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Agenda
•

Inledning - Ida Kåhlin, Christina Lundqvist

•

Paneldialog med återblick kring nätverk och samverkan för att utveckla
kunskap i arbetsterapi under pandemin. - Ida Kåhlin, Iolanda Santos
Tavares Silva, överarbetsterapeut, Sahlgrenska universitetssjukhuset,
Helena Millkvist, professionsutvecklare Region Västerbotten och Malin
Regardt, Med Dr, FOU-ansvarig Funktionsområde arbetsterapi och
fysioterapi, Karolinska universitetssjukhuset.

•

Preliminära resultat från pågående covid-19 studie - Ann Björkdahl,
universitetssjukhusöverarbetsterapeut, Sahlgrenska sjukhuset.

•

Socialstyrelsens kunskapsstöd kring postcovid - Malin Åhman,
Socialstyrelsen.

Förbundets roll under pandemin
• Företräda medlemmarnas förändrade
arbetsvillkor
• Samla, utveckla och sprida
professionsrelaterad kunskap kring
pandemin/covid-19
• Bidra till att Sverige klarar pandemin
med minsta möjliga ohälsa, vård- och
rehabiliteringsskuld…

Arbetsterapeuters arbetssituation
under pandemin…
•
•
•
•
•

•

Förändrade arbetssituationer, men stor variation
beroende på verksamhetsområde
Mycket oro initialt, högt tryck i den fackliga rådgivningen
Osäkerhet kring semester och om arbetsställe
Skyddsutrustning har varit problem initialt, svårt få fram
tillräckligt och rätt skyddsutrustning.
Inställda eller framflyttade utredningar,
hjälpmedelsutprovningar, hembesök,
förflyttningsutbildningar etc…
Sänkta kvalitetskrav på insatser under pandemin, oro för
att sänkt nivå kvarstår efter pandemin

Arbetsterapi vid covid-19 –
samla och utveckla kunskap
Information och kunskapsstöd
•Arbetsterapeuten en resurs i det akuta pandemiskedet (apr 2020)
• Så hanterar du uttalad trötthet efter covid-19. Praktiska råd från Sveriges
Arbetsterapeuter till dig som vårdar dig själv i hemmet efter covid-19. (sep 2020)
• Om arbetsterapi och trötthet och utmattning efter covid-19. Ett informationsblad som
vänder sig till brukare/klienter om arbetsterapi och trötthet och utmattning efter covid19. (sep 2020)

Samling av professionsrelaterat material (bl a
bedömningsinstrument och checklistor)
på Sveriges Arbetsterapeuter webb

Arbetsterapi vid covid-19 –
samla och utveckla kunskap
•

Bidragit med synpunkter till Socialstyrelsens
kunskapsstöd och planeringsstöd för rehabilitering i
samband med covid-19 och de kunskapsstöd för
postcovid som tagits fram

•

Tagit fram kompetensprofiler för arbetsterapi inom
slutenvård och primärvård/kommunal hälso- och
sjukvård:
”Arbetsterapeutens insatser inom slutenvård i samband med covid-19” (nov
2020) och ”Arbetsterapeutens insatser inom öppenvård och primärvård i
samband med covid-19” (nov 2020)

•

Enkät till MAR i samarbete med Fysioterapeuterna
med fokus kommunernas förutsättningar att klara sitt
uppdrag kring rehabilitering. Ny enkät våren 2021,
rapport lanseras inom kort…

Sprida erfarenheter
•
•
•
•

•
•

Kontinuerliga erfarenhetsutbyten via Teams från maj
2020 – juni 2021
Coronawebben
Webbinarium om Arbetsterapi och covid-19, 10 juni 2020
med 700 anmälda arbetsterapeuter.
Seminarium på Arbetsterapiforum,16 mars 2021,
”Rehabilitering i samband med covid-19. Erfarenheter,
kunskapsutveckling och framtida utmaningar.”
Tema pandemi/covid-19 i Arbetsterapeuten
Täta digitala medlemsutskick

Opinionsbildning
•
•

Debattartiklar nationellt med fokus corona/covid19
Debattartikelmall till kretsarna för lokal publicering

Opinionsbildning
•

•
•
•

•
•
•

Medverkan i Sveriges Radios Studio Ett ang råd för en
fungerande coronavardag
Intervjuad i Aftonbladet ang uttalad trötthet
Samverkan med patient-/brukarorganisationer och andra
professionsförbund
Möten med bl a socialministern Lena Hallengren,
statssekreterare Maja Fjeastad, Socialstyrelsens GD Olivia
Wigzell…
Individuella möten med flera riksdagspolitiker i socialutskottet
Medverkan i Fysioterapeuternas podd samt minipodd i samband
med Vitalis
Många medlemmar runt om i landet har synts och hörts i
radio och TV med anledning av rehabilitering efter covid-19

Kontinuerliga
digitala
erfarenhetsutbyten

Mars –
juni 2020
• Skriften Arbetsterapeuten
en resurs i det akuta
pandemiskedet lanseras i
april.
• Socialstyrelsens första
kunskapsstöd kring
rehabilitering vid covid-19
lanseras
• Enkät till landets MARar.
• Temanummer
Arbetsterapeuten
• Webinarium om
arbetsterapi och covid-19
genomförs i juni.

Påfyllnad av
professionsmaterial på
webben

Juli december
2020
• Patientinformation kring
egenvårdsråd och
arbetsterapi vid postviral
trötthet lanseras i
september.
• Kompetensprofiler för
arbetsterapi inom
slutenvård och
primärvård/kommunal
hälso- och sjukvård
lanseras i november.
• Temanummer
Arbetsterapeuten
• Socialstyrelsens
kunskapsstöd revideras

Opinionsbildning i media
och i politikerkontakter

Januari –
juni 2021
• Ny enkät till landets MARar
• Symposium på
Arbetsterapiforum
• Temaartiklar i
Arbetsterapeuten
• Socialstyrelsen lanserar
kunskapsstöd kring postcovid
• Möte Coronakommissionen

Pandemin har öppnat ett fönster
för ökat fokus på förebyggande
och rehabiliterande insatser…
•
•
•

Vård- och rehabiliteringsskulden behöver betas
av
Kompetensfrågor i den kommunala hälso- och
sjukvården är i fokus
Pandemin riskerar skapa ökad fysisk och
psykisk ohälsa pga exv stillasittande,
ensamhetsproblematik, obalans i vardagen…
men vi vet inte…

