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Funktionsbeskrivning för arbetsterapeut
En arbetsterapeut arbetar med människor som riskerar att förlora eller har förlorat förmågan
att utföra olika typer av vardagsaktiviteter. Arbetsterapeuten arbetar med människor som på
grund av skador eller sjukdomar har nedsatt förmåga att utföra dagliga aktiviteter.
Arbetsterapeuten provar ut och förskriver hjälpmedel utifrån sitt kompetensområde.
Arbetsterapeuten hjälper också till att anpassa bostaden och arbetsplatsen för att underlätta
arbetet eller det dagliga livet.

Ansvarsområde
Kommunens ansvarsområde omfattar hälso- och sjukvård upp som bedrivs på vård- och
omsorgsboenden för äldre, dagverksamhet för äldre samt hemsjukvård inom LSS på
grupp/servicebostäder/daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.
Hälso- och sjukvården skall bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet samt i
överensstämmelse med gällande för fattningar, föreskrifter, riktlinjer och lokala rutiner som
gäller för verksamheten.
Grundläggande krav i hälso- och sjukvårdslagen är att Regioner och kommuner skall
tillhandahålla hälso- och sjukvård av god kvalitet som tillgodoser patientens behov av
säkerhet och trygghet samt att det ska finnas den personal som behövs för att meddela god
vård.

Dokumentation
Enligt patientdatalagen är all legitimerad personal skyldig att föra journal. Leg.
Arbetsterapeut har journalföringsplikt och skall föra patientjournal.

Avvikelserapporter
Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att bidra till en hög patientsäkerhet. Personalen ska
därför rapportera risker för vårdskador samt händelser som har eller hade kunnat medföra
vårdskada.
Rutin för avvikelserapportering finns på MAS hemsida www.solna.se/mas
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Riskbedömning för fall, nutrition och trycksår
När en boende flyttar in till ett vård –och omsorgsboende, var 6:e månad samt vid
förändring i hälsotillstånd ska riskbedömning för nutrition, fall, trycksår och munhälsa göras
och vid risk ska förebyggande åtgärder sättas in och följas upp. Riskbedömningar ska
dokumenteras i omvårdnadsjournalen och i Senior Alert. Inom LSS genomförs detta vid
behov.

Utredningar, bedömningar och hjälpmedel
Utifrån sin kompetens göra utredningar och prova ut och beställa tekniska hjälpmedel. Vid
hjälpmedelsförskrivning följa förskrivningsprocessen:
• Bedöma behov av insatser
• Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt
• Instruera, träna och informera
• Följa upp och utvärdera funktion och nytta
Att komma med förslag och råd vid nyanskaffning av hjälpmedel
Kontakt med hjälpmedelscentralen (Sodexho hjälpmedelsservice) och/eller berörd
hjälpmedelsleverantör.
Instruera och informera boende/brukare, personal och i förekommande fall närstående
angående användning och skötsel av hjälpmedlet.

Individuell behandling
Prova ut och beställa tekniska hjälpmedel.
Instruera boende/brukare, personal och i förekommande fall närstående i handhavandet av
hjälpmedel.

Palliativ vård
Arbetet ska ske enligt palliativa vårdens hörnstenar och i enlighet med det palliativa
förhållningssättet.

Handledning och utbildning
Handleda personalen i att använda tekniska hjälpmedel.
Informera och instruera boende/brukare och i förekommande fall anhöriga. Instruera
personal både muntligt och skriftligt beträffande funktionsträningar och viss typ av
behandling.

Författningar, överenskommelser, regler och rutiner
Att hålla sig informerad inom hälso- och sjukvårdens område.
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Kvalitetssäkring/utveckling
Upprätthålla och utveckla sin professionella kompetens. Arbeta tillsammans med övriga
teamet kring boende/brukare och delta i vårdplanering.
Se till att lokala rutiner och riktlinjer för MTP finns tillgängliga för personalen.
Avvikelserapporter samt MTP (medicin tekniska produkter) och fall, redovisas och följas
upp.
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