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antaget av Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse 2016-11-10

Sveriges Arbetsterapeuter anser att alla människor som vistas i Sverige ska ha rätt till
arbetsterapeutiska insatser efter behov och på lika villkor, oberoende av ursprung eller
rättslig status.
Vi vill i detta ställningstagande tydliggöra att arbetsterapeuter har en kompetens som i
mycket högre grad borde användas i förhållande till mottagande och
etableringsstödjande insatser.
Nuvarande situation - ett hot mot nyanländas och asylsökandes möjlighet till etablering
Asylsökande och nyanlända befinner sig ofta i en situation där vardagens aktiviteter
saknar struktur och meningsfullt innehåll. Detta medför en nedsatt aktivitetsförmåga
och risk för fysisk och psykisk ohälsa. Utöver detta har gruppen en högre förekomst av
hälsorelaterade problem jämfört med övriga befolkningen vilket medför ytterligare risk
för begränsningar gällande förmåga till aktivitet i vardagen. Denna situation innebär ett
hot mot nyanlända och asylsökandes etablering i arbets- och samhällsliv och mot en
jämlik hälsa.
Forskning genomförd av arbetsterapeuteri har dessutom visat att det under
asylprocessen sker en statistiskt säkerställd minskning både vad gäller aktivitetsförmåga
och självskattad hälsa. I mottagandet av nyanlända erbjuds sällan stöd till meningsfull
sysselsättning och inte heller stöd till att bibehålla eller skapa vanor, rutiner och roller i
vardagen. För att möjliggöra och underlätta etablering är det av stor betydelse att
asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn får stöd att skapa och upprätthålla
rutiner och vanor i sin vardag och har något meningsfullt att göra. Detta ställer stora
krav på relevant kompetens hos den personal som ska möta dessa människor, både
gällande mottagning och sysselsättning.
Arbetsterapeuters bidrag till en snabbare etablering i arbets- och samhällsliv
Utifrån kompetens och arbetssätt kan arbetsterapeuter bidra till att nyanlända,
asylsökande och ensamkommande barn kan skapa och upprätthålla struktur och
meningsfullhet i vardagen och därmed snabbare kan etablera sig och uppleva delaktighet
och meningsfullhet i sitt nya sammanhang.
Arbetsterapeuter använder kunskapsbaserade metoder för att utreda och bedöma
människors behov och förutsättningar för aktivitet och delaktighet i relation till
livsomständigheterna. Arbetsterapeuter identifierar behov av åtgärder som i samverkan
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med personen och andra berörda genomförs och utvärderas. Genom preventiva och
hälsofrämjande insatser, träning samt anpassning av både boende och offentliga miljöer,
ibland med stöd av hjälpmedel, skapar arbetsterapeuter förutsättningar för människor
att vara aktiva och delaktiga i vardags- och samhällsliv. På så sätt bidrar
arbetsterapeuters insatser till att förebygga ohälsa och främja hälsa och välbefinnande.
Sveriges Arbetsterapeuter anser att arbetsterapeutisk kompetens ska användas i högre
grad både i mottagandet av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn och i
olika etableringsstödjande insatser på så väl individ- som gruppnivå.
Vi anser att
• arbetsterapeutisk kompetens ska finnas att tillgå i alla verksamheter som arbetar
med mottagande, sysselsättning och andra etableringsstödjande insatser.
•

arbetsterapeutisk kompetens ska användas tidigt i asylprocessen för att bedöma
risk för nedsatt aktivitetsförmåga och stödja utvecklandet och upprätthållandet
av vanor, rutiner och en meningsfull vardag.

•

arbetsterapeutisk kompetens ska användas för att skapa förutsättningar för och
anpassa organiserad sysselsättning utifrån de olika livsomständigheter som råder.
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