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Prioritet Problemstilling Målgrupper  - kommentarer Ventetid 
Hastesak – 

akutt 

Akutte situasjoner med fare for liv og helse  Rask intervensjon er nødvendig og har 

stor betydning for effekt av tiltak og 

kan ikke vente 

 

1 UKE 

Prioritet 1 

Tidlig 

intervensjon 

er nødvendig 

og har stor 

betydning for 

effekt av tiltak 

• Akutt nyoppståtte problemstillinger 

• Brått funksjonstap pga skade, sykdom 

eller lidelse og/eller store forandringer i 

omgivelsene 

• Problemstillinger knyttet til akutte 

overgangsfaser 

• Ved alvorlig sykdom når tiltak er rettet 

mot lindring i betydelig grad, egen 

aktivitet eller sosial deltakelse  

• Spedbarn 

• Barn med behov for rask 

intervensjon og intensiv 

behandling 

• Lungeproblematikk akutt fase 

• Nyopererte 

• Alvorlig syke/terminale 

• Personer med raskt progredierende 

sykdommer  

• Brannforebygging 

• Fallforebygging 

• Samarbeidsmøter, 

vurderingsbesøk og tilrettelegging 

ved utskriving fra institusjon, 

sykehjem, sykehus, rehab-, 

korttidsavd. 

INNEN 14 

DAGER  

Prioritet 2 

intervensjon 

forventes å ha 

stor betydning 

for effekt av 

tiltak 

• Begynnende/tiltakende funksjonssvikt 

med store konsekvenser for mest mulig 

selvstendig funksjon i hverdagen. 

• Progredierende sykdomsutvikling som 

fører til inaktivitet og økt pleiebehov 

• Forsinket funksjons- og 

aktivitetsutvikling sett i relasjon til alder. 

• Videre kommunal saksgang og 

henvisning til andre instanser avhenger av 

vurdering fra terapeut 

• Planlagte overgangsfaser, oppfølging er 

nødvendig og kan planlegges. 

• Forebyggende arbeid 

• Begynnende funksjonsfall 

• Boligvurderinger der 

ergoterapeuts rapport er påkrevet 

• Tilrettelegging jobb/skole/fritid 

• Kronikere i dårlig fase 

• Tiltak er en forutsetning for å 

bedre motorikk 

INNEN 1 

MND. 

Prioritet 3  

Intervensjon 

fra terapeut er 

anses som  

hensiktsmessig 

men kan vente 

• Bevegelses- eller aktivitetsproblemer som 

følge av kroniske og/eller langsomt 

progredierende sykdom i rolige faser 

• Forsinket funksjons- og 

aktivitetsutvikling sett i relasjon til alder. 

• Planlagte overgangsfaser, oppfølging er 

nødvendig og kan planlegges i god tid 

• Veiledning av hjemmetjenesten 

• Koordinering individuell plan 

• Brukere med varig nedsatt 

funksjonsnivå/kroniske lidelser i 

stabil fase. Behov relatert til 

hjelpemidler, veiledning og 

vedlikeholdstrening/behandling 

• Primærbehov hos bruker er  

ivaretatt 

• Veiledning i forhold til personer 

med psykisk utviklingshemming 

INNEN 3 

MNDR. 



 


