Prioriteringsnøkkel – Fysioterapitjenesten Karlsøy kommune

Prioritet

Målgruppe, eksempel



Prioritet 1



Max ventetid: 1 uke



Prioritet 2
Max ventetid: 2 uker

Tidlig intervensjon
er nødvendig og har
stor betydning for
effekt av tiltak













Prioritet 3
Max ventetid: 4 uker

Intervensjon
forventes å ha stor
betydning for effekt
av tiltak

Prioritet 4
Max ventetid: 3 mnd

Intervensjon er
hensiktsmessig, men
kan vente























Ikke prioritet



Utarbeidet 13.10.17
Fysioterapeut Amanda Tårnes

Barn/unge med lungeproblemer, akutt fase.
Barn/unge i terminal fase med kort forventet levetid.
Barn/unge som har eller står i fare for å utvikle trykksår, f. eks
ryggmargskadde, nyopererte.
Intensiv behandling, for eks. oppfølging etter Botoxinjeksjon eller
operasjoner.
Barn/unge med lungeproblemer, aktiv fase.
Barn/unge med forverring i psykisk helse, livskvalitet og funksjonsevne.
Spedbarn med torticollis, asymmetri, fødselsskade.
Vurdering av motorikk hos spedbarn/barn >1 år.
Premature spedbarn.
Vurdering av spedbarn med fotproblematikk.
Barn/unge med progredierende lidelser, aktiv fase.
Barn/unge med reumatiske og ortopediske lidelser, aktiv fase.
Barn/unge med nyoppdagete nevrologiske eller genetiske lidelser.
Nyopererte barn/unge
Barn/unge med langvarige psykosomatiske plager.
Barn med sen motorisk utvikling.
Barn med sammensatte vansker.
Vurdering ved fotproblematikk.
Barn/unge med lungeproblemer i kronisk fase.
Barn/unge med funksjonshemming der det er behov for/bytte av
hjelpemidler eller tilrettelegging
Barn/unge med progredierende lidelser.
Barn/unge med revmatiske og ortopediske lidelser.
Barn/unge med nevrologiske og genetiske lidelser.
Barn/unge som henvises til spesialisthelsetjenesten.
Bistand i overgangsfaser (f. eks. barnehage - skole).
Oppstart av Individuell Plan
Overvekt/fedme
Barn/unge med varig nedsatt funksjonsnivå i stabil fase.
Ungdom med sen motorisk utvikling.
Ungdom med sammensatte vansker.
Barn/unge med kroniske lidelser i stabil fase med behov for veiledning og
vedlikeholdstrening.
Bistand i overgangsfaser (for eksempel barneskole – ungdomsskole)
Internundervisning

Barn/unge som har behov for fysioterapi, men som kan nyttiggjøre seg av
fysioterapeut med driftsavtale
Idrettsskader
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Prioriteringsnøkkel – Fysioterapitjenesten Karlsøy kommune

Prioritet

Prioritet 1
Max ventetid: 1 uke

Prioritet 2
Max ventetid: 2 uker

Tidlig intervensjon
er nødvendig og har
stor betydning for
effekt av tiltak

Prioritet 3
Max ventetid: 4 uker

Intervensjon
forventes å ha stor
betydning for effekt
av tiltak

Målgruppe, eksempel





Voksne med lungeproblemer, akutt fase.
Voksne i terminal fase med kort forventet levetid.
Rehabiliteringspasienter/pasienter på vurderingsopphold
Nyopererte








Voksne med lungeproblemer, aktiv fase.
Voksne med alvorlige og/eller kroniske lidelser i aktiv fase.
Voksne med forverring i psykisk helse, livskvalitet og funksjonsevne.
Voksne med stor fallrisiko uten tidligere igangsatte tiltak.
Tilrettelegging ved utskriving fra 2.linjetjenesten.
Hurtig progredierende lidelser.
Cancer i terminal fase.











Prioritet 4
Max ventetid: 3 mnd




Voksne med psykosomatiske plager i faser med forverring.
Voksne med kroniske lidelser i faser med forverring.
Voksne med fallrisiko.
Vurdering i forbindelse med henvisning til spesialisthelsetjenesten.
Problemer ved utføring av daglige aktiviteter, som f. eks. å kunne bo i
egen bolig, delta i arbeidsliv, eller mestre omsorgsansvar (både somatikk
og psykiatri).
Oppstart av Individuell Plan.

Voksne med varig nedsatt funksjonsnivå/kroniske lidelser i stabil fase.
Behov relatert til hjelpemidler, veiledning og trening/behandling.
Bistand i overgangsfaser (f. eks skole-dagsenter-arbeid)
Internundervisning

Intervensjon fra
terapeut er
hensiktsmessig, men
kan vente

Ikke prioritet





Utarbeidet 13.10.17
Fysioterapeut Amanda Tårnes

Generell problemstilling knyttet til demens
Personer som har behov for fysioterapi, men som kan nyttiggjøre seg av
fysioterapeut med driftsavtale
Personer uten store muligheter til å øke aktivitetsnivået
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