
MARs erfarenheter 
av arbetsterapi vid Covid-19

Mjölby, Motala, Vadstena, 
Ödeshög och Boxholm

• Hemsjukvård i ordinärt boende, alla medborgare
• Dagverksamhet, daglig verksamhet
• Korttids
• Särskilt boende
• LSS-boende



Arbetsterapeutens roll

Arbeta på som vanligt eller avstå att träffa patienter?

• Rehab utför sitt uppdrag 
• Besöker patienter med behov
• Tar ställning till användande av skyddsutrustning 

• Frågor som uppstått
• Behöver just denna patient min kompetens nu? 
• Kan vi arbeta genom andra yrkesgrupper?



Rutin - arbetsprocess

• Ring patienten, anhöriga och efterhör måendet

• Läs journal – även Regionens

• Bedöm om insatsen ska utföras

• Samplanera med tex sjuksköterska, hemtjänst- och 
omvårdnadspersonal för att minska antal kontakter för patienten

• Använd skyddsutrustning vid behov

• Om möjligt – lägg besöken sist på arbetsdagen

Avstå från icke 
nödvändiga besök av 
rehab!?!

-Vilka besök är det?



Patient boende i ordinärt boendePatient boende på SÄBO

Patient (post) Covid-19 kommer till kohortenhet

• Planering under vårdtid 
• Förbereda hjälpmedel på korttids: 

behandlande/ förebyggande madrass, 
lyft och lyftsele, överflyttningsplattform, 
rullstol och gånghjälpmedel

• Positionering
• Mobilisering
• ADL-bedömning och träning
• Energibesparande aktiviteter
• Patienten åter till sitt boende för fortsatt 

rehabilitering 

• Uppmärksamma kognitiva nedsättningar 
ex nedsatt insikt, tidsuppfattning

• Fatigue
• Hembesök
• Bostadsanpassning
• Samverkan med Regionens rehabilitering 

i öppenvård tex kognitiv rehabilitering
och där patienten behöver ett helt team

• Fortsatt rehabilitering i hemmet om det 
är bästa platsen



Gränssnitt mot Regionens rehabilitering?
Hemsjukvårdsavtalet - då fanns inte denna patientgrupp 

• Regionens rehab startar upp öppenvårdsteam för Covid-19 
patienter med: arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped och kurator

• Vilka får remiss för rehabilitering hos Regionen?

• Dialog med MAR innan uppstart

• Nya arbetssätt? Konsultationer på videolänk kollegor emellan?

• Om vi upptäcker nya behov för dessa patienter – hur kommunicera 
det till Regionens rehab?



Framtid – ”rehabiliteringsskuld”?

• Covid-19 är en patientgrupp vars rehabiliteringsbehov inte 
är klarlagda ännu

• Tidsperspektiv?

• Vad händer när Regionen börjar operera igen?

• Patienter avstår idag rehabilitering, vi har ca 1/3 färre 
patienter som ringer

• Covid-19 lyfter rehabiliteringsfrågorna i kommunerna!



Ni som inte har MAR – vänd er till MAS
MAS har MAR-ansvar om det inte finns MAR

- MAR gör skillnad för rehabilitering på strategisk nivå i både kommunerna och Regionen
- i förskrivningsprocessen av hjälpmedel
- i samverkan och hantering av gränssnitt med Regionen
- i utvecklingsarbeten

Patientsäkerhet



Tack för att ni har lyssnat!

Boel Eklund 

MAR i västra Östergötland

boel.eklund@mjolby.se
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