir vi for utydelige fordi vi er redde for å trø 

hverandre på tærne? 

• SUS skal forholde seg til 18 ulike kommuner – 18 

ulike måter å benevne ting på – 18 ulike måter å 

gjøre ting på 

 

Utfordringer 



• Utfordring 2: 

– Hvordan unngå svingdørspasienter? 

• Hvor setter vi inn «støtet»? 

 
 

 

Utfordringer 

Hjemme? 

SUS? 

Rehab? 


