
480 Enhetschef Rehabilitering 

Box: Öppen kommun   Ansvar 480 
Kunden ska mötas av ett professionellt förhållningssätt med god kvalité och rätt servicenivå.  

Vi ska vara en för kunderna tillgänglig enhet. 

 

Delmål 

God kvalitet 

 

 

90 % nöjda kunder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgänglig verksamhet 

 

 

 

 

 

 

Delta i samverkan internt/ externt 

Aktivitet 

Kvalitetsledningssystemet ska uppdateras med 

nya processer och rutiner vid behov. 

 

Varje gäst som finns på Dagrehab och i 

Dagverksamheten har en utsedd 

kontaktperson. 

 

I varje ärende finns en 

Rehabiliteringsplan/Genomförandeplan som 

upprättas av arbetsterapeut/rehabiliterande 

undersköterskor. 

 

Alla våra kunder har möjlighet att lämna 

klagomål/synpunkter. Dessa dokumenteras, 

hanteras och åtgärdas. 

                                                                                   

Arbetsterapeuterna har telefontid varje vardag. 

Telefonmeddelanden avlyssnas varje vardag. 

 

Hemsidan uppdateras vid behov. 

 

Mail sänds vidare till kollega vid semester.  
 

Arbetsterapeuterna deltar i planerade 

teamträffar, rehabträffar och vårdplaneringar.  

 

Dagrehabpersonal, Rehabiliterande 

undersköterskor och arbetsterapeuter träffar 

sjukgymnasterna/fysioterapeuterna varannan 

vecka på organiserade rehabmöten samt varje 

vecka på rehabronder på Ängen (Solgårdens 

korttidsavdelning). 

 

Medicinskt ansvarig för Rehabilitering deltar på 

samverkansträffar på vårdcentralen minst tre 

gånger per år. 

 

Arbetsterapeuterna deltar på nätverksträffar 

med kollegor från närliggande kommuner. 

 



Hjälpmedelsteknikerna från kommunerna i 

länet träffas minst en gång per år.  

Rehabiliterande undersköterskorna ingår i ett 

nätverk för rehabiliterande 

undersköterskor/rehabassistenter i Norra 

länsdelen. 

 

Aktivitetsplan 
Enkätundersökning en gång/år på Dagrehab/Dagverksamheten. Uppföljning av Rehab- och 

genomförandeplaner genom journalgranskning två gånger/år. Avvikelser sammanställs och 

analyseras regelbundet. Klagomål/synpunkter tas upp vid arbetsplatsträffar. Hemsidan 

kontrolleras i juni och december. Säkerställa att mail sänts vidare i semestertider. 

 

Uppföljning och utvärdering 
Analys/utvärdering av enkätundersökning. Kontroll om hemsidan är uppdaterad vid 

egenkontrollen. Kontroll om verksamhetens processer och rutiner är aktuella vid 

egenkontrollen. 

  



Box: Kunskap & kompetens  Ansvar 480 
Öka kundens möjlighet att bo kvar i egna hemmet och bibehålla/förbättra sina funktioner 

Delmål 
Att ha så friska och självständiga kunder som 

möjligt med ökat välbefinnande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minska risken för fall och fallskador genom 

förebyggande insatser. 

 

 

Bibehålla eller förbättra funktionsförmåga. 

 

 

Ge kunderna möjlighet till handrehabilitering och 

ortosutprovning på Dagrehab. 

 

Öka självständighet hos varje individ genom 

anpassad träning/rehabilitering samt möjlighet till 

träning genom vardagsaktiviteter av all involverad 

personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet 
Ha en för verksamheten tillgänglig informationsbroschyr.                                         

 

Erbjuda arbetsterapeutisk rehabilitering till de som har 

behov. 

 

Arbetsterapeuterna delegerar och instruerar 

Rehabiliterande undersköterskor i specifik rehabilitering.  

 

Arbetsterapeuterna deltar i arbetet med 

kvalitetsregistren Senior Alert (målvärde 90% KKiK) och 

BPSD i sina arbetsgrupper enligt rutiner. 

 

Erbjuda de som har behov av Dagrehab/Dagverksamhet 

plats inom sex veckor. 

 

Erbjuda ett förebyggande hembesök till 

kommuninnevånare över 80 år som inte har beviljade 

insatser sedan tidigare. 

 

Erbjuda rehabiliterande insatser från arbetsterapeuter 

och/eller Rehabiliterande undersköterskor.  

 

Erbjuda kompetensutveckling till mins två 

arbetsterapeuter inom handrehabilitering. 

 

Erbjuda kompetensutveckling för arbetsterapeuter och 

rehabiliterande undersköterskor. 

Erbjuda utbildning till ergonomiombud på varje enhet 

som i sin tur erbjuder hjälp/utbildning till all personal. 



 

 

 

  

Aktivitetsplan 
Uppdatera informationsbroschyr varje år. Erbjuda alla aktuella 80 åringar ett förebyggande hembesök. 

Arbetsterapeuterna ska ta kontakt med ny kund inom en vecka för bedömning (90% målvärde) samt att de fått 

en rehabiliteringsplan inom en månad (90% målvärde). Erbjuda plats på Dagrehab/Dagverksamheten inom sex 

veckor (90% målvärde). Väcka frågan kring behov av rehabilitering på samtliga teamträffar inom 

äldreomsorgen för initiering av Rehabinsatser från Arbetsterapeut eller Rehabiliterande undersköterskor. Ge 

Rehabiliterande undersköterskor möjlighet att gå den uppdragsutbildning inom rehabilitering och habilitering 

som erbjuds i Norra länsdelen. Ge arbetsterapeuterna som inte fått utbildning i förflyttningsteknik och lyft 

samt till rehabiliterande undersköterskor utbildning i manuell förflyttningsteknik och förflyttning med hjälp av 

lyft. Arbetsterapeuterna med hjälp av rehabiliterande undersköterskor ska utbilda all personal som inte fått 

utbildning i manuella förflyttningar samt lyftkörkort. Arbetsterapeuterna och rehabiliterande undersköterskor 

ska utbilda ergonomiombud på varje enhet som i sin tur finns på plats och är tillgängliga till all personal för 

hjälp och stöd. 

 

Uppföljning och utvärdering 
Redovisa antal erbjudna och genomförda förebyggande hembesök i halvårs- och årsredovisning. Redovisa hur 

många procent som fått kontakt med arbetsterapeut inom en vecka för bedömning och rehabplan inom en 

månad. Redovisa hur många som fått plats på Dagrehab/Dagverksamheten inom sex veckor. Föra statistik och 

redovisa insatser utförda av Rehabiliterande undersköterskor. Hålla kontinuerlig utbildning i förflyttningsteknik 

för all ny personal samt uppföljning med hjälp av ergonomiombud. 

                                                                                                                  

  



Box: Möten & upplevelser               Ansvar 480 
Ge planerade upplevelser till våra gäster i Dagverksamhet och Dagrehab. 

 

Delmål 
Öka välbefinnandet hos våra gäster. 

 

 

 

 

 

 

Öka faktisk och upplevd självständigheten 

hos våra gäster. 

 

 

Aktivitet 
Använda ”Må bra rummet” regelbundet. 

 

Inköp och skapande av nya aktivitetsmaterial 

tillsammans med gästerna för ökad delaktighet.  

 

Göra utflykter i samband med hemresa. 

 

Sätta tydliga mätbara mål för träningen och 

vistelsen på Dagrehab. Utvärdera/följa upp 

målen tillsammans med gästen.  

 

Nära samarbete med Fysioterapeut från Region 

Örebro län. 

 

Öka kompetens genom att involvera 

rehabiliterande undersköterskor på Dagrehab 

Aktivitetsplan 
Göra en plan för aktiviteter i verksamheten. Utveckla det strukturerade arbetssätt med 

inskrivning, målbeskrivning, uppföljning och för Dagrehabs gäster även utskrivning när målen 

uppnåtts. 

 

Uppföljning och utvärdering 
Gästerna tillfrågas och de är delaktiga i målformulering och utvärdering/uppföljning. 

 



Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 480 
Kunden ska få verktyg att hantera vardagen med hjälp av välfärdsteknik.                                    

Att hushålla med kommunens medel 

 

Delmål 
Skapa möjlighet till mobil dokumentation 

för arbetsterapeuterna. 

 

 

Samverka med övriga enheter för att ge 

minskade kostnader för vikarier och 

transporter. 

 

Aktivitet 
Test av Viva applikation som möjliggör 

dokumentation och ger tillgång till information 

i vårt verksamhetssystem Viva. 

                                                                                                     

Daglig samverkan mellan vaktmästare inom 

äldreomsorgen och skolan. 

 

Aktivitetsplan 
Installera Viva applikationen eller annat valt system på arbetsterapeuternas iPads som nu 

finns inköpta. 

 

Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning av Viva applikationens funktion och dess effekter i verksamheten. 

 

 


