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Inledning
Målet med arbetsterapi är att stödja personen att göra det hen önskar 
och behöver, på ett sätt som främjar hens möjlighet att leva ett så gott 
liv som möjligt. Detta sker med utgångspunkt från personens syn på 
sin situation, önskemål och behov, samt med hänsyn till möjligheter 
och hinder i det sammanhang som hen befinner sig i (Etisk kod för 
arbetsterapeuter, 2018). 

Ämnet arbetsterapi omfattar kunskaper om människors vardagliga 
aktiviteter och dess relation till delaktighet och hälsa. Inom ämnet 
arbetsterapi bedrivs grundforskning och tillämpad forskning.  
Grundforskning i arbetsterapi omfattar hur resurser och begränsning
ar hos personen och i omgivningen påverkar människors möjlighet 
till aktivitet, delaktighet och hälsa. Tillämpad forskning i arbetsterapi 
omfattar hur aktivitetsbaserade hälsofrämjande, förebyggande och 
rehabiliterande insatser kan främja aktivitet och delaktighet samt  
hälsa (definition av ämnet arbetsterapi antagen av Sveriges Arbets
terapeuters förbundsstyrelse, 2013).

Arbetsterapi omfattar insatser för barn, ungdomar, vuxna och  
äldre med hälsoproblem som begränsar eller hotar att begränsa deras  
aktivitet och delaktighet. Insatserna omfattar personlig vård,  
boendeaktiviteter, arbete, studier, lek och fritid. Arbetsterapi bedrivs 
även på grupp och samhällsnivå, till exempel när det gäller tillgäng
lighet i bostäder, yttre miljö och kollektivtrafik.

Sedan 1996 har Sveriges Arbetsterapeuter haft en kvalitetspolicy och 
arbetat för att utveckla och säkerställa kvaliteten i arbetsterapi, som 
länge varit ett angeläget område för arbetsterapeuter. 



Kvalitet i hälso- och sjukvård
Enligt Hälso och sjukvårdslagen (2017:30, kap 5 §4) ska kvaliteten i
verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.  
Socialstyrelsen anger i föreskriften SOSFS 2011:9 att det ska finnas  
ett ledningssystem som ska användas för att systematiskt planera,  
leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

I föreskriften beskrivs vårdgivarens eller den som bedriver socialtjänst 
eller verksamhet enligt LSS ansvar, såväl som personalens ansvar och 
medverkan i kvalitetsarbetet. För att säkra verksamhetens kvalitet ska 
processer och rutiner identifieras och fastställas. Riskanalys, egen
kontroll, utredning av avvikelser och förbättring av processer och 
rutiner ligger till grund för en årlig sammanhållen kvalitets och 
patientsäkerhetsberättelse.

Vid utredning och intervention tillhör arbetsterapeuter hälso och 
sjukvårdspersonal oavsett var man är anställd.  

I Socialstyrelsens skrift Nationella indikatorer för god vård, 2009, beskrivs 
sex kvalitetsområden som alla ska beaktas för att säkerställakvaliteten i 
hälso och sjukvården. Hälso och sjukvård ska vara kunskapsbaserad 
och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik samt ges i 
rimlig tid. På nästa sida presenteras vad detta innebär för arbetsterapi.
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Kvalitet i arbetsterapi
KUNSKAPSBASERAD OCH ÄNDAMÅLSENLIG ARBETSTERAPI
• Arbetsterapi bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och  

utformas för att möta personens behov, det vill säga en evidens
baserad praxis tillämpas.

• Personen ska få en adekvat utförd arbetsterapeutisk utredning och 
intervention. Detta innebär att definiera behov, formulera mål, 
genomföra intervention, utvärdera samt att inhämta personens 
synpunkter på kvaliteten i arbetsterapin.

SÄKER ARBETSTERAPI
• Genom ett aktivt riskförebyggande arbete förhindras skador som 

kan orsakas av arbetsterapi.
• Att arbetsterapeuter använder ett gemensamt språk för att underlätta 

kommunikation, dokumentation och åtgärdsregistrering.

PATIENTFOKUSERAD ARBETSTERAPI
• Arbetsterapi ges med respekt och lyhördhet för personens  

behov, förväntningar och värderingar och att dessa vägs in i  
beslut om insatser.

• Att arbetsterapeuten arbetar utifrån Sveriges Arbetsterapeuters 
etiska kod.

EFFEKTIV ARBETSTERAPI
• Tillgängliga resurser nyttjas på bästa sätt för att uppnå målen med 

arbetsterapi.

JÄMLIK ARBETSTERAPI
• Arbetsterapi tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla.

ARBETSTERAPI I RIMLIG TID
• Att ingen person ska behöva vänta oskälig tid på arbetsterapiinsatser 

som hen har behov av. 
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Vad innebär ett systematiskt  
kvalitets- och patientsäkerhets-
arbete i arbetsterapi?
• Att identifiera förbättringsområden, vidta och följaupp åtgärder  

för att förbättra kvaliteten i arbetsterapi.
• Att skapa och använda ett systematiserat arbetssätt som baseras  

på dokumenterad och tillförlitlig kunskap från vetenskap och  
beprövad erfarenhet.

Nationella kvalitetsindikatorer  
för arbetsterapi
Med hjälp av en kvalitetsindikator kan arbetsterapins kvalitetföljas 
och mätas. En kvalitetsindikator kan finnas på struktur, process  
eller resultatnivå.

STRUKTURINDIKATORER
• Plan med mätbara mål och uppföljning med måluppfyllelse  

ska göras varje år.
• Arbetsterapiprogram ska finnas för de mest frekventa  

patient grupperna inom verksamheten.

PROCESSINDIKATORER
Rutiner ska finnas beskrivna och utvärderade med mål och  
måluppfyllelse för:
• delaktighet i utredning och intervention.
• användning av Sveriges Arbetsterapeuters Åtgärdsregistrering inom  

arbetsterapi – ett urval av KVÅ (2018). 
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• redovisning av resultat till remittent och samverkanspartner  
avseende utredning och intervention på individnivå.

• arbetet med yrkesetiska frågor i enlighet med Sveriges  
Arbetsterapeuters etiska kod.

RESULTATINDIKATORER
• Mätbara resultatmål på gruppnivå ska finnas för personer som  

erhållit enbart utredning.
• Mätbara resultatmål på gruppnivå ska finnas för personer som  

erhållit både utredning och intervention.

Vem ansvarar för vad?
VARJE ENSKILD ARBETSTERAPEUTS ANSVAR
• Att i sin verksamhet arbeta utifrån Sveriges Arbetsterapeuters  

kvalitetsindikatorer.
• Att aktivt skaffa sig kunskap för att genomföra kvalitetsarbete.
• Att medverka i kvalitetsutveckling.

HUVUDMANNENS ANSVAR
• Att fastställa övergripande mål för kvalitetsarbetet.
• Att ge direktiv för och säkerställa ledningssystemet för kvalitet.
• Att tillhandahålla adekvata resurser, exempelvis arbetstid,  

utbildning och nödvändigt material. 
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SVERIGES ARBETSTERAPEUTERS ANSVAR
• Att följa utvecklingen inom kvalitetsområdet, såväl  

nationellt som internationellt.
• Att stimulera arbetsterapeuter till kvalitetsarbete.
• Att bevaka att behovet av resurser för kvalitetsutveckling  

inom arbetsterapi tillgodoses.
• Att utse mottagare av Sveriges Arbetsterapeuters utmärkelse 

för kvalitetsutveckling.
• Att erbjuda en webbplats för att samla material som stödjer 

arbete med kvalitet i arbetsterapi.
• Att initiera och utveckla metoder för att beskriva, mäta  

och förbättra kvaliteten i den arbetsterapeutiska verksam heten.
• Att följa tillämpning av kvalitetsindikatorerna i den arbets

terapeutiska verksamheten.
• Att bedriva fortbildning för arbetsterapeuter och producera 

material inom kvalitetsområdet.


