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Henvisning av pasienter med behov for ortopediske hjelpemidler. 

Dette vil gjelde pasienter over 18 år og som sokner til Sykehuset Levanger. 

Pasienter med varig og vesentlig funksjonsforstyrrelse i støtte- og bevegelsesapparatet kan få stønad 

til ortopediske hjelpemidler via søknad til NAV. Det må foreligge rekvisisjon fra legespesialist med 

rekvisisjonsrett.  

Slike pasienter har til nå blitt henvist til ortopedisk avdeling for slik vurdering. Imidlertid har spesialist 

i fysikalsk medisin og rehabilitering samme rekvisisjonsrett som spesialist i ortopedisk kirurgi. Vi 

kommer derfor til å endre denne rutinen. Med virkning fra 01.03.23. skal slike pasienter henvises til 

fysikalsk medisinsk poliklinikk. Pasientene vil få en tverrfaglig vurdering sammen med 

ortopediingeniør fra Trøndelag ortopediske verksted (TOV) på samme måte som før. 

Kriterier for henvisning til spesialist:  

Et hjelpemiddel i folketrygdlovens forstand, er i utgangspunktet et hjelpemiddel som er egnet til 

direkte å avhjelpe/erstatte/kompensere for en funksjonssvikt. 

Ortopediske hjelpemidler er proteser, ortoser og ortopedisk fottøy. 
 
Etter folketrygdloven er vurderingen av funksjonsevnen knyttet til hvordan personen kan utføre sine 

alminnelige og arbeidsrelaterte aktiviteter. For at ortopediske hjelpemidler etter § 10-7 bokstav i skal 

være aktuelt, må funksjonsnedsettelsen ha betydning for hvordan personen er i stand til å utføre 

slike aktiviteter, jf. pkt. 4.1 om vesentlig funksjonsforstyrrelse og pkt. 4.1.1 om alminnelig aktivitet. 

Ortopediske hjelpemidler/proteser kan gis når tilstanden har stabilisert seg og sykdom, funksjonstap 
og behov for hjelpemidler anses som varig (forventet utover 2-3 år). 

Pasienter som ikke oppfyller kriteriene, men hvor man likevel ser behov for ortoser eller ortopedisk 
fottøy (eks. fotsenger ved smertetilstander, plattfot etc), kan henvises direkte til TOV uten vurdering 
hos spesialist. Disse pasientene må dekke utgiftene selv. 

Ref.: Rundskriv til ftrl § 10-7 bokstav i: Ortopediske hjelpemidler m.v.  

Forskrift om dekning av utgifter til proteser mv. (1997) | Folketrygdloven (1997) §10-7 

 

Med vennlig hilsen 

Elisabeth Strugstad 
Avdelingsoverlege, Ortopedisk avdeling 

Sykehuset Levanger 
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