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Bakgrund 

Rehabenheten ansvarar för 2,0 åa rehabiliterande undersköterskor. De anställdes 2017 på 

projekt som övergick till tillsvidareanställningar. De skulle arbeta nära Arbetsterapeuter 

(AT), sjukgymnast/fysioterapeut (SJG/FT) från Vårdcentralen (VC) och även 

omvårdnadspersonal i verksamheterna. De skulle arbeta på uppdrag från AT eller SJG/FT. 

Enligt statistiken mellan 2018 och 2019 har arbetet halverats och nästan alla insatser 

kommit enbart på uppdrag från SJG/FT vilket är regionens ansvarsområde. 2018 hade 

rehabiliteringsundersköterskor träffat 59 patienter och 2019 sjönk antalet till 35. 

Rehabenhet behöver ytterligare mer tid för arbetsterapeutiska insatser då nuvarande AT 

inte hinner utföra alla arbetsuppgifter. Stort behov finns framförallt i hemgångsteamet som 

också började på projekt 2018 och blev fastställd 2019. Inga  extra resurser tillkom då och 

vid en senare uppföljning konstaterades att det är svårigheter att utföra uppdraget inom 

befintlig tid för arbetsterapeut. Det gjordes då en framställan om att få utöka tiden men det 

har inte varit möjligt på grund av den ekonomiska situationen. Hemgångsteamet har ett 

viktigt uppdrag att kunna planera för den enskilde i samband med utskrivning från sjukhus 

och utvärderingen visar att det har fungerat väl. Vi har inte haft några kostnader för 

utskrivningsklara och det har varit ett bra stöd till biståndshandläggarna som annars hade 

varit hårt belastade.  

Rehabenheten behöver även mer arbetsterapeutresurser inom hemrehabilitering/ 

dagrehabilitering. Den legitimerade personalen behöver inte vänta på uppdrag av någon 

annan och har kompetens för att kunna instruera all vård och omsorgspersonal att arbeta 

med ett rehabiliterande förhållningssätt och även utbilda all personal i lyft- och 

förflyttningsteknik. För att kunna utveckla enheten och möta ett ökat behov i framtiden 

föreslås en utökning av arbetsterapeut med 1,25 åa.  

För att kunna finansiera förstärkningen av arbetsterapeutresurs inom befintlig ram föreslås 

att 2,0 tjänst som rehabundersköterska avvecklas.  

Det innebär också att en utökning av personalresurs på 0,75 %  kan göras inom hemtjänst 

för att möta en förväntad ökad efterfrågan och att all personal får ett bättre stöd från 

arbetsterapeuterna i att utveckla ett rehabiliterande förhållningssätt i vården.    



 

 

Förslag till beslut  

Bildnings- och sociala utskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta förslaget till förändrad 

organisation inom rehabiliteringsenheten.      
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Socialchef 


