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Arbetsterapeutens arbetsuppgifter 
inom Ortopedi 

 

Organisation 
Direkt underställd enhetschefen vid Arbetsterapienheten Sunderby 

sjukhus. 

 

Yrkets kompetenskrav 
Legitimerad arbetsterapeut. 

En legitimerad arbetsterapeut arbetar med kvalificerad arbetsterapeu-

tisk rehabilitering vilket innebär att utveckla patientens aktivitetsför-

måga eller förhindra nedsatt aktivitetsförmåga. 

 

Mål och Medel 
”Målet med arbetsterapi är att främja patientens möjligheter att leva 

ett värdefullt liv i enlighet med sina egna önskemål och behov och i 

förhållande till omgivningens krav. 

Arbetsterapeutens medel att nå detta mål består i att genom arbetste-

rapi utveckla patientens aktivitetsförmåga eller förhindra nedsatt akti-

vitetsförmåga och i förekommande fall kompensera den, så att patien-

ten upplever tillfredställelse i sin dagliga livsföring.” (Etisk kod, FSA, 

2012) 

 

  

Arbetsbeskrivning för arbetsterapeuter 

 
Arbetsterapeuterna har stående förfrågan på ortopeden avd. 31 samt 

muntlig förfrågan på barnavd. 44. 

 

Den arbetsterapeutiska rehabiliteringen genomförs i samråd med pati-

enten och/eller närstående. Utifrån patienternas hälsa och livssituation, 

individuella önskemål, behov och förutsättningar arbetar arbetstera-

peuten med att:  

 

 Utreda patientens tidigare aktivitetsförmåga 

 Utreda patientens aktivitetsutförande genom observation 

och/eller intervju. Vid behov används strukturerade bedöm-

ningsmetoder ex: ADL-taxonomin; AMPS (Assessments of 

Motor and Process Skills); Sunnaas ADL-index   

 Planera arbetsterapeutiska åtgärder och mål i samråd med pati-

enten och ev närstående. 
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 Teamsamverka med avdelningspersonal, Fysioterapeuter.  

 Dokumentera arbetsterapeutiska åtgärder i Arbetsterapienhet-

ens patientjournal. 

 Genomföra, utvärdera och revidera arbetsterapeutiska åtgärder 

med valida och reliabla metoder.  

 Informera muntligt och skriftligt patient och ev närstående om 

restriktioner och särskilda förhållningssätt efter 

skada/operation. 

 Ansvara för att relevant information inhämtas och rapporteras 

vidare i vårdkedjan. Överrapportering sker enligt SBAR 

och/eller via LifeCare. 

 Vid behov ge råd och stöd till patienter, anhöriga och personal 

 Förskriva, prova ut, överföra kostnad samt återlämna hjälpme-

del. Regelbunden kontakt sker med Länsservice gällande 

hjälpmedel  

 Utvärdera användning av tidigare förskrivna hjälpmedel 

 Utreda patientens boendemiljö genom intervju, eventuellt via 

kommunens arbetsterapeut och anhöriga vid behov.  

 Rekommendera och föreslå olika hjälpmedel och anpassnings-

åtgärder i patientens boendemiljö samt vidarebefordra dessa 

till kommunens arbetsterapeut. 

 Ansvara för att den utrusning och miljö som används vid ar-

betsterapeutisk bedömning och träning är säker för patienten 

 Vid samverkan inför hemgång dokumentera i LifeCare.  

 Samverka på ronder på avdelningen.   

 På remiss träffa patienter i protesteamet. 

 Handleda studenter vid deras verksamhetsförlagda utbildning 

enligt samarbetsavtalet mellan Region Norrbotten och LTU  

 Söka relevant kunskap som dokumenterats från utvecklingsar-

bete och forskning 

 

 

Allmänna arbetsuppgifter 
 

Möten 

Delta i arbetsplatsträffar vid arbetsterapienheten  

Delta i internutbildningar samt utvecklingsarbete.  

Delta vid utbildningar/möten kring uppdatering av hjälpmedel (ex 

rullstolar, sittdynor mm)  
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Forskning och praxis 

Arbetsterapeuten upprätthåller och utvecklar sin professionella kom-

petens genom att aktivt delta i Arbetsterapienhetens kontinuerliga ut-

vecklingsarbete.  Syftet med utvecklingsarbetet är att säkerställa god 

kvalitet på arbetsterapeutiska åtgärder och att de bygger på beprövad 

erfarenhet och evidensbaserad praxis. 

 

 

Rapportera avvikelser och förbättringsområden 

Skyldiga att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls och har där-

för ansvar för att rapportera risker för vårdskador samt händelser som 

har medfört eller kunnat medföra vårdskada samt bidra till förbätt-

ringsarbete. 

 

Övriga arbetsuppgifter 

Ansvarig vissa dagar för fikarummet 

Då vi inte har någon sekreterare så ansvarar vi för VIS, redaktör för 

vår hemsida, utformar länsgemensamma arbetsterapiprogram och pa-

tientinformation.  

Kopierar själv patientinformation och övriga blanketter 

Undervisning på LTU 

Planeringsdagar 
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