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Prioritet Problemstilling Eksempler på problemstillinger, 
målgrupper, tiltak 

Ventetid 

1. 
Rask intervensjon 
er nødvendig og har 
stor betydning for 
effekt av tiltak 

- Akutt oppstått problemstilling/ 
funksjonstap p.g.a. skade/ sykdom  
- Problemstillinger knyttet til 
terminal fase, når tiltak i betydelig 
grad kan lindre, eller at tiltak er 
rettet mot egenaktivitet og sosial 
deltakelse 
-Spedbarn i første leveår 
 
Innsatsen skal i utgangspunktet være 
tidsbegrenset og nødvendig for bedring eller 
tilpassning til ny livssituasjon 

- Personer med lungeproblematikk i akutt 
fase, hjerneslag, ryggmargskadde   
- Nyopererte 
- Rehabilitering og tilrettelegging i 
forbindelse med utskriving fra 2. 
linjetjenesten 
- Personer med hurtig progredierende 
lidelser (f.eks ALS) 
- Personer med cancer i terminal fase 
- Brannvarslingsutstyr i Hørselssaker  

- Eldre med ny fallproblematikk 
- Trykksår 
 
Alle saker starter med faglig vurdering. 
Videre tiltak kan være: 
• veiledning, tilrettelegging  
• tekniske hjelpemidler  
• fysioterapi 
• ergoterapi 
• avslag/tilvising vidare 
 

Sak 
påbegynnes 
innen 
1uke  
 
 
 
 

 
 

Prioritet Problemstilling Eksempler på problemstillinger, 
målgrupper, tiltak 

Ventetid 

2. 
Tidlig intervensjon 
forventes å ha stor 
betydning for effekt 
av tiltak 

- Begynnende/tiltagende 
funksjonssvikt som har store 
konsekvenser for selvstendig funksjon i 
hverdagen. Knyttet til utførelse av 
primære, daglige aktiviteter, å kunne 
bo i egen bolig, delta i arbeidsliv 
og/eller mestre omsorgsansvar 
- Progredierende sykdomsutvikling 
som fører til inaktivitet og økt 
pleiebehov 
- Tilrettelegging for pleiepersonell 
- Videre kommunal saksgang og 
henvisninger til andre instanser 
som er avhengig av vurdering fra 
terapeut  
- Planlagte overgangsfaser, hvis 
oppfølging er nødvendig og kan 
planlegges 

- Personer med langvarige/kroniske 
lidelser i dårlig fase som ikke kommer seg 
til privat praktiserende fysioterapeut. 
- Personer med særlig behov for 
tilrettelegging 
- Personer med behov for utredning, f.eks 
bolig, kognisjon, varslingsutstyr. 
- Overgangsfaser, f.eks flytting innad, eller 
til/fra kommunen 
 
Alle saker starter med faglig vurdering. 
Videre tiltak kan være: 
• veiledning, tilrettelegging  
• tekniske hjelpemidler  
• fysioterapi 
• ergoterapi 
• avslag/ tilvising vidare 

 

Sak 
påbegynnes 
innen 
1 måned 

 
 

Prioritet Problemstilling Eksempler på problemstillinger, 
målgrupper, tiltak 

Ventetid 

3. 
Intervensjon fra 
terapeut anses som 
hensiktsmessig 
men kan vente 

- Bevegelses- eller 
funksjonsproblemer som følge av 
langvarig/kroniske og/eller langsomt 
progredierende sykdom i rolige faser 
- Problematikk knyttet til aldring 
 
 
 
- Helsefremmende- og forbyggende 
aktivitet mot befolkningen eller 
definerte grupper (*) 

- Personer i stabil fase av sykdom der priv. 
prakt. fysioterapeut ikke er hensiktsmessig 
- Eldre mennesker m/ opptreningspotensial 
- Scootersøknad 
- Arbeid med individuell plan, 
koordinatorfunksjon 
- Byttesaker på tekniske hjelpemidler, bil  
 
Alle saker starter med faglig vurdering. 
Videre tiltak kan være: 
• veiledning, tilrettelegging  
• tekniske hjelpemidler  
• fysioterapi 
• ergoterapi 
• avslag/ tilvising vidare 

 

Sak 
påbegynnes 
innen 
3 måneder 
 
 
 
 
(*)Helsefremmende- 
og forebyggende 
aktivitet mot 
befolkningen 
prioriteres ut fra 
ressurs og kapasitet 
i tjenesten.  
Tidsfrist ikke angitt.  



Prioritet Problemstilling Eksempler på problemstillinger, 
målgrupper, tiltak 

Ventetid 

4. 
Intervensjon fra 
terapeut anses som 
hensiktsmessig 
men kan vente mer 
enn 3 mnd 

 

-Hjelpemidler som er «kjekt å ha» men 
som kan ventes med da de ikke er 
nødvedige i det daglige 
-Fritidshjelpemidler 

-pulk 
-sit-ski 
-skilator 
-løpesykkel 
-Happy rehab 
-Trådløs telefon (når du allerede 
har en fasttelefon) 
 

Sak 
påbegynnes 
innen 6 mnd 

Prioritet Problemstilling Eksempler på problemstillinger, 
målgrupper, tiltak 

Ventetid 

5. 
Uklar prioritering 
 

-Nye henvendelser der man er usikker 
på hvilken prioritet saken skal ha. 
Saken tas opp til felles vurdering før 
man bestemmer hvilken prioritet den 
skal ha. 

Vurdering fra sak til sak Flyttes over 
til prioritet fra 
1-4 på første 
fellesmøte  
(innen 1 uke) 

 


