PRIORITERINGSNØKKEL for venteliste hjelpemidler/ergoterapi
Prioritet

Problemstillinger/målgrupper

Tiltak

Ventetid

Brukere med hurtig vesentlig
funksjonstap

Hasteutlån fra NAV hjelpemidler:
- Elektrisk regulerbar seng
- Madrasser med
trykkavlastende effekt
- Frittstående toalettstol

Sak startes på
innen 10
dager/2 uker

1.
Rask intervensjon
vurderes å ha særlig
stor betydning for
brukerens
funksjonsnivå, lindring
og livskvalitet

Brukere med alvorlig progredierende
sykdom
Brukere i ikke planlagte overganger
mellom helsetjeneste og eget hjem
Prioriterte målgrupper
- barn generelt
- brukere med store og
sammensatte hjelpebehov
- terminalpasienter
Brukere med behov for trygghet- og
sikkerhet i forhold til
- brann
- fall
- skade
som ikke kan vente

Ordinært utlån av hjelpemidler fra
NAV:
- Komfyrvakt
- Hørselshjelpemidler i
bolig; røykvarsler
- Personløfter
- Toalett-dusjstoler
- Hjertebrett
- Bytte av ikke
funksjonelle vesentlig
nødvendige hjelpemidler
- Manuell rullestol
transport/komfort
- Gåbord e.l.
Rehabilitering med fokus på ADL

Brukere med vesentlige
forflytningsvansker for seg selv
og/eller eventuelle hjelpere

Kortvarige utlån av hjelpemidler
fra kommunalt lager

Brukere i tidlig rehabiliteringsfase
(de første 3 månedene)

Opplæring i elektromedisinsk
utstyr (seng, løfter og ers)

Brukere med moderat funksjonstap

Ordinært utlån av hjelpemidler fra
NAV:
- Personløfter
- Manuell rullestol
transport/komfort
- Alternativ supplerende
kommunikasjon (ASK)
- Rampe/trappeheis o.l.
- Varsling/alarm
- Bytte av ikke
funksjonelle nødvendige
hjelpemidler

2.
Tidlig intervensjon
vurderes å ha stor
betydning for å sette
brukeren i stand til å
gjenvinne, utvikle eller
opprettholde
funksjonsnivå og
hindre ytterligere
funksjonstap

Brukere med progredierende sykdom
Brukere i planlagte overganger
mellom helsetjeneste og eget hjem
Brukere med vesentlige ADLvansker
Brukere i rehabiliteringsfase (de
første 6 månedene)
Brukere med forflytningsvansker for
seg selv og/eller eventuelle hjelpere
Brukere som ikke har alternative
tiltak eller hjelpemidler

Spesifikke ADL vurderinger
Spesifikk ADL –
trening/stimulering
Rehabilitering med fokus på ADL
Kortvarige utlån av hjelpemidler
fra kommunalt lager

Sak startes på
innen 15
dager/3 uker

3.
Brukere med lite/ingen funksjonstap
Intervensjon forventes
å ha betydning for
brukeren for å
forbedre og/eller
opprettholde
funksjonsnivå og
livskvalitet
Brukere har
tilstrekkelige
alternativer

Brukere i stabil og ikke
progredierende fase
Brukere med ADL vansker
Brukere som har tilstrekkelige
alternative tiltak eller hjelpemidler

Ordinært utlån av hjelpemidler fra
NAV:
- Elektriske rullestoler
- Bytte av ikke
funksjonelle hjelpemidler
- Bil
- Syn/Hørsel
- Hukommelse

Sak startes på
innen 40
dager/2
måneder

Generelle ADL vurderinger
Brukere i rehabiliteringsfase (de
første 9 månedene)

Generell ADL –
trening/stimulering
ADL –trening/stimulering
Veiledning av annet
helsepersonell
Generelt forebyggende arbeid

4.
Brukere i stabil fase
Intervensjon ansees
som hensiktsmessig for
bruker, men kan vente

Ordinært utlån av hjelpemidler fra
NAV:
- Elektrisk rullestol type
scooter
- Aktivitetshjelpemidler
- Bytte av funksjonelle
hjelpemidler

Sak startes på
innen 80
dager/4
måneder

Generelle boligvurderinger uten
konkrete tiltak
Informasjonsarbeid
Ansvarsgruppearbeid/Individuell
plan

-

Problemstillinger/målgrupper og tiltak i prioriteringsnøkkelen er ikke utfyllende og må ses på som
gruppevise eksempler.
Dager i ventetid er definert som virkedager i hverdagene. Helgedager og røde dager teller ikke.
Dagene begynner og telle fra og med henvendelsen er mottatt og registrert. Henvendelsen er mottatt og
registrert når ergoterapitjenesten har fått tilstrekkelig og nødvendig informasjon til å kunne sette i gang
saken.

