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INSTÄLLNING AV KONTEXT
Jönköping

Land: Sweden
Resursinställning: Hög
FÖRVALTNING AV RULLSTOLSPECIFIKT ÄMNE
Instruktör: Therese Jonson
Kontakt: therese.jonson@ju.se
Program: Arbetsterapeutprogrammet
Språk: Svenska
Läraktiviteter: Föreläsningar och workshops.
Typ: del i en kurs om arbetsterapi,
Ansökan 18 poäng
Schema: Studie och föreläsningar cirka en hel dag.
Seminarie kringförskrivningsprocess 3 timmar och
praktisk workshop på hjälpmedelscentral: 3 timmar.

Historiska sammanhang: Vi har haft moment med hjälpmedel och rullstolar under
flera år i programmet. HT 18 nytt Arbetsterapuetprogram kandidatnivå och sedan
dess har just detta moment funnits för studenterna. Ingår som ett delmoment i
större kurs (Arbetsterapi, tillämpning 18 hp).
Lärandemål: -tillämpa olika datainsamlingsmetoder och instrument för att utifrån
ICF identifiera individers aktivitetsutförande
• tillämpa kunskap om omgivningsfaktorers betydelse för utförande av aktivitet
• föreslå och tillämpa relevanta åtgärder på olika nivåer enligt ICF för att förbättra
individens aktivitet och delaktighet

ÄMNEN FÖR FÖRSÄLJNING AV RULSTOLAR baserade på WHO: s 8-stegsmodell
Steg 5 Förberedelse av produkt (rullstol)
Steg 1 Tidsbeställning & remiss Steg 3 Förskrivning
Steg 4 Finansiering och beställning Steg 6 Utprovning
Steg 2 Bedömning

Steg 7 Träna med brukare
Steg 8 Underhåll och uppföljning

INTEGRATIONSPROCESS
I varje moment av utbildningen kring rullstolar var element utifrån (1) lokalbefolkningsbehov, (2) styrning/regelverk, (3) förskrivarprocess &
leverans av tjänster och nuvarande integrerat. Tidslinjen nedan innehåller resurser som finns i ISWP SMART som betecknas med *.
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Diskussion med avdelningschef om att få
flytta aktuellt moment från Campus Till
Hjälpmedelscentralen

Från att varit på Campus då det varit vissa
brister med utrustning är utbildningen nu
förlagd till Hjälpmedelscentralen (HMS). På
HMC får studenterna arbeta med aktuella
rullstolar som finns upphandlade, träna
rullstolskörning i teknikbana.
Utbildning för rullstolservice
Integrationsprocessmodell

Delmomentet med rullstolar ingår i en större kurs som heter Arbetsterapi tillämpning 18 hp. Under
kursvecka 2 arbetar studenterna med ett Block kring Kompensatoriska åtgärder där de då har
litteratur för instudering. Det är litteratur rörande Förskrivarprocessen. Här har de även ett
obligatorisk seminarium där de arbetar med Socialstyrelsens utbildningar som rör
Förskrivaprocessen och där de då får ett kursintyg. Sedan har de instudering och inspelade
föreläsningar kring sittanalys vilket följs upp på workshop.
Den senaste uppdatering har gjorts med att vi är på Hjälpmedelscentralen och
arbetar utifrån Sittanalys på en kamrat samt ett tänkt klientfall. Studenterna
arbetar genom hela Förskrivarprocessen och avslutar det med att ha en
instruktör som själv är rullstolsburen som har en ”körskola” med studenterna.

Förslag på justeringar: Högskolan har bett om inlogg till
Hjälpmedelscentralens system gällande förskrivningar, detta för
att få ta del av samtliga tillbehör etc som finns upphandlat.

