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NUMMER MÅLEPUNKT TIDSPUNKT 

ANBEFALT  

• FORLØPSTID 

• ANDEL  

• MÅL 

• MERKNAD 

MP 9 Tidspunkt for slagenhetens tverrfaglige 
funksjonsvurdering og beslutning om 
videre forløp  

Registreres som dato for 
funksjonsvurdering, inkludert 
beslutning om videre forløp er 
utført 

Pasienter med hjerneslag har fått tverrfaglig 
funksjonsvurdering og beslutning om videre forløp med 
eller uten rehabilitering innen 7 dager etter innlagt 
slagenhet  
 
Mål: 80% 

MP 10 Tidspunkt for klar for utskriving/overføring 
fra slagenhet  

Registreres som dato Merknad: Brukes til å definere forløpstid fra tid fra 
utskrivningsklar til mottak aktuell rehabiliteringsinstans 

Felles underpunkt av målepunkt for pasienter som overføres til: 

11) videre rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, eller til  

12) tiltaket tidlig støttet utskriving, eller til 

13) videre rehabilitering i den kommunale helse, og omsorgstjenesten 

11A 
12A 
13A 

11A. Tidspunkt for mottak rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten 
12A. Tidspunkt for første kontakt mellom 
TSU team, kommunalt rehabiliteringsteam 
og/eller pasient er etablert 
13A. Tidspunkt for mottak rehabilitering i 
kommunen 

Registreres som dato  Pasienter med hjerneslag er mottatt på aktuell instans 
innen 7 kalenderdager fra pasienten er definert som 
utskrivningsklar 

12A. Pasienter med hjerneslag har etablert første 
kontakt mellom TSU-team, kommunalt 
rehabiliteringsteam og/eller pasienten innen 7 
kalenderdager etter utskriving 

Mål: 80% 
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11B1 
12B2 

11B1/12B1. Etablering av 
rehabiliteringsplan i 
spesialisthelsetjenesten, basert på 
tverrfaglig funksjonsvurdering 

Registreres som dato for etablert 
rehabiliteringsplan 

 

Pasienter med hjerneslag har fått etablert en 
rehabiliteringsplan innen 5 dager fra mottak 
rehabilitering 

Mål: 80% 

11B2 
12B2 

11B2/12B2. Rehabiliteringsplan evaluert i 
spesialisthelsetjenesten 

 

Registreres som dato for 
evaluert rehabiliteringsplan 

Pasienter med hjerneslag har fått evaluert 
rehabiliteringsplan innen 4 uker 
Mål: 80% 

 
11C 
12C 
13C 

Tidspunkt for: 
11C. Utskrivning fra spesialisert 
rehabilitering   
12C. Overføring til annet 
rehabiliteringstiltak fra TSU 
13C. Avslutning av kommunal 
rehabilitering 
 

Registreres som dato for: 
11C.Utskrivning fra spesialisert 
rehabilitering 
12C.  Overføring til annet 
rehabiliteringstiltak 
13C. Avslutning av kommunal 
rehabilitering 
 

Pasienter som har vært innlagt spesialisert rehabilitering 
er: 
11C.Utskrevet innen 4 uker fra mottak 
12C. Overføring til annet rehabiliteringstiltak innen 4 
uker. 
13C. Pasienter i kommunal rehabilitering har foreløpig 
ingen måltall på avslutning av denne 
 
Mål: 50% 

11D 
12D 
13D 

Tidspunkt for oppfølging hos fastlege Registreres som dato for 
gjennomført kontroll hos 
fastlegen 

Kontroll hos fastlegen er utført innen 2 - 8 uker fra 
innlagt slagenhet  
 
Mål: 80% 

11E (kun 
spesialist) 

Tidspunkt for mottatt henvisning om ny 
rehabiliteringsvurdering fra den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten til 
spesialisthelsetjenesten 

Registreres som dato for mottatt 
henvisning om ny 
rehabiliteringsvurdering fra den 
kommunale helse- og 
omsorgstjenesten til spesialist - 
helsetjenesten. 
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11F (kun 
spesialist) 

Tidspunkt for fornyet 
rehabiliteringsvurdering i 
spesialisthelsetjenesten  

Registreres som dato for når 
fornyet rehabiliterings -vurdering 
gjennomføres i 
spesialisthelsetjenesten, 

Fornyet rehabiliteringsvurdering i bør være utført innen 
30 dager etter mottatt henvisning forutsatt rett til 
nødvendig spesialisthelsetjeneste 
 
Mål: 80% 

MP 16 
(alle) 

Tidspunkt for poliklinisk kontroll i 
spesialisthelsetjenesten 

Registreres som dato for 
gjennomført poliklinisk kontroll i 
spesialisthelsetjenesten 

Poliklinisk kontroll i spesialisthelsetjenesten er utført 
innen 3 måneder +/- 2 uker fra innlagt slagenhet 
 
Mål: 80% 

Målepunkt for pasienter som skrives ut av slagenheten uten initialt behov for rehabilitering (MP 14) 

MP 14 = Uten initialt behov for rehabilitering 

14 D) Tidspunkt for oppfølging hos fastlege for 
pasienter uten initialt behov for 
rehabilitering som er utskrevet direkte til 
hjemmet  

Registreres som dato for 
gjennomført kontroll hos 
fastlegen 

Kontroll hos fastlegen er utført innen 2-8 uker fra innlagt 
slagenhet  
 
Mål: 80% 

11E. (kun 
spesialist) 

Tidspunkt for mottatt henvisning om ny 
rehabiliteringsvurdering fra den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten til 
spesialisthelsetjenesten 

Registreres som dato for når 
henvisning om ny 
rehabiliteringsvurdering er 
mottatt i spesialisthelsetjenesten 

 

11F. (kun 
spesialist) 

Tidspunkt for fornyet 
rehabiliteringsvurdering i 
spesialisthelsetjenesten  

Registreres som dato for når 
fornyet rehabiliteringsvurdering 
gjennomføres i 
spesialisthelsetjenesten, 

Fornyet rehabiliteringsvurdering i bør være utført innen 4 
uker etter mottatt henvisning 
 
Mål: 80% 

MP 16 
(alle) 

Tidspunkt for poliklinisk kontroll i 
spesialisthelsetjenesten 

Registreres som dato for 
gjennomført poliklinisk kontroll i 
spesialisthelsetjenesten 

Poliklinisk kontroll i spesialisthelsetjenesten er utført 
innen 3 måneder +/- 2uker fra innlagt slagenhet 
 
Mål: 80% 

Målepunkt for pasienter som skrives ut av slagenheten uten forventet nytte av initial rehabilitering (MP 15) 

MP 15 = Uten forventet nytte av initial rehabilitering 



  

Pakkeforløp hjerneslag "Oppfølging og rehabilitering" 18 november 2019      

 

15D. Tidspunkt for oppfølging hos 
fastlege/sykehjemslege  

Registreres som dato for 
gjennomført kontroll hos 
fastlege/sykehjemslege 

Kontroll hos fastlege/sykehjemslege er utført innen 2-8 
uker fra innlagt slagenhet  
 
Mål: 80% 

11E. (kun 
spesialist) 

Tidspunkt for mottatt henvisning om ny 
rehabiliteringsvurdering fra den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten til 
spesialisthelsetjenesten 

Registreres som dato for når 
henvisning om ny 
rehabiliteringsvurdering er 
mottatt i spesialisthelsetjenesten 

 

11F. (kun 
spesialist) 

Tidspunkt for fornyet 
rehabiliteringsvurdering i 
spesialisthelsetjenesten  

Registreres som dato for når 
fornyet rehabiliteringsvurdering 
gjennomføres i 
spesialisthelsetjenesten, 

Fornyet rehabiliteringsvurdering i bør være utført innen 4 
uker etter mottatt henvisning 
 
Mål: 80% 

MP 16 
(alle) 

Tidspunkt for poliklinisk kontroll i 
spesialisthelsetjenesten 

Registreres som dato for 
gjennomført poliklinisk kontroll i 
spesialisthelsetjenesten 

Poliklinisk kontroll i spesialisthelsetjenesten er utført 
innen 3 måneder +/- 2 uker fra innlagt slagenhet 
 
Mål: 80% 


