
FLYTSKJEMA FRA SLAGENHET TIL REHABILITERING 
SLAGENHETENS OPPGAVER

1. ≤24 t etter vurderingen informerer slagenheten anbefalt instans1 og følgende2 oversendes: 
Henvisning, inkludert Tverrfaglig vurderingsskjema med dato for sannsynlig utskrivningsklar

2. Samme dag som dato for utskrivningsklar3 er endelig bestemt sendes informasjon til anbefalt 
instans. 
MP 10 Dato utskrivningsklar registreres i NHR.

Tverrfaglig vurdering i Slagenhet ≤ 7 dager etter innkomst og alltid før utreise/overfl ytting basert på 
“Tverrfaglig vurderingsskjema slagenhet – Pakkeforløp hjerneslag” (kap 5, kap 4.11 - MP* 9) 
Anbefalingen registreres i NHR**

Tidlig støttet utskriving 
(TSU)

 Kommunal 
rehabilitering

Spesialisert 
rehabilitering

≤2 virkedager etter mottatt dato for sannsynlig utskrivningsklar skal rehabiliteringsinstansen ha svart 
slagenheten om mulighet for mottak ≤7d.

Ved alternativ B og C registreres aktuell rehab. instans + dato mottatt i NHR (MP 11A, 12A el 13 A)

A B C
Ja, mottak mulig ≤7d, dato 

angis. Slagenheten forbereder 
overfl ytting*

Nei, mottak ikke mulig ≤7d, men 
på angitt dato. Slagenheten 

vurderer: Vente, eller fi nne annet 
rehab. tilbud. Den anbefalte aktør 

informeres om valgt løsning.

Nei, uenig i beslutning og 
avvises. Slagenheten vurderer 

alternativt rehab. tilbud4

Utdypende tekst og forklaringer til Flytskjemaet

* MP: Målepunkt

* Dato mottatt: MP 11A = spesialist, 12A=TSU, 13A=kommune (registreres i NHR).

Se sjekkliste (kap 4.12) for informasjon som skal overføres til rehab. enheten

Pasienter som skrives ut til TSU, kommunal rehab. eller rett hjem bes bestille kontroll hos fastlege etter 2-8 uker.

** NHR: Norsk hjerneslagregister
1 Slagenheten må sørge for kontaktadresse til de aktuelle rehabiliteringsinstansene, inkludert koordinerende enhet for rehabilitering og 

habilitering i alle samarbeidskommuner
2 Merk all kommunikasjon: «Pakkeforløp hjerneslag»
3 Pasienten er ikke utskrivningsklar før Tverrfaglig vurderingsskjema er utfylt
4 Det foreslås samarbeidsmøter mellom slagenheten og oppfølgende instanser, særlig der hvor aktørene ofte er uenige om indikasjonsstillinger.  

Slagenheten har ansvaret for innkalling , men alle aktører kan be om møte

1.

2.

3.


