
 

 
 

 

 

2019-04-12 

 

 

Planiavägen 13 • Box 760 • 131 24 Nacka • 08-507 488 00 • kansli@arbetsterapeuterna.se • www.arbetsterapeuterna.se 

 

Vad innebär digital kompetens för arbetsterapeuter?  
 

Illustrationer av Per José Karlén 

Inledning 
För att tydliggöra vad digital kompetens kan 
innebära för arbetsterapeuter i praktiken har 
Sveriges Arbetsterapeuter tagit fram det här 
dokumentet. Vi vill även synliggöra hur 
förbundet arbetar för att rusta våra medlemmar  
till att bli mer digitalt kompetenta i sin 
professionsutövning.  

Bakgrund 
Den snabba digitala utvecklingen beskrivs ofta som den enskilt största förändrande 
kraften i samhällsutvecklingen. Den allt mer ökande digitaliseringen innebär att vi 
organiserar, agerar och kommunicerar i vår vardag på ett helt annat sätt än för några 
år sedan. I takt med utvecklingen av smartare teknik och artificiell intelligens 
kommer människors användande av digital teknik att fortsätta skapa nya praktiska 
lösningar för kommunikation och interaktion i vardagen. Nya organisations- och 
kommunikationsformer för offentliga, privata och sociala verksamheter kommer att 
prägla alla samhällssektorer, inte minst hälso- och sjukvården och omsorgen. 1 
 
Ur ett aktivitetsperspektiv innebär det digitaliserade samhället att det på både grupp- 
och individnivå kommer att ske en omvärdering av vilka vardagsaktiviteter som är 
meningsfulla att göra. Tillgången till ny vardagsteknik, välfärdsteknik och hjälpmedel 
i det dagliga livet kommer dels att förändra sättet som aktiviteterna utförs på och dels 
vilka aktiviteter som görs. En del aktiviteter kommer inte utföras alls av människor 
längre utan tas över av robotar. Aktivitetsrepertoaren kommer att förändras.  
 
I den senaste versionen av Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter 2 beskrivs 
kompetenser som kan relateras till digitaliseringens påverkan på 
professionsutövningen. Här beskrivs att en legitimerad arbetsterapeut ska ha 

                                                   
1 För den som vill läsa mer om de generella utmaningar som en allt mer digitaliserad vardag kommer    
ställa på framtidens hälso- och sjukvård och omsorg så rekommenderar vi att du tar del av 
inspirationsboken Nära liv, nära vård i en digital vardag, Sveriges Arbetsterapeuter, 2018 
https://www.arbetsterapeuterna.se/naralivnaravard 
 
2 Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter, Sveriges Arbetsterapeuter, 2018 
  https://www.arbetsterapeuterna.se/kompetensbeskrivningar 
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kompetens att bedöma den omgivande fysiska, sociokulturella och digitala miljöns 
påverkan på personers eller gruppers aktivitet och delaktighet samt att initiera och 
föreslå åtgärder för ökad tillgänglighet och användbarhet i dessa miljöer. Vidare 
beskrivs en särskild digital kompetens som legitimerade arbetsterapeuter behöver 
besitta. Vad innebär detta? Vilka krav ställer det professionen och på våra 
arbetsgivare och hur ska vi rusta oss för att möta digitaliseringens utmaningar?  

Begreppet ”digital kompetens” 
Den digitala tekniken är i ständig utveckling och kommer att vara det även i 
framtiden. Det innebär att vi kontinuerligt kommer att behöva förhålla oss till nya 
digitala system, verktyg och tjänster. För att kunna förstå och hantera olika 
kommunikations- och interaktionssystem samt att kunna hantera de redskap som 
behövs (till exempel en smart telefon eller läsplatta) behöver användarna en viss 
digital kompetens.  
 
Digital kompetens är enligt Europakommissionen en av de nyckelkompetenser för 
livslångt lärande som medborgarna behöver för att kunna bidra till en hållbar 
samhällsutveckling.3 

 
Under 2012–2016 hade 
Digitaliseringskommissionen4 regeringens 
uppdrag att bland annat utreda den nationella 
digitaliseringspolitiken samt sammanställa 
kunskap om digitaliseringens effekter på individ 
och samhälle. I ett av sina betänkanden har 
kommissionen beskrivit digital kompetens som 
en säker och kritisk användning av 
informationssamhällets teknik i privatliv, 
samhällsliv, arbetsliv och utbildning. Denna 
underbyggs av grundläggande färdigheter 
gällande användning av datorer för att hämta 
fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och 
utbyta information samt för att kommunicera 
och delta i samarbetsnätverk via internet. 
 
 
 

                                                   
3 European Commission. Key competences for lifelong learning, 2017 
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/factsheet-key-
competences-lifelong-learning_en.pdf 
 
4 SOU 2015:28. Gör Sverige i framtiden – digital kompetens. Delbetänkande av 
digitaliseringskommissionen, 2015 
https://www.regeringen.se/49bbaa/contentassets/e0acd9a7659d4c138c6666d2d5e21605/gor-sverige-
i-framtiden--digital-kompetens-sou-201528  
 
SOU 2016:89. För digitalisering i tiden. Slutbetänkande av digitaliseringskommissionen. 
https://www.regeringen.se/4af25c/contentassets/f7d07b214e2c459eb5757cea206e6701/sou-
2016_89_webb.pdf 
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 Digital kompetens omfattar:  

• Kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och  
producera digitalt 

• färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster 
• förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär  

i samhället med dess möjligheter och risker 
• motivation att delta i utvecklingen 

 

Vad innebär digital kompetens för arbetsterapeuter? 
Digital teknik kommer förändra vårt vardags- och arbetsliv och kräver att vi 
kontinuerligt utvecklar vår digitala kompetens. För arbetsterapeuter innebär detta  
en dubbel utmaning i form av en generell och en specifik digital kompetens. 
 
Den generella kompetensen innefattar den nyckelkompetens som beskrivits av EU, 
OECD och digitaliseringskommissionen och som är allmän för alla medborgare, 
men den innefattar även den kompetens som är gemensam för alla professioner 
inom hälso- och sjukvård och omsorg i och med att denna sektor blir allt mer 
digitaliserad.  
 
Den specifika digitala kompetensen är relaterad till arbetsterapins mål, uppgifter, 
skyldigheter och insatser såsom de är beskrivna i Etisk kod för arbetsterapeuter 5 och 
Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter.  Det innebär att inkludera digitala aktiviteter 
och miljöer i arbetsterapeutisk utredning, åtgärd och utvärdering i syfte att stödja en 
persons möjlighet att göra det hen önskar och behöver i det sammanhang hen 
befinner sig i. 
 
I Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter anges att legitimerad 
arbetsterapeut ska ha kompetens att: 

• söka information, kommunicera och interagera digitalt i relation  
till professionsutövningen. 

• använda digitala system, verktyg och tjänster av relevans för 
professionsutövningen. 

• anpassa verksamheten till den transformering som digitaliseringen  
innebär i samhället. 

• synliggöra de möjligheter och risker som digitaliseringen innebär för 
personers aktivitet och delaktighet på individ-, grupp- och samhällsnivå. 

• delta i utvecklingen av digitala system, verktyg och tjänster av relevans  
för professionsutövningen. 

 

                                                   
5 Etisk kod för arbetsterapeuter, Sveriges Arbetsterapeuter, 2019 
   https://www.arbetsterapeuterna.se/etiskkod 
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Nedan följer en vidareutvecklad beskrivning och reflektion kring vad som kan ingå i 
dessa kompetenser. 
 

Att söka information, kommunicera och interagera digitalt i  
relation till professionsutövningen 
Digitaliseringen har revolutionerat våra sätt att 
söka information, kommunicera och interagera 
med varandra både i privat- och arbetsliv.  
 
Arbetsterapeuters digitala kompetens innefattar 
kunskap och färdigheter för att använda digitala 
tjänster och verktyg i sökande av information av 
relevans för yrkesutövningen. Detta kan 
exempelvis vara relaterat till det egna 
yrkeslivslånga lärandet som innefattar såväl 
fortbildning på akademisk som på icke 
akademisk nivå samt lärande i vardagen.  
 
Arbetsterapeuters digitala kompetens innefattar även kunskap och färdigheter kring 
hur digital kommunikation och interaktion kan användas för att effektivisera och 
stärka en interprofessionell samverkan och inte minst främja ett mer personcentrerat 
förhållningssätt genom en individanpassad kommunikation. 
 

Att använda digitala system, verktyg och tjänster av relevans för 
professionsutövningen 
I arbetsterapeuters digitala kompetens ingår att se potentialen i hur digitala system, 
verktyg och tjänster kan öka eller minska människors möjlighet till aktivitet, 
delaktighet och hälsa. Detta involverar inte bara interaktionen mellan människan och 
tekniken utan kan även innefatta interaktion mellan olika system, verktyg och 
tjänster. Arbetsterapeuter behöver därför ha en god generell kunskap om de system 
och produkter som finns, hur dessa påverkar människors aktivitetsutförande i 
vardagen samt hur de kan användas för att avhjälpa aktivitetsbegränsningar.  
 
Arbetsterapeutens professionsutövning kräver även kunskaper och färdigheter för att 
använda digitala verktyg och tjänster vid arbetsterapeutisk utredning av 
förutsättningar och behov för aktivitet och delaktighet samt när arbetsterapeutiska 
åtgärder ska väljas, vidtas och utvärderas. Detta kan exempelvis innebära 
användandet av en simulator vid exempelvis bedömning av körförmåga. 
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Att anpassa verksamheten till den transformering som 
digitaliseringen innebär i samhället 
I arbetsterapeutens digitala kompetens ingår att kunna anpassa verksamheten för en 
professionsutövning som kommer innefatta mer och mer av digitalisering. En ökad 

andel hälso- och sjukvård kommer framöver att erbjudas 
digitalt. Så kallad artificiell intelligens kommer förändra 
förutsättningarna för alla som har en rådgivande funktion i 
sin yrkesroll. Digitala kommunikationssätt och 
automatiserade träningsprogram med 
påminnelsefunktioner är bara några av de förändringar vi 
ser redan idag.  
 
Digital teknik kommer också förändra arbetsterapeuters 
möjlighet till yrkeslivslångt lärande och kontinuerlig 
kompetensutveckling. E-lärande kommer i allt högre 
utsträckning skapa tillgängliga och jämlika 
kompetensutvecklingsmöjligheter, och sociala medier och 
andra digitala forum kommer öka möjligheten för 

arbetsterapeuter att snabbt kunna ta del av och sprida ny kunskap och evidens, 
nyheter och idéer som kan användas för att kontinuerligt förbättra 
professionsutövningen. 
 

Att synliggöra de möjligheter och risker som digitaliseringen innebär 
för personers aktivitet och delaktighet på individ-, grupp- och 
samhällsnivå 
I arbetsterapeutens digitala kompetens ingår att ha kunskap och färdigheter för att 
kunna ge stöd för att få digitala system, verktyg och tjänster att fungera i människors 
vardag och att få dem att interagera med andra ”smarta” prylar. Arbetsterapeuter 
kommer i allt större utsträckning att introducera användandet av digitala hjälpmedel 
till personen, anhöriga och övrig vårdpersonal i syfte att öka personers aktivitet, 
delaktighet och hälsa. 
 
Användandet av digital teknik kan innebära både ökad delaktighet och ett ökat 
utanförskap beroende på individens digitala kompetens. Arbetsterapeuten behöver 
därför kunskap om faktorer som påverkar individers och gruppers digitala 
kompetens, som exempelvis individens hälsa, funktionsförmåga, utbildningsnivå och 
socioekonomiska situation. Ålder kan också en viss betydelse, då tekniken är ny för 
många äldre men har funnits med tidigt i livet för andra. Man kan säga att det finns 
en skillnad beroende på om man är ”infödd eller invandrad i den digitala världen”.   
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Att delta i utvecklingen av digitala 
system, verktyg och tjänster av relevans 
för professionsutövningen 
Digital kompetens för arbetsterapeuter omfattar 
även förmåga att aktivt följa och påverka den 
digitala utveckling som är relevant för 
arbetsterapeuters verksamhetsområden. Detta 
innefattar hur forskning och beprövad erfarenhet 
inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap kan bidra 
till ett tillgängligt och digitaliserat samhällutbud där 
alla medborgare kan vara delaktiga.  
 
Detta kan också innefatta att medverka i 
utvecklandet av e-hälsotjänster eller mer generella 
digitala system, verktyg och tjänster i syfte att dessa 
blir tillgängliga och användbara för så många 
människor som möjligt.  
 

Vad gör Sveriges Arbetsterapeuter för 
att främja arbetsterapeuters digitala kompetens? 
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 Sveriges Arbetsterapeuter 
aktivt följer och deltar i. Ett exempel på detta är det 
projekt som förbundet under 2018 genomförde 
tillsammans med Kairos Future och som resulterade i 
inspirationsboken Nära liv, nära vård i en digital vardag, som 
vänder sig till politiker samt offentliga och privata aktörer 
som har ambitionen att skapa ett jämlikt och 
resurseffektivt välfärdssystem i ett allt smartare samhälle.6 
 
Under fullmäktigeperioden 2019–2021 fokuserar 
förbundet särskilt på att arbetsterapeuters kompetens 
kring digitalisering används i högre utsträckning och att 
arbetsterapeuter ges möjlighet att använda 
digitaliseringens potential i sin professionsutövning. Det 
gör vi genom lokal och nationell opinionsbildning i form 

av exempelvis debattartiklar och i samtal med ansvariga politiker och myndigheter. 
Under 2019–2020 följer vi särskilt regeringens utredning kring välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen. 
 
Genom förbundets digitala utbildningsplattform Akademin erbjuder vi våra 
medlemmar utbildning och inspirationsföreläsningar kring välfärdsteknik och 

                                                   
6 Nära liv, nära vård i en digital vardag, Sveriges Arbetsterapeuter, 2018 
https://www.arbetsterapeuterna.se/naralivnaravard 
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digitalisering, men också digitala utbildningar och nätverkande inom en rad andra 
områden. På detta sätt stöttar vi våra medlemmar att utveckla både sin generella och 
specifika digitala kompetens. 
 
Arbetsterapeuten behöver rätt verktyg och förutsättningar i sin professionsutövning 
för att kunna använda sin digitala kompetens på rätt sätt. En välfungerande it-miljö 
är en betydande faktor. Datasystem som inte är anpassade till arbetsterapeutens 
arbete samt är inkompatibla med varandra riskerar att skapa it-relaterad ohälsa och 
stress. Därför inkluderar vi också frågor kring digital arbetsmiljö i vårt arbete med att 
driva nolltolerans mot ett ohälsosamt arbetsliv, vilket bland annat tydliggörs i 
förbundets ställningstagande för ett hållbart arbetsliv.7 Vi anser att en bra arbetsplats 
kännetecknas av att teknisk utrustning och verktyg är anpassade till arbetsterapeutiskt 
arbete och att it-miljön är funktionell och underlättar arbetet. 
 
 

                                                   
7 Ett hållbart arbetsliv, Sveriges Arbetsterapeuter, 2018  
https://www.arbetsterapeuterna.se/hallbartarbetsliv 
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