
En för alla – alla för en
Bli medlem för ett tryggare och ännu mer utvecklande arbetsliv  



Som arbetsterapeut gör du all skillnad i världen – du får människors vardag att 
fungera. Vår roll som förbund är att visa det för omvärlden. Ju fler vi är desto 
tydligare kommer vi att synas och höras. Tillsammans kan vi verka för att allas vår 
kompetens och kunskap får ökad betydelse på arbetsmarknaden och i samhället. 

Arbetsterapi behövs 

Sveriges Arbetsterapeuter är den enda fackliga 
organisationen som kan arbetsterapi. Vår roll är 
att höja rösten för landets arbetsterapeuter. Vi ska 
visa värdet av arbetsterapi – både på etablerade 
arenor där vi finns i dag, men också på nya om
råden där våra insatser kan göra stor skillnad.  
Vi driver dessutom nolltolerans mot ohälso
samma arbetsförhållanden och strävar efter 
målet att du ska få en tryggare, lönsammare och 
ännu mer utvecklande vardag på jobbet. Gör 
som de flesta av Sveriges legitimerade arbets
terapeuter – bli medlem i vårt förbund du med!

NÅGON ATT LUTA SIG MOT 
Vänd dig till oss för personlig rådgivning i allt 
som rör din lön, anställningsavtal, pension, för 
säkringar och mycket mer. Är du nyanställd? 
Ska du ha lönesamtal? Vi ger dig Sveriges bästa 
lönestatistik för akademiker så att du kan vässa 
dina argument. Om du får problem på jobbet 
finns förbundets ombudsmän till hands för 
fackligt stöd och förhandlingshjälp. 
Tryggt, eller hur?

Ann-Charlott Holmlöv, legitimerad  
arbetsterapeut och lokal ombudsman (LOM)

VAD ÄR FÖRBUNDETS  
FRÄMSTA STYRKA?

– Att vi har både en facklig del och en 
 professionsdel. Den fackliga delen ger 
 trygghet, information och stöd. Professions-
delen utvecklar vårt yrke och håller kontakt  
med arbetsterapeuter från andra länder.  
I båda delarna kan vi på olika sätt vara  
med och påverka.

VAD ÄR DIN ROLL SOM  
LOKAL OMBUDSMAN?  

– Jag får ofta samtal som rör löner. Min roll 
är bland annat att ge medlemmarna verktyg  
så att de ska känna sig trygga inför löne- 
samtalet eller vid nyanställning. Det finns  
ju också medlemmar som behöver ha en 
facklig representant med sig när de av någon 
anledning blir kallade till arbetsgivaren för 
samtal och då kan jag finnas där för dem. 



” Min roll är bland annat att  
ge medlemmarna verktyg  
så att de ska känna sig  
trygga inför lönesamtalet  
eller vid nyanställning.”
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” Tidningen är otroligt 
intressant och en bra 
informationskanal för 
vad som händer runt  
om i Sverige för oss 
arbetsterapeuter.”



Bra kan alltid bli ännu bättre 
 Vi tror att du är bra på ditt jobb. Riktigt bra, till och med. Men vi tror också att  
alla arbetsterapeuter behöver känna att de utvecklas och växer i sin yrkesroll. 

HÅLL DIG AJOUR 
Som medlem i förbundet är det enkelt att 
hålla sig uppdaterad om allt som händer i vår 
spännande bransch. Sju gånger per år får du 
hem medlemstidningen Arbetsterapeuten i din 
brevlåda. Den bjuder på inspirerande reportage, 
lyfter nya forskningsrön och berättar om senaste 
nytt inom förbundet.  

Vill du fördjupa dig ytterligare finns en rad 
populära kurser och utbildningar att upp
täcka. Till förmånligt medlemspris, förstås.  
Vi anordnar även nätverksträffar där du kan 
byta erfarenheter med dina kollegor runt  
om i landet. För vi tror att du har mycket  
att lära av andra och att andra har mycket  
att lära av dig. 

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT FÖR ER  
YRKESKÅR ATT HA ETT EGET FÖRBUND?

– Arbetsterapeutens roll kommer få en större 
betydelse i framtidens samhälle och då är det 
bra att ha ett förbund som kan marknadsföra 
yrket och stötta. Det hjälper oss att komma in 
på nya marknader.

VAD ÄR DE FRÄMSTA FÖRDELARNA  
MED ATT VARA MEDLEM? 

– Det är en trygghet att som yrkesverksam ha  
någonstans att vända sig för att få råd och tips  
kring exempelvis lönefrågor och mina rättigheter. 
Dessutom uppskattar jag förbundets tidning  
Arbetsterapeuten. Den är otroligt intressant och  
en bra informationskanal för vad som händer  
runt om i Sverige för oss arbetsterapeuter. 

Niklas Stende Eriksson, legitimerad arbetsterapeut



Ett försprång i karriären
Som student är det guld värt att vara medlem 
i Sveriges Arbetsterapeuter. Vi lotsar dig rätt 
bland alla skrivna och oskrivna lagar i arbets
livet. Vi tipsar om hur du skriver en vinnande 
ansökan. Vi hjälper dig att slipa argumenten 
inför din första löneförhandling. Med andra 
ord: vi informerar, peppar, stöttar, bollar, 
inspirerar och vägleder. Allt för att du ska få 
en lärorik studietid och en välbehövlig skjuts 
in i ditt kommande yrkesliv. Via oss får du 
dessutom möjlighet att träffa andra studenter 
och yrkesverksamma från hela landet och 
bygga ett nätverk för framtiden. 

FÖRMÅNER FÖR DIG SOM ÄR  
STUDENT: 

• Kurslitteratur till bra pris

•  Personlig rådgivning angående t ex  
arbetsrättsliga frågor eller funderingar  
kring arbetsmarknad

•  Möjlighet att delta i föreläsningar och 
 andra aktiviteter på din utbildningsort

•  Gratis olycksfallsförsäkring under  
studietiden

•  Medlemstidningen Arbetsterapeuten 

Och mycket mer för bara 200 kr för  
hela studietiden. 

Betaneh Tousi, student 

VAD FICK DIG ATT BLI MEDLEM?

– Jag gick med för att jag tycker det fackliga  
arbetet är väldigt viktigt och tror det är en 
bra idé att tidigt bli insatt i förbundets arbete 
och vara med och påverka professionens 
utveckling. Jag valde också att engagera mig i 
Sveriges Arbets terapeutstudenter redan under 
min första termin för att jag vill kunna påverka 
min utbildning, både för min egen del och mina 
medstudenters.

PÅ VILKET SÄTT ÄR FÖRBUNDET  
ETT STÖD FÖR DIG SOM STUDENT?  

– Bland annat får jag möjlighet att knyta kon-
takter med andra studenter, yrkesverksamma, 
lärare och forskare. Som student kan jag även 
vända mig till den centrala styrelsen eller till de 
lokala styrelserna för att få stöd i diverse frågor 
vad gäller utbildning och framtid. 



” Jag får möjlighet att  
knyta kontakter med  
andra studenter, yrkes-
verksamma, lärare och 
forskare.”



Jag vill bli medlem

Förnamn, efternamn

Personnummer (10 siffror)

Adress

Postnummer, postadress

E-post

Mobiltelefon

Utbildning:

  Jag är under utbildning, lärosäte

Inskrivningstermin  vt 20                ht 20   

 Jag är klar med utbildningen. 

Lärosäte  Examensår

Jag är: 

Anställd     Heltid     Deltid  (tim/vecka) 

  Egenföretagare Studerande

Annat, vad? 

Ange din inkomst/ersättning per månad  (brutto)

Anställningen:

Arbetsmarknadssektor:    Kommun   Landsting/region     Stat    

  Privat – ange arbetsgivarens organisationsnummer: 

Arbetsgivare

Befattning

Arbetsområde 

Akademikernas a-kassa hittar du på: arbetsterapeuterna.se/blimedlem. 

För att ta del av för- och efterköpsinformation om dina kostnadsfria 
försäkringar gå in på: akademikerforsakring.se/forkopsinformation.

På arbetsterapeuterna.se/personuppgifter kan du läsa hur vi behandlar 
dina personuppgifter.



Sveriges Arbetsterapeuter 

Svarspost
Kundnummer 201 132 79
131 20 Nacka

 
vik ihop och tejpa
vik ihop och tejpa

PORTO BETALT

S V E R I G E



 

Det här och mycket mer får du som medlem:

MEDLEMSRÅDGIVNING
Ring eller mejla oss för personlig råd- 
givning om såväl karriär som konflikter.

LÖNERÅDGIVNING
Vi ger dig koll på aktuell lönestatistik och 
hjälper dig att vässa argumenten inför 
lönesamtalet eller nyanställningen. 

ANSTÄLLNINGSTRYGGHET
Om du får problem på jobbet kan du  
vända dig till förbundets ombudsmän,  
för fackligt stöd och förhandlingshjälp. 
Gäller även dig som är chef. 

KOMPETENSUTVECKLING
Väx i din yrkesroll med hjälp av förbundets 
förmånliga kurser, instrument och verktyg. 

ARBETSTERAPEUTEN
Din medlemstidning med inspirerande 
och lärorika reportage.

INKOMSTFÖRSÄKRING
Du får 80 procent av lönen om du blir 
arbetslös, förutsatt att du är med i 
a-kassan och har varit medlem i för-  
bundet i ett år. 

BOLÅN OCH FÖRSÄKRINGAR
Förmånliga försäkringar och bra bolån – 
något som påverkar din privatekonomi. 

SPECIALISTUTBILDNING
Gratis vidareutbildning till specialist  
i arbetsterapi. 

Bli medlem du också och upptäck ännu fler förmåner på  
arbetsterapeuterna.se!


