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Till grund för vad Värmlandskretsen ska arbeta med finns de beslut som
Sveriges Arbetsterapeuter enades om i samband med fullmäktige 2018.
Visionen som togs är:
•

•
•

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.

Verksamhetsplanen bygger på Vision och strategi för Sveriges
Arbetsterapeuter som gäller 2019-2021.
HUVUDSTRATEGIER
Strategier handlar om att visa vägen. De bygger på kortfattade
beskrivningar av VAD vi måste göra för att lyckas förverkliga vår
vision.
Verksamhetsplanen visar VAD Värmlandskretsen ska göra 2019

I.

Visa värdet av arbetsterapi på etablerade och nya arenor

Värmlandskretsen ska:
____________________________________________________________
Synliggöra arbetsterapins värde för den enskilde och samhällsekonomin
hos beslutsfattare som påverkar arbetsterapeuters vardag
Uppvakta politiker inom landsting, kommun och/eller region där det idag
råder stor brist på arbetsterapeuter och där en förändring behöver ske för att
möjliggöra rekrytering.

Ansvarig: Arbetsgrupp som påbörjat arbetet under 2018.
Tidsplan: Hela verksamhetsåret
____________________________________________________________

Opinionsbilda på lokal nivå om vikten av att fler arbetsterapeuter finns på
arbetsmarknaden
Aktiv debatt i linje med förbundets centrala opinionsbildning i lokala medier
och på sociala medier.
Ansvarig: Kretsstyrelsen
Tidsplan: Hela verksamhetsåret
____________________________________________________________

Verka för att arbetsterapeuters kompetens används ändamålsenligt och i
ökad utsträckning i den nära vården
För att säkerställa att den rehabilitering som utförs i den kommunala hälsooch sjukvården håller en hög kvalitet och är patientsäker kommer vi fortsätta
verka för att alla kommuner och privata aktörer i Värmland har en
Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR. Det gör vi genom kartläggning
av nuläget, uppvaktning av beslutsfattare och opinionsbildning i lokal media.
Ansvarig: Kretsstyrelsen, om någon medlem är särskilt intresserad av MARfrågan får denne gärna delta
Tidsplan: Hela verksamhetsåret

II.

Arbetsterapeuter har ett hållbart arbetsliv med god kompetensoch löneutveckling

Värmlandskretsen ska:
__________________________________________________________

Verka för att arbetsterapeuters karriärvägar bevakas vid projekt och
omorganisationer
Deltagande i mötesgrupp för arbetsterapeuters specialistutbildning och
specialisttjänster inom Region Värmland.
Ansvarig: Professionsstrateg och kretsstyrelsen.
Tidsplan: Våren 2019, eventuellt längre
__________________________________________________________
Verka för en löneutveckling hos medlemmarna som motsvarar
kompetensen
Lokal ombudsman kommun och region (om det tillsätts) finns som ett stöd
för arbetsplatsombud. Dessa är väl kända hos medlemmarna. Kretsstyrelsen
finns som stöd för arbetsplatsombud och enskilda medlemmar inom statlig
och privat sektor.
Ansvarig: LOM för kommuner och regionens lönestrategiska grupp
tillsammans med styrelsen
Tidsplan: Hela verksamhetsåret

Informera medlemmar om lokalt löneutvecklingsarbete
Medlemsmöte med information och dialog om de olika löneprocesser som
pågår under året och på vilket sätt lokalt förtroendevalda deltar och driver
detta.
Ansvarig: LOM kommun, lönestrategisk grupp Region Värmland
Tidsplan: tidig höst 2019

III.

Sveriges arbetsterapeuter drivs av engagerade medlemmar och är
en naturlig hemvist för alla med arbetsterapeutexamen och alla
arbetsterapeutstudenter

Värmlandskretsen ska:

Möjliggöra fackligt engagemang på olika nivåer och områden
Sprida kunskap om möjlighet att delta i specifika frågor, arbetsgrupper eller
genom olika poster med flexibelt engagemang utifrån intresseområde,
möjligheter och kompetens. Fortsatt uppmuntra medlemmar att delta vid
enskilda styrelsemöten för att få se hur kretsarbetet kan se ut.
Ansvarig: Kretsstyrelsen
Tidsplan: Hela verksamhetsåret
_____________________________________________________________
Möjliggöra fackligt engagemang på distans för att förenkla för medlemmar
att delta i styrelsearbete eller andra arbetsgrupper
Mötesdeltagande erbjuds via videosamtal eller högtalartelefon. Vi stämmer
av intresse för att eventuellt ha något av årets kretsmöten på annan ort än
Karlstad.
Ansvarig: Kretsstyrelsen
Tidsplan: Hela verksamhetsåret

Erbjuda kretsmöten med innehåll som är relevant för medlemmarna i länet
och aktuellt utifrån pågående samhälls-, professions- och arbetslivsfrågor
Medlemmar tillfrågas via mail, hemsidan och Facebook vilka ämnen/teman
de vill ha på kretsmöte, och om det finns någon särskild person som kan vara
lämplig att informera, föreläsa och/eller leda diskussioner inom kretsen eller
förbundet.
Ansvarig: Kretsstyrelsen
Tidsplan: Hela verksamhetsåret

