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Råd och anvisningar till ansökan 
 

• Spara ner ansökningsblanketten som ett Word-dokument och fyll i den digitalt. 
• Skriv in kursnamnen exakt så som de står angivna på dina kursintyg.  
• Numrera bilagorna enligt de bilaga nr du anger i ansökningsblanketten. 

 
 

Ansökningsblanketten 
 

Personuppgifter 

• Fyll i dina person- och kontaktuppgifter. Läs mer om hur Sveriges Arbetsterapeuter behandlar dina 
personuppgifter.  

Förkunskapskrav - Läs mer i specialistordningen på sidan 8–9. 

• Du är behörig att söka till specialistutbildningen och få din ansökan behandlad av specialistrådet då samtliga 
förkunskapskrav, markerade med * i ansökningsblanketten, är uppfyllda och styrkta med bilagor. 

Professionskurs - Läs mer i specialistordningen på sidan 9 

• Professionskursen innehåller 2 kurser.  

• Den ena kursen i arbetsterapeutisk teori eller motsvarande, avancerad nivå minst 6 hp har du redan genomgått 
och här fyller du i den kursen. Om kursen omfattar mer än 6 hp räknar du inte in dessa under professionskursen 
men du kan fördela ut resterande hp på annat ställe i ansökan. 

• Den andra kursen, yrkesrollen som specialist - YSS, ges i Sveriges Arbetsterapeuters regi och avslutar 
specialistutbildningen i arbetsterapi. 

Ekvivaleringstabell för ansökan 

• Av praktiska skäl behöver du räkna om veckor och poäng som högskolepoäng/hp enligt ekvivaleringstabellen i 
ansökan på sid 1. Det är även möjligt att dela upp en kurs poäng mellan olika områden i ansökan. 
 

Specialistområde - Läs mer i specialistordningen på sidan 6–7. 

• Fem områden är definierade där arbetsterapeuter är verksamma: Arbetsliv och utbildning, Folkhälsa, Habilitering 
och funktionshinder, Hälso- och sjukvård samt Äldrevård och äldreomsorg. Du väljer ett specialistområde. 

• Kurserna ska innehålla kunskap om det område där man söker specialistkompetens. I kurserna ska ingå specifik 
ämneskunskap som skall kunna omsättas till arbetsterapi i praxis.  

• Kurserna behöver inte vara nivåbestämda eller poängsatta enligt högskolesystemet, men ska vara genomförda 
efter grundutbildning till arbetsterapeut och motsvara 30 hp. 
 

Specialistfunktioner - Läs mer i specialistordningen på sidan 7 och 10. 

• Specialistfunktionerna beskriver det arbetsterapeuten gör, och bildar underlag för specialisering. Fyra 
specialistfunktioner är definierade: Utredning, Intervention, Utvärdering samt Konsultation/handledning.  
 

• Du väljer ut två av dessa fyra funktioner. 

 

• Utifrån de valda specialistfunktionerna ska genomförda kurser fördelas med minst 6 hp på ena funktionen och 
max 9 hp på den andra och tillsammans ska dessa motsvara 15 hp. 
 

• Kurserna behöver inte vara nivåbestämda eller poängsatta enligt högskolesystemet, men ska vara genomförda 
efter grundutbildning till arbetsterapeut. 
 

Underskrift 
 

• Din första ansökan behöver inte undertecknas och vidimeras.  
• Slutgiltig ansökningsblankett skickas in med underskrifter i original. 

 
Skicka in din ansökan 
 

• Mejla ansökningsblanketten, i Word-format samt PDF filen med samtliga bilagor sammansatta och sorterade i 
nummerordning i ett PDF-dokument, till: specialist@arbetsterapeuterna.se 

 

Ansökningsprocessen 
 

• Din ansökan inkommer till Sveriges Arbetsterapeuter, du får ett mottagningsbevis på att vi tagit emot din ansökan. 

• Specialistrådet utser en kontaktperson som vägleder dig kring din ansökan. Det är vanligt att korrigeringar 
behöver göras. 

• När du och din kontaktperson är överens så skickar du in din slutliga ansökan. Underskriven ansökningsblankett i 
original och vidimerade kopior skickas till: 
Sveriges Arbetsterapeuter, Specialistutbildningen, box 760, 131 24 Nacka. 

Ansökan ska även skickas digitalt, ansökningsblankett i Word-format och bilagorna sammansatta i ett PDF-
dokument till: specialist@arbetsterapeuterna.se  

• När din ansökan är behandlad och godkänd kommer du att få hem ett antagningsbesked.  
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Om du har några frågor kring ansökningsblanketten eller ansökningsförfarande är du välkommen att höra av dig 
till specialist@arbetsterapeuterna.se. Lycka till med din ansökan! 
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