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Pandem ins utveckling ur  ett 
arbetsterapeutiskt perspektiv på Karolinska 
Universitetssjukhuset

 Omställningen påbörjas 
sjukhusövergripande. 

 För arbetsterapeuter är det 
avvaktande läge. 

 Behovsanalys görs, främst 
covid på IVA.

 Sorteringsfas, behovet 
identifieras. 

Första patienterna lämna 
IVA. Covid-inriktade 
avdelningar skapas. 

Insatser riktas för att möta 
det nya rehab-behovet

Rutiner och arbetssätt och 
utbildningar skapas och 

genomförs. 

Standardisering 
av arbetssätt och 
dokumentation. 

Fler patienter 
skrivas ut än skrivs 

in. 
Tydligt och stort 

behov av 
uppföljning

 En tydlig struktur 
kring arbetssätt.
 vi lär oss 

kontinuerligt nya 
aspekter och en 
kompetens- och 
evidensgrund 

skapas. 
Fortsättning 

följer…

2

Mars April Maj Juni



Akutfas – IVA/IM A

Många patienter har varit i behov av intensivvård och 
intermediärvård. Det är viktigt att tidigt identifiera 
arbetsterapeutisk behov.
 Inledande aktivitetsbedömning för att uppmärksamma 

risker för nedsatt aktivitetsförmåga, delirium, trycksår 
och handfunktion. 

 Bedömning bör påbörjas vid desedering och avveckling 
av bukläge, delirium, svullnad övre extremitet, tidigare 
försök till mobilisering, avstämning med team. 

 Base-line inför vidare plan genom vårdförloppet.

3 Infoga sidfot via menyfliken Infoga och därefter Sidhuvud/sidfot



Akut rehabfas - Vårdavdelning

Vårdavdelning
 Fortsatt uppföljning/träning av tidigare satta mål samt 

förnyad bedömning och planering. 
 Samverka med teamet
 Stor risk för inaktivitet pga lång vårdtid och isolering
 Behov av kontinuerlig rehab under tiden på sjukhus pga

patientens symptombild och behov av långvarig 
akutsjukvård

 Bedömning av fortsatt rehabiliteringsbehov efter 
akutsjukvården.
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Arbetssätt och fram gångsfaktorer  i 
arbetet 
Behov av gemensam grund för bedömningar pga patientgruppens 
komplexitet
 Standardiserat i arbetsgruppen avseende 

aktivitetsbedömningar och kognition
 Rutiner och riktlinjer som skapats och justerats under vårens 

gång
 Regelbundna möten för arbetsterapeuter för samverkan kring 

patientgruppen och kunskapsdelning
 Journalmall för att standardisera dokumentation 
 Checklista för vårdavdelningar för att främja trygg utskrivning
 Samverkan mellan olika professioner har ökat och belyst vikten 

av arbetsterapi inom akutsjukvård och massmedia
 Viktigt att mäta patientutfall och lära sig om både en ny 

patientgrupp och i det vardagliga arbetet. 
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Avslutning

Det är en komplex patientgrupp med flera olika symptom 
där vi med ett aktivitetsperspektiv är otroligt viktiga för 
att fånga patientens behov. Detta för att patienten skall 
kunna återgå till en fungerande vardag!

Vi gör det vi är bra på och alltid gör med alla patienter!
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Tack!
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Arbetsterapi efter Covid-19!

https://mattlo.se/wp-content/uploads/2015/02/arbetsterapi.jpg
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