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Prioriteringsnøkkel for fysioterapeuter: 
 

Vedtatt i samarbeidsutvalget 06.05.2013 

 

 

Der er ventelister ved alle institutter i Vestby kommune. For å sikre at pasienter får lik tilgang 

til fysioterapitjenester er det viktig at alle fysioterapeuter har en lik prioritering som sikrer 

innbyggerne lik tilgang til fysioterapitjenester. Det skal være slik at det er behovet som skal 

ha betydning i forhold til når behandlingen skal begynne. 

 

Prioritet Problemstilling Eksempler på 

problemstillinger 

og målgrupper 

Ventetid 

1. 
Rask intervensjon 

er nødvendig og 

har stor betydning 

for effekt av tiltak. 

- Akutt problemstilling 

som er nyoppstått, eller 

brått funksjonstap pga 

skade, sykdom eller 

lidelse, og/eller store 

forandringer i 

omgivelsene. 

-Problemstillinger 

knyttet til terminal fase, 

når tiltak i betydelig 

grad kan lindre, eller er 

rettet mot egenaktivitet 

og sosial deltakelse. 

-Sykemeldte kortere enn 

6 uker. 

-Ny opererte 

-Rehabilitering og 

tilrettelegging i 

forbindelse med 

utskriving fra spesialist 

helsetjenesten. 

-PMS til pasienter under 

18 år. 

-Pasienter med hurtig 

progredierende lidelser 

(fks Als) 

-Pasienter med cancer i 

terminal fase. 

Pasienter med 

lungeproblematikk, akutt 

fase. 

Behandling 

påbegynnes innen: 

 

2 uker. 

 

 

     Prioritet Problemstilling Eksempler på 

problemstillinger 

og målgrupper 

Ventetid 

2. 
Tidlig intervensjon 

forventes å ha stor 

betydning for effekt 

av tiltak. 

-Begynnende/tiltagende 

funksjonssvikt som har 

store konsekvenser for 

mest mulig selvstendig 

funksjon i hverdagen. 

-Progredierende 

sykdomsutvikling som 

fører til økt pleiebehov. 

-Henvisninger til andre 

instanser som er 

avhengig av vurdering 

av terapeut. 

-Sykemeldte  over 6 

uker. 

-Pasienter med 

langvarige lidelser. 

-Pasienter med særlig 

behov for tilrettelegging. 

-Eldre med ny 

fallproblematikk. 

-Funksjonssvikt knyttet 

til: utførelse av primære 

daglige aktiviteter, å 

kunne bo i egen bolig, 

delta i arbeidsliv og/eller 

kunne mestre 

omsorgsansvar. 

 

 

 

Behandling startes 

innen: 

 

 6 uker. 
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Prioritet Problemstilling Eksempler på 

problemstillinger og 

målgrupper 

ventetid 

3. 
Intervensjon fra 

terapeut anses som 

hensiktsmessig, 

men kan vente. 

-Bevegelses-eller 

aktivitetsproblemer som 

følge av 

langvarig/kroniske 

og/eller langsomt 

progredierende sykdom 

i rolige faser. 

- Pasienter i stabil 

fase/tilstand. 

-Eldre pasienter med 

opptreningspotensial. 

- veiledning av 

samarbeidspartnere rundt 

bruker. 

Behandling starter 

innen: 

 

 3 mnd. 

 

Prioriteringsnøkkel for fysioterapeuter med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi med 

privat driftstilskudd: 
 

Prioritet   Problemstilling/eksempler Ventetid 

 

Prioritet 1 

-Barn og ungdom under 18 år. 

-Voksne med psykiske/sammensatte 

lidelser med ansvar for små barn. 

-Pasienter som henvises fra spesialist 

helsestjenesten. 

-Pasienter med lidelse i terminal fase. 

-1-2 vurderingstimer for pasienter 

som henvises på bakgrunn av 

vurdering er viktig for videre 

utredning/behandling 

Behandling startes innen: 

 

 

 4 uker. 

 

 

Prioritet 2 

 

 

-Sykemeldte med 

psykiske/sammensatte plager. 

Pasienter med psykiske/sammensatte 

plager som går på 

arbeidsavklaringspenger hvor 

behandling kan føre til bedring av 

funksjon og bidra til 

arbeidsavklaring. 

Pasienter som henvises fra annen 

behandler i 1. linjetjenesten hvor 

vedkommende mener at PMF er 

viktig i forhold til samtidig 

behandling. 

 

 

 

Behandling starter innen: 
 

6 mnd 

Prioritet 3 - Pasienter som tidligere har gått til 

PMF og som trenger hjelp til å 

opprettholde/forebygge forverring. 

 

 

Pasienter som ikke har opphold i Vestby kommune – skal ikke prioriteres. 

 


