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Vision för Sveriges Arbetsterapeutstudenter  
Antagen av Sveriges Arbetsterapeutstudenters årsmöte 2016 

Självklara  

Sveriges Arbetsterapeuterstudenter ska vara en naturlig hemvist för alla 

arbetsterapeutstudenter och Sveriges arbetsterapeuter ska vara det självklara valet för 

arbetsterapeutstudenter att bli medlemmar i. Studentorganisationens styrelse ska vara 

öppen för alla studenter och ge möjlighet till engagemang. 

 
Vi ska vara en studentorganisation som studenterna vänder sig till och redan i 
utbildningsvalet ska förbundet vara en naturlig röst. Sveriges Arbetsterapeutstudenter har 
en given plats och utgör ett språkrör för alla arbetsterapeutstudenter i Saco studentråd, 
vilka samlar studentsektionerna inom Saco.  

Utbildningsdesign 

Sveriges Arbetsterapeutstudenter driver utbildningsfrågor på lokal och nationell nivå 

och strävar mot att arbetsterapeututbildningen ska utformas så att den speglar 

arbetslivet och de områden som en arbetsterapeut kan arbeta med och vill arbeta med. 

Studenter är en heterogen grupp med olika önskemål och viljor och utbildningen ska 

spegla alla de existerande och nya arenor som finns för en yrkesverksam arbetsterapeut 

och samtidigt visa på möjligheter till vidare utbildning och forskning. 

Etablerade 

Vi ska som organisation ha en stark grund. Sveriges Arbetsterapeutstudenter är en 

etablerad plats där vi tar vara på varandras kunskap och erfarenheter. Vi vill ha en stark 

och etablerad struktur som är lätt att förändra och som inte är individberoende.  

Nätverk 

Sveriges Arbetsterapeutstudenter skapar arenor där arbetsterapeutstudenter kan mötas 

och knyta kontakter med sina framtida kollegor samt med andra viktiga 

samarbetspartners.  

Demokrati 

Sveriges Arbetsterapeutstudenter finns till för att värna om att studenternas röst blir 

hörd både inom förbundet och ut mot andra intressenter. För att kunna nå ut och 

förändra finns kanaler där den enskilda studentens röst bärs vidare i en demokratisk 

struktur.   

Engagemang 

Studentmedlemmarnas engagemang i Sveriges Arbetsterapeuter skapar en stark 

samhörighet bland studenterna som även syns ut mot andra intressenter.   
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Levande 

Som studentorganisation är vi levande och i ständig utveckling. Vi välkomnar ständigt 

nya idéer och är öppna för alla som vill engagera sig.  

Starka 

Vi är starka i vår roll som studenter och som framtida arbetsterapeuter. Ju fler vi är 

som engagerar oss och är medlemmar desto mer kan vi förändra. 

Synliga 

Sveriges Arbetsterapeutstudenter är synliga mot medlemmar i Sveriges 

Arbetsterapeuter och andra aktörer, både lokalt och nationellt på aktuella forum, inom 

sociala medier och på alla lärosäten där arbetsterapeututbildningen finns. 

Välkomnande 

I Sveriges Arbetsterapeutstudenter finns en levande och öppen atmosfär där alla 

arbetsterapeutstudenter ska känna sig inkluderade.  

Förändringslystna 

Sveriges Arbetsterapeutstudenter drivs av en vilja att påverka och förändra. 

 


