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1.5 Funktionsbeskrivning för arbetsterapeut i vård- och 
omsorgsboende för äldre i Tyresö kommun 

 

Ansvarsområde hälso- och sjukvård 

Den kommunalt anställda arbetsterapeutens ansvarsområde omfattar öppen hälso- och sjukvård i 

kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre. Hälso- och sjukvårdsarbetet ska vara en integrerad 

del i socialtjänsten och styrs av såväl Hälso- och sjukvårdslagen som Socialtjänstslagens intentioner. 

Hälso- och sjukvården ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet samt i 

överensstämmelse med gällande författningar, föreskrifter och lokala rutiner som gäller för 

verksamheten. 

Grundläggande krav i Hälso- och sjukvårdslagen är att landsting och kommuner ska tillhandahålla 

hälso- och sjukvård av god kvalitet som tillgodoser patientens behov/krav på säkerhet och trygghet 

samt att det ska finnas den personal som behövs för att meddela god vård. 

Socialstyrelsen låter meddela att kommuner och landsting ansvarar för att den hälso- och 

sjukvård som upphandlas från entreprenörer fyller kraven på god vård. Samma höga krav måste 

ställas på arbetsterapeutens kompetens oavsett driftsform, detta gäller även vikarier. 

 

Dokumentation1  

Enligt patientdatalagen är all legitimerad personal skyldig att föra journal. 

 

Avvikelserapportering2 

Rutin för avvikelserapportering finns på MAS hemsida. 

Verksamhetschefen på äldreboendet ansvarar för att det finns lokala rutiner vilka ska vara kända för 

medarbetare. Avvikelserapporter sammanställs i patientsäkerhetsberättelsen. Alla avvikelserapportera 

ska följas upp på vård- och omsorgsboendet för att se vilka åtgärder som ska vidtas eller om rutiner 

ska ses över. All personal på enheten ska ha möjlighet att ta del av avvikelserapporterna. 

 

Riskbedömning för fall, nutrition och trycksår 

Arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska ska tillsammans medverka vid vårdplanerings-möten. 

När individen flyttar in till vård- och omsorgsboendet och vid förändring i hälsotillstånd ska 

riskbedömning för nutrition, fall och trycksår göras och dokumenteras. 

 

 

Arbetsterapeutens arbetsuppgifter 
Utredning 

Genom arbetsterapeutiska bedömningar utreda behov, sätta upp mål och åtgärder för 

behandling. 

 

Författningar 

Hålla sig informerad om gällande författningar inom hälso- och sjukvårdens område. 
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Delegering3  

Instruera personal både muntligt och skriftligt beträffande funktionsträningar och viss typ av 

behandling så att kraven på en god och säker vård upprätthålls. 

 

Individuell behandling 

Genom arbetsterapeutisk bedömning sätta upp mål och åtgärder för behandling. Förebygga risk för 

nedsatt fysisk funktionsförmåga och bibehålla och om möjligt förbättra funktionsförmåga samt 

kompensera vid nedsatt fysisk funktionsförmåga hos den äldre. Genom arbetsterapeutiska 

bedömningar utreda behov av förändringar i den fysiska och sociala miljön i boenderum, 

gemensamma utrymmen på vård- och omsorgsboendet. 

 

Handledning och utbildning 

Handleda personalen i ett rehabiliterande förhållningssätt. samt informera och instruera boende och 

anhöriga. Instruera personal både muntligt och skriftligt beträffande funktionsträningar och viss typ 

av behandling för att fylla kraven på god och säker vård. 

 

Hjälpmedel4 

Bedömning och utprovning och uppföljning av hjälpmedel samt utforma förslag till förändringar till 

exempel i vård- och omsorgsboendet. Ge förslag och råd vid nyanskaffning av hjälpmedel som vård- 

och omsorgsboendet planerar att köpa in. Kontakt med hjälpmedelscentralen eller berörd 

hjälpmedelsleverantör. 

Instruera och informera vårdtagare, anhöriga och vårdpersonal angående användning och skötsel av 

hjälpmedlet. 

 

Kvalitetssäkring/utveckling 

Upprätthålla och utveckla sin professionella kompetens samt se till att lokala rutiner och riktlinjer 

för MTP finns tillgängliga för vårdpersonalen. 

 

Rutiner 

Delta i vård- och omsorgsboendets planeringsdagar, arbetsplatsmöten etc. 

Avvikelserapporter samt MTP (medicintekniska produkter) och fall ska redovisas och följas upp på 

vård- och omsorgsboendet. 

 

_________________________ 

1 SOSFS 2008:14 Patientdatalagen 

2 SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

3 SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 

4 SOSFS 2001:8 Användning av medicintekniska produkter 


