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Vision, strategier och fokusområden 2019–2021

Inledning
Vision, strategier och fokusområden 2019–2021 är ett strategidokument som pekar ut vägen för Sveriges
Arbetsterapeuter på både kort och lång sikt. Det bygger på det styrdokument som förbundet tog
fram tillsammans med Kairos Future och som antogs vid fullmäktige 2015. I processen med ett
nytt styrdokument för fullmäktigeperioden 2019-2021 har bland många andra förbundets krets
ordföranden, professionsstrategiska råd och arbetslivsstrategiska råd varit delaktiga.

ANSATS OCH UTGÅNGSPUNKTER
I enlighet med den omvärldsanalys som tidigare gjorts och som ligger till grund för vår vision
och våra strategier talar mycket för att arbetsterapeuters professionsutövning är under förändring.
Digitalisering, ökade skillnader i livsvillkor mellan människor, ökad andel äldre samt det faktum
att allt fler arbetsterapeuter i dag har en anställning inom sektorer utanför vård och omsorg, likväl
som att arbetsgivarna i ökad grad inte är offentliga är exempel på pågående förändringar. Detta
öppnar för nya möjligheter att lyfta fram vår kompetens samtidigt som en del förändringar innebär
betydande utmaningar som vi ska klara av att möta.
I tider av snabba förändringar är det viktigt att fokusera på en långsiktig målbild och ett dagligt
agerande snarare än på detaljerade flerårsplaner. I detta dokument har vi ändå valt att lyfta fram
de fokusområden som förbundsstyrelsen och förbundet vill arbeta med under de kommande tre
åren. Om omvärlden förändras, kräver annat eller annorlunda, kan fokusområdena ändras i
prioritet, men utgångspunkten kommer att vara vår vision, strategier och de förhållningssätt
vi har till dessa.
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Vision, strategi och förhållningssätt
VISION
Visionen bygger på tre tydliga målbilder. Den handlar om ett arbetsterapeutiskt perspektiv, om
arbetsterapeuternas professionsutveckling och arbetsvillkor samt att vi ska vara ett vitalt förbund.
• Kunskapsbaserad arbetsterapi är en erkänd väg till ett jämlikt och hållbart samhälle.
Omvärlden ser att arbetsterapeuter, oavsett var de utför sitt arbete, får människors
vardag att fungera.
• Arbetsterapeuter har ett hållbart arbetsliv med god kompetens- och löneutveckling.
• Sveriges Arbetsterapeuter drivs av engagerade medlemmar och är en naturlig hemvist
för alla med arbetsterapeutexamen och alla arbetsterapeutstudenter.

HUVUDSTRATEGIER
Strategier handlar om att visa vägen. De bygger på kortfattade beskrivningar av vad vi måste
göra för att lyckas förverkliga vår vision. Två övergripande strategier är nycklar i det arbetet
– två huvudstrategier:
Visa värdet av arbetsterapi på etablerade och nya arenor

För att vi arbetsterapeuter och arbetsterapin som sådan ska få ett erkännande vi förtjänar måste vi
se till att andra förstår och värderar våra insatser på ett annat sätt än i dag. Det här är ingen ny insikt,
men den är än viktigare i dag när vi dessutom ska skapa förutsättningar för arbetsterapeuter och
arbetsterapi att verka på nya arenor och i nya roller. Vi måste alla – alltid och i alla sammanhang
– visa värdet av arbetsterapeuters insatser för omgivningen. Det är vi som måste ta ansvaret för att
beskriva och förmedla den positiva bilden, ingen annan gör det! Det är vi som ska komma väl ut
i lönediskussioner och vår kompetens ska efterfrågas i de mängder av forum där vi kan göra stor
skillnad. Att vi vet vad vi kan räcker inte. Vi måste få andra att förstå och bejaka det.
Driva nolltolerans mot ett ohälsosamt arbetsliv

I dag har många medlemmar en arbetssituation som är långsiktigt ohållbar. Ökat tempo med
krympande reella resurser, inte sällan med ledare som inte ser nyttan med arbetsterapeutiskt
kunnande, innebär utmaningar för oss. Som facklig organisation är det en nyckelfråga för oss
att våra medlemmar finns i ett hälsofrämjande sammanhang, med arbetsvillkor och löner som
är långsiktigt hållbara.
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KATALYSERANDE STRATEGIER
Katalyserande strategier är strategier som i sin tur får fart på andra saker, inte minst genomförandet
av de bägge huvudstrategierna. Vi inom förbundet ska fokusera på tre katalyserande strategier de
kommande åren:
Ta kommandot

Det är helt avgörande för vår förmåga att lyckas om vårt förbund genomsyras av en anda av att
ta kommandot i små som stora situationer. Såväl i fikarumsdiskussionerna som i debattartiklar
och i diskussioner med tunga makthavare ska vi ta kommandot och lyfta fram det som är viktigt
för oss. Var- och närsomhelst tillfälle ges ska vi lyfta fram våra kompetenser och med kreativitet
och innovativa modeller visa vägen till morgondagens lösningar med hjälp av kunskapsbaserad
arbetsterapi.
Initiera kloka samarbeten och interageranden

Hela den fackliga tanken utgår från grundtanken att vi är starka tillsammans. Vi varken kan eller
bör göra allt på egen hand. Men det finns en risk att vi av bekvämlighetsskäl väljer våra gamla
relationer utan att fundera på om det finns andra som kan bidra till större nytta för oss. Genom
att aktivt kartlägga vilka möjliga partners det finns och sedan medvetet välja vilka som vi kan
liera oss med kan vi se till att 1+1=3.
Öka medskapandet bland medlemmarna

Vi är och förblir en medlemsbaserad rörelse. Utan engagerade medlemmar tappar vi energi och
vår glöd falnar. Därför är det oerhört viktigt att skapa ett reellt engagemang bland medlemmarna.
Vi måste hela tiden förstå att och föra en dialog kring att förbundet inte är någon annan än vi
själva. Vägen dit går genom involvering och medskapande.
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT I VARDAGEN
Om strategier handlar om vad vi ska göra behöver vi även något att hålla oss till på vardaglig basis,
ageranden som skapar en gemensam kultur och som förstärker vår gemensamma resa mot väsentligt
bättre villkor för arbetsterapeuter och arbetsterapin. Vi kallar dem förhållningssätt.
Våga experimentera

Att bara hålla sig till gamla lösningar fungerar inte. Varken i rollen som arbetsterapeut eller som
facklig organisation. Vi måste bygga en intern kultur där vi ser och vågar fånga de möjligheter
som öppnas i en föränderlig värld.
Tydlighet i allt vi gör

En gemensam resa kräver att vi alla mer eller mindre ser samma sak framför oss. Det kräver att
vi är tydliga och kärnfulla i det vi gör. Det är också viktigt för att omgivningen ska förstå vad vi
vill och vad vi lyfter fram – ingen ska behöva tveka på vad Sveriges Arbetsterapeuter kan och vill
åstadkomma.
Vägled och coacha

Att visa vägen för andra och för varandra är naturligt i en medlemsbaserad rörelse. Så också för oss.
Vi måste fortsätta att aktivt stötta och hjälpa varandra med den gemensamma målbilden och ständigt
ha strategierna framför ögonen.
Var kunskapare

Allmänt tyckande väcker inte respekt. En tydlig bas i gedigen kunskap har en annan klangbotten.
Därför ska vi se till att bilda och utbilda vår omgivning i det som rör arbetsterapins värde för den
enskilde och samhället.
Vara nyfiken och lyhörd

Att vara nyfiken och lyhörd för vart världen är på väg kommer vara avgörande för vår förmåga att
hänga med i utvecklingen, ofta kallat omvärldsanalys. Vi måste alla därför ha örat mot marken och
berätta för varandra vad vi fångar upp.
Sporra varandra

Utmana, inspirera och uppmuntra varandra i allt vi gör. Vi ska bygga en kultur där vi peppar och
bejakar varandra i att våga pröva nya saker.
Aktiv anpassad kommunikation

Att involvera och övertyga är helt avgörande om vi ska lyckas. Kommunikation handlar inte om
information – det handlar om utbyte mellan människor. Vi måste träna oss på att i vardagen
interagera inåt och utåt på fiffiga och kloka sätt.
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SPETSIG FLEXIBEL ORGANISATION
För att lyckas med strategierna krävs att vi har en organisation som ger stadga samtidigt som den är
tillräckligt smidig för att enkelt kunna förändras när så behövs. Som organisation måste vi samtidigt
vara riktigt skarp så att våra resurser används på bästa möjliga sätt.
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KATALYSERANDE
STRATEGIER

TA KOMMANDOT

INITIERA KLOKA
SAMARBETEN OCH
INTERAGERANDEN

ÖKA MEDSKAPANDET
BLAND
MEDLEMMARNA

VISION
• K
 unskapsbaserad arbetsterapi är en erkänd väg till ett jämlikt och hållbart samhälle.
Omvärlden ser att arbetsterapeuter, oavsett var de utför sitt arbete, får människors
vardag att fungera.
• A
 rbetsterapeuter har ett hållbart arbetsliv med god kompetens- och löneutveckling.
• S veriges Arbetsterapeuter drivs av engagerade medlemmar och är en naturlig
hemvist för alla med arbetsterapeutexamen och alla arbetsterapeutstudenter.
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT
I VARDAGEN
VÄGLED
OCH COACHA

TYDLIGHET
I ALLT VI GÖR
V
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G EXPERIMENTERA
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VARA NYFIKEN
OCH LYHÖRD
VAR KUNSKAPARE

AKTIV ANPASSAD
KOMMUNIKATION

Visa värdet av
arbetsterapi på
etablerade och
nya arenor

HUVUDSTRATEGIER

SPORRA
VARANDRA

Driva noll
tolerans mot
ett ohälsosamt
arbetsliv
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Fokusområden 2019–2021
VISION
Kunskapsbaserad arbetsterapi är en erkänd väg till ett jämlikt och hållbart samhälle.
Omvärlden ser att arbetsterapeuter, oavsett var de utför sitt arbete, får människors
vardag att fungera.

 FLER ARBETSTERAPEUTER FINNS PÅ ARBETSMARKNADEN
Bristen på arbetsterapeuter har de senaste åren blivit alltmer påtaglig och är nu ett faktum i hela
landet. Situationen beror dels på en obalans mellan antalet nyexaminerade och antalet arbets
terapeuter som går i pension, dels på att arbetsterapeuters kompetens efterfrågas i allt högre grad
inom både nya och etablerade arenor. Att fortsätta verka för fler grundutbildningsplatser är därför
en prioriterad fråga för förbundet. Samtidigt måste intresset för att vilja utbilda sig till arbetsterapeut
bli större så att det generella söktrycket vid grundutbildningarna ökar.
Under fullmäktigeperioden kommer Sveriges Arbetsterapeuter därför aktivt driva opinion kring
framtidens kompetensförsörjning både nationellt och lokalt. Vi kommer initiera diskussioner
med ansvariga beslutsfattare vid de lärosäten där arbetsterapeututbildningen i dag finns samt där
den har potential att finnas. Vi kommer även fortsätta sprida information om arbetsterapi och
arbetsterapeututbildning till allmänhet och presumtiva studenter.

 ARBETSTERAPEUTERS UTBILDNING ÄR SAMHÄLLSRELEVANT OCH HÅLLER
E N HÖG KVALITET
Hög kvalitet i utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå är betydande
för en akademisk profession och en förutsättning för god samverkan med det omgivande samhället.
Med utgångspunkt i förbundets programförklaring om yrkeslivslångt lärande kommer vi verka för
hög kvalitet i utbildningen genom samarbete med programansvariga, ämnesansvariga, forskare,
lärare och studenter vid arbetsterapeututbildningarna samt driva opinion gentemot ansvariga
politiker, beslutfattare vid lärosäten och relevanta myndigheter. För att säkerställa att arbets
terapeututbildningen är samhällsrelevant kommer vi också verka för en översyn av de nationella
målen för kandidat- respektive yrkesexamen för arbetsterapeuter samt utbildningens längd.
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 ARBETSTERAPEUTERS KOMPETENS ANVÄNDS ÄNDAMÅLSENLIGT OCH I ÖKAD
UTSTRÄCKNING FÖREBYGGANDE OCH HÄLSOFRÄMJANDE
Välfärdssverige står inför stora utmaningar de närmaste åren. Vi går mot en än större andel äldre
med komplexa behov av hälso- och sjukvård, den psykiska ohälsan ökar i alla åldrar och hälso
tillståndet i befolkningen tenderar att bli alltmer ojämlik. Arbetsterapeuters kompetens behöver i
detta sammanhang användas på ett effektivare sätt så att människor får stöd i sina vardagsaktiviteter
och förutsättningar att uppleva hälsa genom hela livet. Ett mer hälsofrämjande och förebyggande
perspektiv behöver anammas. Insatser måste i högre grad erbjudas för att motverka att ohälsa
uppstår.
Sveriges Arbetsterapeuter kommer under fullmäktigeperioden därför verka för ett ökat fokus
på förebyggande och hälsofrämjande insatser som får människors vardag att fungera. Förbundet
kommer särskilt verka för en ökad tillgång till arbetsterapeuters kompetens för barn och unga och
för äldre samt i verksamheter som främjar ett för människor hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

 ARBETSTERAPEUTENS KOMPETENS ANVÄNDS ÄNDAMÅLSENLIGT OCH I ÖKAD
UTSTRÄCKNING I DEN NÄRA VÅRDEN
Det pågår just nu en omstrukturering av hälso- och sjukvården mot en god och nära vård, med
primärvården som bas i nära samspel med sjukhus och kommunala insatser. Sveriges Arbets
terapeuter kommer fortsätta att aktivt följa och påverka utvecklandet av den goda och nära vården
med målsättning att arbetsterapeuters potential ska användas maximalt och i högre utsträckning
i primärvård, företagshälsovård och elevhälsa.
En allt större andel av hälso- och sjukvården genomförs i våra kommuner och antalet arbetsterapeuter inom kommunerna fortsätter öka. För att säkerställa att den rehabilitering som utförs
inom den kommunala hälso- och sjukvården håller en hög kvalitet och är patientsäker kommer
vi exempelvis fortsatt verka för att alla Sveriges kommuner och privata aktörer inom området
har en Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR.

 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS NATIONELLA KUNSKAPSSTYRNING OMFATTAR
ARBETSTERAPEUTISKA INSATSER PÅ ALLA NIVÅER I SAMHÄLLET
Det pågår ett omfattande arbete med att utveckla hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrning.
Förbundet kommer aktivt följa och påverka utvecklingen av detta nationella system så att värdet
av arbetsterapeuters insatser tas tillvara på nationell, regional och lokal nivå. Vi kommer också verka
för att relevanta kvalitetsregister och nationella riktlinjer i högre grad speglar arbetsterapeutiska
insatser.
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 ARBETSTERAPEUTERS KOMPETENS TAS TILLVARA I ÖVERGÅNGEN MOT
EN ALLTMER DIGITALISERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Behovet av hälso- och sjukvård och omsorg ökar samtidigt som bristen på kompetens i välfärdens
verksamheter blir alltmer påtaglig. Dessa utmaningar kräver förändring och nytänk. Digitalisering
och e-hälsa kommer bli betydande katalysatorer i det paradigmskifte hälso- och sjukvården står
inför. Denna utveckling är något som förbundet aktivt kommer följa och delta i. Vi kommer särskilt
fokusera på att arbetsterapeuters kompetens kring digitalisering används i högre utsträckning och
att arbetsterapeuter ges möjlighet att använda digitaliseringens potential i sin professionsutövning.

 ARBETSTERAPEUTERS KOMPETENS ANVÄNDS I HÖGRE GRAD FÖR ATT
UPPNÅ ETT JÄMLIKT OCH HÅLLBART SAMHÄLLE FÖR ALLA
Ett samhälle som är tillgängligt för alla är en betydande förutsättning för jämlik hälsa. Sveriges
Arbetsterapeuter kommer därför verka för en samhällsutveckling som tar sin utgångspunkt i
principen om universell utformning och att arbetsterapeuters kompetens i högre grad används i
samhällsplanering och i utveckling av produkter och tjänster. Vi kommer dock särskilt verka för
en personcentrerad och jämlik hälso- och sjukvård, omsorg och skola som är fysiskt, kognitivt
och kommunikativt tillgänglig och användbar för alla.
Kommuner, landsting och regioner står inför ett allt bistrare ekonomiskt klimat. Att kunna visa
värdet av arbetsterapeutens insatser, såväl kvantitativt som kvalitativt, kommer att få en än större
betydelse. Med utgångspunkt i förbundets arbete kring arbetsterapi och hälsoekonomi kommer
vi därför aktivt driva opinion om arbetsterapeuters betydelse för en hållbar samhällsutveckling
samt ge medlemmarna redskap som gör det möjligt att resonera om arbetsterapeuters insatser
utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv.
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VISION
Arbetsterapeuter har ett hållbart arbetsliv med god kompetens- och löneutveckling.

 ARBETSTERAPEUTERS LÖNER OCH MÖJLIGHET TILL LÖNEKARRIÄR ÖKAR
Arbetsterapeuter tillhör i dag en av de professioner vars utbildning inte lönar sig tillräckligt bra i
relation till den samhällsnytta och de bidrag i verksamheterna som ges. Under fullmäktigeperioden
vill vi därför kraftsamla för att arbetsterapeuters löner och möjlighet till lönekarriär ska öka.
Med utgångspunkt i framtagandet av en gemensam lönestrategi kommer vi ge utökat stöd till
enskilda medlemmar i lönefrågor och inför lönesamtal. Genom konkreta verktyg samt lokal och
central opinionsbildning kommer vi ytterligare stötta enskilda medlemmar och lokala förtroendevalda till att ta kommandot vid förhandlingsbordet. Särskild uppmärksamhet ska ges det faktum att
långsiktiga karriärplaneringsmöjligheter kan påverkas i de fall där jobbyten kan bli frekventa.

 ARBETSTERAPEUTERS ARBETSMILJÖSITUATION FÖRBÄTTRAS
Arbetsterapeuter tillhör de kvinnodominerade professioner där den arbetsrelaterade ohälsan är hög.
Med utgångspunkt i den medlemsundersökning kring arbetsterapeuters arbetsmiljö som förbundet
genomfört samt våra framtagna indikatorer för ett hållbart arbetsliv kommer vi driva opinion kring
denna fråga på såväl lokal som central nivå. Vi kommer fortsätta att verka för att fler kretsar ska ha
en arbetsmiljöstrateg samt stärka och utveckla denna funktion. Vi kommer även att verka för samt
ge kretsarna stöd i att sluta lokala överenskommelser och avtal som kan gynna arbetsterapeuters
arbetsliv och arbetsmiljö.
Vi kommer även fokusera på att öka medlemmarnas kunskaper om diskriminering och lika villkor
i arbetslivet genom att ta fram en programförklaring kring lika rättigheter och möjligheter i
arbetslivet.

 ARBETSTERAPEUTERS MÖJLIGHET TILL LIVSLÅNGT LÄRANDE ÖKAR
Arbetsterapeuter ska kunna bibehålla och utveckla sin yrkeskompetens i takt med omvärldens snabba
förändringar. Med utgångspunkt i den programförklaring för yrkeslivslångt lärande som tagits fram
kommer vi att driva opinion kring arbetsterapeuters möjlighet att utveckla sin kompetens genom
hela arbetslivet i ett ökat kontinuerligt lärande. En nära dialog med arbetsgivaren om dennes behov
och krav på kompetensförsörjning är ett måste för både lokala och centrala företrädare.
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Förbundet kommer arbeta aktivt för att skapa bra förutsättningar för arbetsterapeuters fortbildning genom att fortsatta utveckla utbudet i den digitala utbildningsplattformen ”Akademin” till
ett värdefullt redskap för såväl yrkesverksamma arbetsterapeuter som arbetsterapeutstudenter. Ett
särskilt fokus kommer i detta sammanhang att läggas på utveckling av arbetsterapeuters digitala
kompetens, entreprenörskap samt professionsetiska frågor.
Specialistutbildningen är en viktig och angelägen fortbildningsmöjlighet för arbetsterapeuter.
Den ska vara relevant och spegla de möjligheter som finns inom olika verksamhetsområden.
Förbundet kommer därför att påbörja en översyn av specialistutbildningen med målsättningen
att presentera och besluta om en ny specialistordning vid fullmäktige 2021.

 ARBETSTERAPEUTERS MÖJLIGHET TILL KARRIÄRUTVECKLING ÖKAR
Arbetsterapeuter ska kunna utvecklas i sin profession under hela yrkeslivet och karriärvägarna
är många. Förbundet kommer under fullmäktigeperioden fokusera på att synliggöra och ge stöd
kring några av de karriärvägar som är möjliga inom professionen, exempelvis chef, specialisttjänst,
MAR-funktionen, rehabiliteringskoordinator och eget företagande. Möjligheten att kunna
kombinera forskning och kliniskt arbete ska också uppmärksammas. Förbundet kommer särskilt
att fokusera på chef- och ledarskapsfrågor så att fler arbetsterapeuter väljer att bli chefer samt att
de får rätt förutsättningar för att utöva och utveckla sitt ledarskap.
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VISION
 veriges Arbetsterapeuter drivs av engagerade medlemmar och är en naturlig
S
hemvist för alla med arbetsterapeutexamen och alla arbetsterapeutstudenter.

 SVERIGES ARBETSTERAPEUTER ÄR ETT FÖRBUND SOM VÄXER
För att vara ett förbund i framkant och som med hög representativitet kan föra arbetsterapeuters
talan måste vi växa. Vi behöver bli fler. Alla arbetsterapeuter ska känna sig hemma i förbundet,
oavsett var de utövar sitt yrke eller vilken titel de har. Under fullmäktigeperioden kommer därför
ett större fokus läggas vid att öka våra medlemstal inom alla medlemskategorier, men extra fokus
kommer att riktas mot studenter, nya på arbetsmarknaden och de som har en annan titel/befattning
än arbetsterapeut.
En framgångsnyckel till både nyrekrytering och att behålla medlemmar är den upplevda nyttan
av medlemskapet. Vi kommer därför aktivt fortsätta verka för att alla medlemmar upplever ökad
närhet, tillgänglighet och tillfälle att vara delaktiga i förbundets verksamhet. Vi kommer även
fortsättningsvis att utveckla attraktiva aktiviteter och erbjudanden som förstärker medlemsnyttan
för alla medlemskategorier.

 SVERIGES ARBETSTERAPEUTER ÄR ETT FÖRBUND MED EN STARK LOKAL
VERKSAMHET
För att vi ska nå vår vision krävs ett starkt lokalt engagemang och ett förbund av medskapare.
Kretsarna är grunden i Sveriges Arbetsterapeuters verksamhet och nyckeln för att nå fortsatt
framgång. Förbundet kommer därför ytterligare underlätta för och stötta kretsar samt enskilda
förtroendevalda och medlemmar som vill skapa engagemang och aktivitet för att visa värdet av
arbetsterapi på nya och etablerade arenor och driva nolltolerans mot ett ohälsosamt arbetsliv.
Förbundet kommer även fortsätta utveckla och tillgängliggöra kunskap och stöd till förtroende
valda genom vår Akademi.
Genom att inrätta professionsstrateger i kretsarna kommer vi skapa bättre förutsättningar för att
driva förbundets professionsstrategiska arbete även lokalt.
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