
 

Prioriteringsnøkkel 
Fysioterapitjenesten Bokn kommune  

 

Prioritet Problemstilling Eksempler på målgrupper Tiltak 
1. Tjenesten 
påbegynnes 
snarest og 
innen 7 dager.  
 
Rask 
intervensjon er 
nødvendig og 
har stor effekt 
for brukerens 
funksjonsnivå, 
lindring og 
livskvalitet.  

Akutt og betydelig 
funksjonstap etter 
skade/sykdom. 
 
Barn med alvorlige 
nevrologiske lidelser.  
 
 

Brukere som nylig er utskrevet 
fra spesialisthelsetjeneste til 
hjem/sykehjem med behov for 
terapeutisk innsats. 
 
Eksempler på diagnoser: 

- Personer med 
lungeproblematikk i 
akutt fase, hjerneslag, 
ryggmargsskadde. 

- Nyopererte med 
behov for 
mobilisering og 
opptrening. 

- Personer med cancer i 
terminal fase.  

- Personer med 
hurtigprogredierende 
lidelser (f. eks. ALS) i 
akutt fase. 

- Barn i akutt fase med 
CP, tumor cerebri, 
muskeldystrofi, spina 
bifida mm.  

Alle saker starter med en faglig 
vurdering/undersøkelse.  
 
Videre tiltak kan være: 

- Fysioterapibehandling 
- Tilrettelegging 
- Tildele hjelpemidler 

ved midlertidig behov 
fra kommunens 
hjelpemiddellager 

- Søke om hjelpemidler 
for varig bruk 

- Veiledning av bruker, 
pårørende, 
pleiepersonale, 
ansatte i barnehage 
eller skole. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voksne brukere som er i stand til å komme seg til privatpraktiserende fysioterapeut 

starter behandling der/overføres til privatpraktiserende fysioterapeut så raskt som 

mulig.   

 



Prioritet Problemstilling Eksempler på målgrupper Tiltak 
2. Tjenesten 
påbegynnes 
snarest og 
innen 4 uker.  
 
Intervensjon 
vurderes å ha 
stor betydning 
for brukeren for 
å forbedre eller 
opprettholde 
funksjonsnivå 
og livskvalitet. 

Tiltakende 
funksjonssvikt som 
har konsekvenser for 
selvstendighet i 
aktiviteter i 
dagliglivet.  
 
Progredierende 
sykdomsutvikling 
som fører til 
inaktivitet og økt 
pleiebehov.  
 
Barn. 
 

Personer med langvarige 
kroniske lidelser i dårlig fase. 
 
Personer med særlig behov for 
tilrettelegging.  
 
Personer med fallrisiko. 
 
Barn under skolealder uten 
diagnose med mistanke om 
forsinket eller usikker 
motorikk. 
 
 

Alle saker starter med en faglig 
vurdering/undersøkelse.  
 
Videre tiltak kan være: 

- Fysioterapibehandling 
- Tilrettelegging 
- Tildele hjelpemidler 

ved midlertidig behov 
fra kommunens 
hjelpemiddellager 

- Søke om hjelpemidler 
for varig bruk 

- Veiledning av bruker, 
pårørende, 
pleiepersonale, 
ansatte i barnehage 
eller skole. 
 

Barn med legestilt diagnose 
med behov for hyppig og 
langvarig oppfølging.  

- Diskuteres tverrfaglig 
med fysioterapeut og 
helsesøster og evt. 
lege og henvises ved 
behov videre til 
privatpraktiserende 
barnefysioterapeut. 

 

Prioritet Problemstilling Eksempler på målgrupper Tiltak 
3. Tjenesten 
påbegynnes 
ved ledig 
kapasitet, 
senest innen 3 
mnd.  
 
Intervensjonen 
anses som 
hensiktsmessig 
for bruker men 
kan vente.  

Bevegelses- eller 
funksjonsproblemer 
som følge av 
alderdom, langvarig 
og/eller 
progredierende 
sykdom i rolige faser.  
 
Barn med usikker 
motorikk i skolealder. 

Personer med langvarige 
kroniske lidelser i stabil fase. 
 
Personer som søker 
hjelpemidler for å aktivt delta i 
dagliglivet. Byttesaker på 
hjelpemidler. 
 
Barn uten diagnose med 
mistanke om forsinket eller 
usikker motorikk. 
 

Alle saker starter med en faglig 
vurdering/undersøkelse.  
 
Videre tiltak kan være: 

- Fysioterapibehandling 
- Tilrettelegging 
- Søke om hjelpemidler 

for varig bruk 
- Veiledning av bruker, 

pårørende, 
pleiepersonale, 
ansatte i barnehage 
eller skole. 

- Grupper for trening av 
motorikk. 
 

Prioritet Problemstilling Eksempler på målgrupper Tiltak 
4. Ingen 
tidsfrist. 
Prioriteres ut i 
fra kapasitet i 
tjenesten.  

Helsefremmende- og 
forebyggende 
aktivitet mot 
befolkningen eller 
definerte grupper.  

F eks. eldre med fallrisiko.  Eks. gruppetrening 
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