PRIORITERINGSNØKKEL
FOR FYSIO-OG ERGOTERAPITJENESTEN I VESTRE TOTEN KOMMUNE
PRIORITET

1
Rask intervensjon
er nødvendig og har
stor betydning for
effekt av tiltak,
brukers funksjonsnivå,
lindring og livskvalitet.
Setter bruker i stand til å
gjenvinne, opprettholde
funksjonsnivå og hindre
varig funksjonstap.
PRIORITET

2
Tidlig intervensjon
forventes å ha stor
betydning for effekt av
tiltak.
Gir bruker mulighet til å
forbedre og/eller
opprettholde
funksjonsnivå og
livskvalitet.

PRIORITET

3
Intervensjon anses
som hensiktsmessig
for å
vedlikeholde/bedre
funksjon i daglige
aktiviteter, men kan
vente uten større
konsekvenser.

PROBLEMSTILLING
• Barn.
• Akutt, nyoppstått problemstilling
med brått funksjonstap grunnet
skade/sykdom.
• Problemstillinger knyttet til
personer med kort forventet
levetid/terminal fase, når tiltak i
betydelig grad kan lindre eller
bidra til unødig funksjonstap.

MÅLGRUPPE OG EKSEMPLER
• Barn i akutt fase med behov for
lungefysioterapi, feilstillinger,
motoriske avvik.
• Nyopererte.
• Nyoppstått hjerneslag.
• Hurtig progredierende sykdom
med brått funksjonsfall, f. eks MS,
ALS.
• Akutt
lungeproblematikk/sekretstagna
sjon.
• Personer med kort forventet
levetid/ terminal fase.

VENTETID

PROBLEMSTILLING
• Barn som ikke kommer under
prioritet 1.
• Begynnende funksjonssvikt med
store konsekvenser for selvstendig
funksjon i hverdagen.
• Nylig oppstått smerteproblematikk
i muskel/skjelett.
• Progredierende sykdomsutvikling
som fører til inaktivitet og økt
pleiebehov.
• Planlagte overgangsfaser,
oppfølging er nødvendig og kan
planlegges.

MÅLGRUPPE OG EKSEMPLER
• Barn med feilstillinger,
motoriske avvik, progredierende
sykdom,
nevrologiske/revmatiske lidelser
eller annen problematikk.
• Sykmeldte.
• Personer med
langvarige/kroniske lidelser i
fase med forverring.
• Eldre med nyere
fallproblematikk.
• Personer med særlig behov for
tilrettelegging.
• Personer med behov for
fysisk/kognitiv utredning.
• Personer som har vansker med å
utføre daglige aktiviteter som f.
eks bo i egen bolig, delta i
arbeidsliv.
• Overgang til f. eks skole, bytte av
arbeidsplass, flytting til ny bolig.
MÅLGRUPPE OG EKSEMPLER
• Personer med
lungeproblematikk i stabil fase.
• Personer i stabil fase med
vurdert opptreningspotensiale.
• Arbeid med koordinering av IP.
• Personer som kan fortsette å bo i
egen bolig ved iverksetting av
tiltak vil bli prioritert fremfor
personer som allerede bor i
omsorgsbolig.

VENTETID

PROBLEMSTILLING
• Funksjons/bevegelse- eller
aktivitetsproblem som følge av
langvarig/kronisk/langsomt
progredierende sykdom i stabil
fase.
• Problemstillinger knyttet til
generell aldring.
• Planlagte overgangsfaser,
oppfølging er nødvendig og kan
planlegges i god tid.

1 uke

1 måned

VENTETID

3 måneder

