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FÖRÄLDRASTÖD
Nu har Jeanette  
och Linn mer kul
    sid 23

MARIT SUNDIN FÖRLORADE BENEN SOM TREÅRING

# 3•19

”Mitt liv har alltid   varit så här”
ARBETSTERAPIFORUMNågot för alla  
– och lite till
  sidorna 15–29

TEMA

Tidskrift för Sveriges arbetsterapeuter

KOLL PÅ

Annika har varit  

fackligt aktiv  

i 30 år        sid 34

ARBETSREHAB

Forskning: Bättre 

att söka riktiga 

jobb direkt  sid 31

# 6•18

    tar fajten   
    för allas    
 lika värde

Amanda

TEMA

Fullm
äktig

e

sid
 15

–2
5

10 000

 Många människor kan inte leva  
livet fullt ut på grund av skada, 
sjukdom eller funktionsnedsätt
ning. De kan ha svårt att sköta  

sitt  boende, skola och arbete eller sakna en 
 meningsfull fritid. Med stöd av en arbets
terapeut kan de bli delaktiga i samhället igen. 
En del av arbetsterapeuters jobb handlar om  
att anpassa vardags miljön och att  prova ut, 
justera och för skriva olika typer av fysiska  
och kognitiva hjälpmedel.

Arbetsterapeuten är den ledande tidskriften 
för arbetsterapeuter i Sverige. Annonser om 
kurser, lediga tjänster och nya produkter når 
förbundets 10 000 medlemmar, och andra som 
rör sig på sjukhus, vårdcentraler, i skolor, på 
 företag som arbetar med tekniska hjälp medel, 
hjälpmedelscentraler, inom habiliteringen, 
på högskolor och universitet, på syncentraler 
samt inom företagshälso vården.

    PORTRÄTTET
Carina Nilsson 
är Malmös starka 
kvinna         sid 8

    TEMA: HÅLLBART
Arbetsterapeuter 
för en bättre värld  
   sid 13–25

”Pengar spelar  
 roll för hälsan  
 i Sverige”
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LISETTE FARIAS VERA VILL SE MER  
SOCIALT FOKUS I ARBETSTERAPI
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    HEMMA HOS

Assistansen ger  
Andreas Gustafsson 

självständighet  sid 33

REPORTAGE

Utsatta kvinnor  
får stöd att klara 
vardagen   sid 54

ÖVERLÄKAREN CHRISTIN EDMARK

# 7•18

”När det gäller papper och städning  
 kan jag inte motivera mig”

10

TEMA

Hemma  
hos

Läs allt om  
fullmäktige

          tips  
för bättre  
rekrytering

Sveriges Arbetsterapeuters medlemstidning     sedan 1949

Format, materialguide, priser och kontaktuppgifter.

Sveriges enda tidning 
 för arbetsterapeuter

» 

”Jag läser Arbetsterapeuten för att 
hålla mig uppdaterad kring vad 
som är aktuellt inom arbetsterapi. 
Tidningen ger mig information från 

alla landsändar och områden inom 
min profession. Det står sällan något 

som inte skulle beröra mig på ett eller 
annat vis. Jag reser mycket i jobbet och då kan 

jag läsa den på nätet – även ett bra sätt att sprida den till 
andra som inte har tillgång till papperstidningen.”

Mika Levin-Smeds, leg. arbetsterapeut och 
medicinskt ansvarig för rehabilitering

Med en  platsannons når du cirka 10 000 medlemmar  
i Sveriges Arbetsterapeuter. 

Svårt att rekrytera?
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MITT JOBB
Jessica tar med 
äldre ut på tur  
 i världen  sid 32

LIBANON
Arbetsterapeuter  
ger flyktingbarn nya 
möjligheter  sid 24

Äntligen leg!
30 års kamp  
gav resultat  
på 90-talet

 Karin  
kom till ro  
 i naturen

      nya appar  
     som lugnar  
dina sinnen

3
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TEMA

Lyft
kraft



Posttidning B

Helsida utfallande Baksida

1/2 sida 
stående

1/2 sida liggande

1/4 sida 
stående

1/4 sida liggande
1/8 sida 
liggande

Helsida utfallande
215x280 mm  
+ 3 mm utfall

Baksida
215x258 mm 
+ 3 mm utfall

1/2 sida stående
93x240 mm

1/2 sida liggande
191x117 mm

1/4 sida stående
93x117 mm

1/4 sida liggande
191x56 mm

1/8 sida liggande
93x56 mm

Annonsstorlekar 2014

Posttidning B

Helsida utfallande Baksida

1/2 sida 
stående

1/2 sida liggande

1/4 sida 
stående

1/4 sida liggande
1/8 sida 
liggande

Helsida utfallande
215x280 mm  
+ 3 mm utfall

Baksida
215x258 mm 
+ 3 mm utfall

1/2 sida stående
93x240 mm

1/2 sida liggande
191x117 mm

1/4 sida stående
93x117 mm

1/4 sida liggande
191x56 mm

1/8 sida liggande
93x56 mm

Annonsstorlekar 2014

Posttidning B

Helsida utfallande Baksida

1/2 sida 
stående

1/2 sida liggande

1/4 sida 
stående

1/4 sida liggande
1/8 sida 
liggande

Helsida utfallande
215x280 mm  
+ 3 mm utfall

Baksida
215x258 mm 
+ 3 mm utfall

1/2 sida stående
93x240 mm

1/2 sida liggande
191x117 mm

1/4 sida stående
93x117 mm

1/4 sida liggande
191x56 mm

1/8 sida liggande
93x56 mm

Annonsstorlekar 2014
Annonsformat

215 × 280 mm  
(+ 3 mm utfall)

215 × 250 mm 
(+ 3 mm utfall)

93 × 240 mm 191 × 117 mm

93 × 117 mm (stående)
191 × 56 mm (liggande)

 93 × 56 mm

Priser 2020Utgivningsplan 2020

Annonsbokning
Catharina Persson  
070977 20 20 
catharina.persson@mediakraft.se

Materialguide
Annonsmaterial vill vi ha som en högupplöst och  
tryck färdig pdf enligt det annonsformat som bokats.  
Bilder och logotyper i annonsen bör ha en upplösning  
på minst 240 dpi. 

Behöver du hjälp med utformningen? Kontakta annons
bokningen för mera information och kostnadsförslag.

Arbetsterapeuten i siffror
TS-kontrollerad upplaga: 10   200 (2019) 
ISSN-nummer: 03450988 
Tidningsformat: 215×280 mm, varav satsyta 191×240 mm
Papper: Amber graphic (obestruket)

Platsannons på webben
Annonsera lediga jobb digitalt för 6 500 kr i 30 dagar.  
Din platsannons publiceras både på webben och i ett 
 nyhetsbrev som går ut till förbundets medlemmar. 
Gå in på jobsoft.se/arbetsterapeuterna/annonsera  eller 
ring Catharina på annonsbokningen för mera info.

Format Pris

Baksida 26 500 kr

Omslag 2&3 24 500 kr

Helsida 23 500 kr

1/2-sida 15 500 kr

1/4-sida 9 000 kr

1/8-sida 6 500 kr

Bilaga kontakta annonsbokningen

Nr Boka senast Materialdag Utgivning

1 13 jan 20 jan 13 feb

2 2 mar 9 mar 2 apr

3 27 apr 4 maj 28 maj

4 10 aug 17 aug  10 sep

5 21 sep 28 sep 22 okt

6 9 nov 16 nov 10 dec

www.arbetsterapeuterna.se/annonsera


