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Ergoterapeuter og fysioterapeuter i Arendal kommune  

Innledning til prioriteringsliste for voksne over 18 år  

Arendal kommune har 3,8 årsverk ergoterapeuter og 7,6 årsverk fysioterapeuter (inkl. turnuskandidat), samt 
en prosjektstilling, som jobber med voksne over 18 år.  

 

Formålet med prioriteringslista er å prioritere henvisninger i tråd med gjeldende lover, retningslinjer, forskrifter, 
nasjonale og lokale føringer mv. Prioriteringslista hjelper oss å samkjøre tjenestene våre samt sikre alle 
kommunens innbyggere ett likt tilbud uavhengig av bosted. 

 

Vår målsetting er:  

Vi jobber for at folk kan bo hjemme lengst mulig og i størst mulig grad utføre hverdagens aktiviteter.  

 

Målgruppe: 

Voksne over 18 år.  

 

Ansvarsoppgaver: 

Formidling av hjelpemidler til hjemmeboende 

Tilrettelegging av bolig 

Hverdagsrehabilitering / Innsatsteam 

Korttid – og rehabiliteringsavdeling 

(Kommunal øyeblikkelig hjelp (prosjektmidler)) 

Frisklivssentral 

Individuell Plan / koordinator ansvar 

Unge langtid 

Lindrende avdeling  

Dagrehabilitering 

Beboere på langtidsplasser institusjon – formidling av individuelle hjelpemidler/veiledning  

 

Håndtering 

- Første prioritet skal alltid tas først. 
- Andre prioritet tas før tredje dersom tredje ikke har gått u over maks ventetid og tilsvarende forhold 

mellom tredje og fjerde prioritet.  
- Tredje prioritet som har gått ut over maks ventetid skal tas før andre prioritet der maks ventetid ikke er 

overskredet og tilsvarende forhold mellom tredje og fjerde prioritet. 

Avvik: Klarer ikke å holde fristen iht prioriteringsnøkkel. 
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Prioritet Problemstilling  Ventetid  
Hastesak  akutt  Akutte situasjoner med fare for liv og helse  Første virkedag 
1  
Personer der rask 
intervensjon er 
nødvendig og 
ventetid vil gi store 
negative 
konsekvenser.  
 
 
 

 
Personer med kort forventet levetid, terminal fase.  
 
Personer med akutt sykdom/ skade/ lidelse, der funksjon eller 
smertetilstand vil bli vesentlig forverret dersom iverksetting av 
tiltak utsettes.  
 
Personer med brått funksjonstap der det er stor mulighet for å 
gjenvinne aktivitetsfunksjon.  
 
Personer som er i overføringsfaser mellom 1., 2. og 3. 
linjetjenesten, der tiltak må påbegynnes raskt.  
 
 

 
7 dager  
 

2  
Personer der tidlig  
intervensjon 
forventes å ha  
stor betydning for 
effekt av  
tiltak.  
 
 

 
Personer med begynnende funksjonsfall, der det er gode 
muligheter til å gjenvinne aktivitetsfunksjon. 
 
Personer med funksjonsproblemer, med fare for reduserte 
muligheter til gjennomføring av daglige aktiviteter.  
 
Personer i en situasjon der videre kommunal saksgang og 
henvisning til andre instanser avhenger av terapeutens vurdering.  

 
14 dager 

3 
Personer der 
intervensjon 
forventes å ha stor 
effekt, men hvor 
tiltak kan vente 
inntil 1 måned.  

 
Forsinket funksjons- og aktivitetsutvikling sett i relasjon til alder.  
 
Personer med kroniske sykdommer i faser med forverring.  
 
Personer i overføringsfaser der tiltak kan vente inntil 1 måned.  

 
30 dager 

4  
Personer der 
intervensjon  
anses som 
hensiktsmessig for 
at personen kan 
opprettholde/bedre 
funksjon i daglige  
aktiviteter, men 
tiltakene kan vente 
uten større  
konsekvenser.  
 
 

 
Personer med funksjonsproblemer/ kronisk sykdom uten akutt 
problemstilling.  
 
Personer i planlagte overføringsfaser.  
 
Oppfølging er nødvendig, men kan planlegges i god tid.  

 
90 dager  

 


