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14.   Motioner 
Nr 1. Påverkansarbete inom NPF

Bakgrund
Fler och fler privata aktörer har tillkommit i den 
privata sektorn i utredning och behandling av Neuro-
psykiatri. Många av dessa saknar arbetsterapeut och  
har i sin upphandling ej heller krav på att det ska finnas 
arbetsterapeut i deras team. I vissa fall har arbetstera-
peut funnits med i upphandlingen kring utredning 
men har tagits bort i den senaste upphandlingen. 
Önskar att Sveriges arbetsterapeuter sprider kunskap 
kring vår viktiga roll i arbetet med personer med NPF.

Yrkande
Att Sveriges arbetsterapeuter sprider kunskap om 
arbetsterapi till beslutsfattare i regioner som står för 
upphandlingen kring vården av NPF.  
Att Sveriges arbetsterapeuter sprider kunskap om 
arbetsterapeuternas kunskap och möjligheter till de 
privata vårdaktörerna.  
Att Sveriges Arbetsterapeuter sprider kunskap till 
allmänheten om arbetsterapeutens samhällsnytta i 
arbetet med barn och vuxna med NPF. 

Namn
Malin Lagström



Sveriges Arbetsterapeuter

128

FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE  
ÖVER MOTION NR 1:
Förbundsstyrelsen delar uppfattningen att det är 
viktigt att personer med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar (NPF) får tillgång till arbetsterapi och 
välkomnar motionärens initiativ att lyfta frågan. Det 
är förbundsstyrelsens uppfattning att arbetsterapeuter 
behöver finnas i tillräcklig omfattning och ingå i de 
upphandlingar som görs för såväl offentlig som privat 
sektor. Det gäller både för arbetsterapeutisk utredning 
som för fortsatta insatser av arbetsterapi. 

I dag verkar förbundet på nationell nivå på olika sätt 
för att öka kännedomen om vad arbetsterapeuter kan 
bidra med och för en ökad kunskap om arbetsterapi vid 
neuropsykiatri. Ett exempel är förbundets arbete med 
den nationella kunskapsstyrningen och de nationella 
riktlinjerna för adhd och autism. Här har förbundet 
aktivt bidragit med förslag på representanter att ingå i 
arbetet samt med synpunkter på innehåll. De vård- och 
insatsprogram som är framtagna omfattar många 
arbetsterapeutiska insatser. De framtagna kunskaps-
stöden behöver framgent även omsättas i regionalt 
och lokalt arbete. Ett fortsatt aktivt stöd när det gäller 
implementering så att arbetsterapeuter är representer-
ade i det regionala arbetet och att arbetsterapeutens 
insatser för personer med neuropsykiatri finns med, 
menar förbundsstyrelsen kommer att bli viktigt.

Som stöd för spridning till personer i behov av arbets-
terapi så har ett informationsblad om arbetsterapi vid 
neuropsykiatri tagits fram. Förbundet har även i flera 
olika debattartiklar och remissvar lyft behovet av 
arbetsterapi. Senast aktuellt gäller det remissvar kring 
god och nära vård samt för elevhälsan. 

I förbundets samverkansråd ingår flera organisationer 
som berör neuropsykiatriområdet och i det samarbetet 
synliggörs kontinuerligt arbetsterapeuters arbete för 
målgruppen. Exempelvis så har flera debattartiklar 
för att lyfta behovet av arbetsterapi för barn och unga 
med neuropsykiatriska behov gemensamt tagits fram 
tillsammans med organisationerna i samverkansrådet. 

Till stöd för lokalt påverkansarbete i kretsarna har 
även en debattartikelmall för att förtydliga arbets-
terapeutens insatser för barn och unga tagits fram. 
Den finns att tillgå på professionsstrategernas kom-
munikationsplattform. Det är också i det lokala arbetet 
som bevakningen av lokala upphandlingar behöver 
göras. Ansvaret ligger på lokal och inte nationell nivå. 
Förbundsstyrelsen ser dock att det behövs ett fortsatt 
stöd till kretsarna när det gäller lokalt påverkansarbete 
och inflytande, vilket är en del av arbetet i det före-
slagna fokusområdet ”Vi visar vägen mot en god och 
nära vård”.

Fullmäktige föreslås besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till 
förbundsstyrelsens yttrande.
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Nr 2. Sexuell hälsa –  
en del av utbildningen
 
 
Inledning
Sexuell hälsa är en identitetsfaktor som spelar stor roll 
för de flesta. Det är en del av vilka vi är och vem vi är i 
samhället men också är sexuell hälsa oundvikligt i vår 
yrkesroll. Vi arbetsterapeuter vill inte i vårt yrkesutför-
ande sitta utan kunskap eller vara oförberedda inför 
utmaningar som kan uppdagas med arbete kring en 
patient/klient. Redan 2017 tog Sveriges Arbetsterapeut-
studenters centrala styrelse fram en skrivelse angående 
behovet av ett ökat fokus på sexuell hälsa i arbetstera-
peutprogrammet. Sedan dess har styrelsen fortsatt 
arbetat aktivt med frågan, genom att belysa den bland 
annat gentemot universiteten och i debattartiklar. Det 
är med glädje styrelsen ser att universiteten i dag arbetar 
med frågan, om än med stora variationer gällande om- 
fattning och innehåll.
   Regeringen har också belyst behovet i ett pressmeddel-
ande av ett stärkt arbete kring sexuell hälsa som nyligen 
har gett Folkhälsomyndigheten ett uppdrag att ta fram 
en handlingsplan för stärkande arbete med sexuell hälsa, 
reproduktiv hälsa och rättigheter (Regeringen, 2021).
   Arbetsterapeutstudenter i Sverige får idag beroende 
på studieort olika mycket undervisning i sexuell hälsa, 
vilket gör att kompetensen är olika beroende på vilket 
universitet man gått på. Om kompetensen kring sexuell 
hälsa är olika så blir vården inte jämlik och en jämlik 
vård är det som vi alla vill sträva efter. 
   För att vi som arbetsterapeuter ska känna oss trygga 
i att vi kan hjälpa vår patient eller klient på bästa sätt 
behöver vi ha kunskapen om detta ämne med oss redan 
från grundutbildningen. Vi måste vara beredda på att 
det kan dyka upp som stora frågor hos dem vi hjälper, 
då det för många är en viktig aspekt av deras vardagliga 
aktiviteter som de skulle önska hjälp med. Vi vill att 
vi som kommande legitimerade arbetsterapeuter ska 
känna oss trygga i vår roll kring ämnet sexuell hälsa 
i förhållande till aktivitet. Det är därför viktigt att 
arbetsterapeutstudenter under grundutbildningen får 
teoretisk utbildning om vad sexualitet kan innebära 
för olika individer. Då sexualitet kan innebära olika  

 
 
för olika personer är det i ett möte viktigt att vi i vår 
yrkesroll inte hamnar i normativa föreställningar 
gällande exempelvis aktivitet, kön och ålder. Arbets- 
terapeuter profilerar sig med att arbeta med aktivitet och 
att under utbildningen då inte ta hänsyn till all mänsklig 
aktivitet ser vi som en stor brist. Vi från Sveriges Arbets- 
terapeutstudenter hoppas på och förväntar oss att detta 
tas upp till fortsatt diskussion för att bättre rusta oss inför 
den verklighet som kommer möta oss som yrkesverksamma. 
Kurser i sexuell hälsa bör finnas på alla studieorter för att 
bidra till en mer jämlik utbildning samt jämlik kompe-
tensutveckling i yrkesutförandet efter examinering.

Yrkande
•  Att Sveriges Arbetsterapeuter ska arbeta för ämnet  
 sexuell hälsa, med tydligt definierade lärandemål,  
 ska ingå kursplanen för arbetsterapeuters grund- 
 utbildning.
•  Att Sveriges Arbetsterapeuter ska arbeta för frågor 
 kring sexuell hälsa, och en syn på sexualitet som  
 betydande för personers livskvalitet och hälsa, ska  
 lyftas kontinuerligt under utbildningens samtliga  
 tre år i form av exempelvis föreläsningar, work- 
 shopar eller case-arbeten.
•  Att Sveriges Arbetsterapeuter ska arbeta för att   
 lärare ska stötta studenter som är intresserade av att  
 fördjupa sig i ämnet genom att till exempel erbjuda  
 möjligheter att skriva examensarbete eller välja   
 VFU inom nya eller etablerade arenor.

Avsändare
Sveriges Arbetsterapeutstudenters centrala styrelse 
2021, 5 Juni 2021.

Referenser

Regeringen (27 maj 2021). Folkhälsomyndigheten ska ta fram 

handlingsplan för stärkt arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rät-

tigheter. Hämtad 5 juni 2021 från https://www.regeringen.se/pressmed-

delanden/2021/05/folkhalsomyndigheten-ska-ta-fram-handlingsplan-

for-starkt-arbete-med-sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter/ 
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Nr 3. Införa Sexologisk kunskap på samtliga 
arbetsterapeutprogram

Bakgrund
Okunskap, osäkerhet, ignorans, undvikande. Arbets-
terapeuter arbetar med aktiviteter i det dagliga livet 
(ADL) varav en av aktiviteterna är sexuellt uttryckssätt, 
den är också en stor det av människans personliga 
identitet.  

Bakgrundsfakta
Vi arbetsterapeuter arbetar utifrån en helhetssyn på 
människan i aktivitet. Sexualitet och sexuellt uttryck 
lyser med sin frånvaro i stort sett på alla arbetsterapeut-
utbildningar i Sverige samtidigt som arbetsterapeut-, 
fysioterapeut- och sjuksköterskestudenter efterfrågar 
att ämnet ska ingå i deras utbildningar (Dagens 
medicin). 
   Enda utbildningen som har sexuell hälsa återkom-
mande varje termin på schemat är Karolinska institutet 
Stockholm. Övriga lärosäten har sporadiska utbild-
ningar ofta anordnade av studentföreningar. 

Resonemang
AOTA menar att sexuellt uttryckssätt skall likställas 
andra aktiviteter inom ADL såsom påklädning, äta och 
personlig hygien när det gäller aktiviteter att fokusera 
på vid rehabilitering.  Alla patienter oavsett ålder är 
sexuella individer. Kunskap om sexuell hälsa leder till 
att arbetsterapeutstudenter och yrkesverksamma 
arbetsterapeuter känner sig bekväma med att den 
sexuella frågan får finnas i rummet. 

Möjligheter 
Samtliga program läser reda omfattande medicin och 
neurologi (vilket är tillsammans med handens funk-
tion vår inriktning) att lägga till sexuell fysiologi och 
hjärnans påverkan och  betydelse för sexuell funktion i 
det blocket utav kunnig lärare är relativt enkelt.  

Utmaning
Uppdatera samtliga utbildningar program för att ge 
plats till sexologi inom utbildningen.

Slutsats
Ett öppet och tillåtande klimat leder till att våra 
patienter känner sig bekväma i att hela deras identitet är 
med i re/habilitering och yrkesverksamma arbetstera-
peuter får en tydlig helhetssyn på människan i ALLA 
aktiviteter.

Yrkande
•  Att sexologi ska införas på samtliga arbetsterapeut- 
 utbildningar
•  Att Sveriges arbetsterapeuter samarbetar i denna  
 fråga med Sveriges fysioterapeuter, sjuksköterskor  
 och läkare. 

Stockholmskretsen
 
/ Stefan Balogh och Eva Lena Rindahl,  
Stockholmskretsen
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE  
ÖVER MOTION NR 2 OCH NR 3
Nedan är ett samlat svar till de båda motionerna, Nr 2 
Sexuell hälsa – del av utbildningen och Nr 3 Införa 
Sexologisk kunskap på samtliga arbetsterapeutpro-
gram.  

Förbundsstyrelsen välkomnar motionerna och har de 
senaste åren uppmärksammat studentstyrelsens och an-
dra personers viktiga arbete i frågan. Att sexuell hälsa 
är ett område som behöver uppmärksammas när det 
gäller insatser inom hälso- och sjukvården är något som 
förbundsstyrelsen anser är viktigt och fortsatt kommer 
att verka för. Det är viktigt att personer kan få det stöd 
de behöver av hälso- och sjukvårdens professioner för 
sin sexuella hälsa efter sjukdom eller funktionsnedsätt-
ning. Arbetsterapeuter har en viktig roll när det gäller 
människors möjligheter att vara sexuella, den sexuella 
aktivitetens utförande, omgivningens utformning och 
kompensation med hjälpmedel. 
 
Sveriges Arbetsterapeuter arbetar för förändring 
genom att uppmärksamma frågan och har lyft arbets-
terapi och sexuell hälsa på olika sätt under senare år. 
Bland annat finns det med som ett eget kapitel, ”Ar-
betsterapi och samtal kring personers sexuella hälsa”, 
i boken Hälsa och aktivitet i vardagen som utges av 
förbundets förlag. Boken är angiven som kurslitteratur 
på de flesta av lärosätenas litteraturlistor. Vi har vidare 
haft ett temanummer om sexuell hälsa i tidskriften Ar-
betsterapeuten och även belyst frågan genom enskilda 
artiklar, bland annat en debattartikel tillsammans med 
andra förbund angående vikten av att sexuell hälsa blir 
en del av arbetsterapeutens yrkesutövning och en del i 
utbildningen. Som motionärerna lyfter är frågan viktig 
att aktualisera tillsammans med andra professioner 

inom hälso- och sjukvården, vilket förbundet alltså har 
gjort och ämnar fortsätta med. 
 
Förbundet har även tagit upp frågan vid kontakt med 
lärosätena, exempelvis på programansvarig- och 
ämnesansvarigkonferenser. När det gäller utbild-
ningens innehåll – att införa sexologi på samtliga 
arbetsterapeutprogram samt vilka lärandemål som 
ingår i kursplanen – är det dock inte en fråga som 
förbundet fattar beslut om utan något som varje 
självständigt lärosäte gör. Det gäller även hur olika 
utbildningstillfällen läggs upp och vilket stöd lärare 
kan ge. Förbundets möjligheter att förändra är alltså i 
stället genom påverkansarbete, vilket redan pågår. 
Hälso- och sjukvårdsområdet blir alltmer komplext 
och arbetsgivarna ställer allt högre krav på nyutexami-
nerade. Ämnet sexuell hälsa anser förbundsstyrelsen är 
ett bland flera viktiga områden gällande utvecklingen 
av arbetsterapeututbildningen. Att förbundet anser 
att grundutbildningen borde förlängas till fyra år med 
magisterexamen som grundläggande behörighet för 
legitimation gestaltar detta. 

Fullmäktige föreslås besluta 
att anse motionerna besvarade med hänvisning till 
förbundsstyrelsens yttrande.
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Nr 4. Interprofessionellt lärande [IPL] –  
En del av utbildningen

Hög interprofessionell kompetens kommer att bli än 
mer centralt i framtidens hälso- och sjukvård. Detta 
kräver att studenter redan under grundutbildningen 
får gedigen träning i att jobba interaktivt i team med 
andra professioner. Tyvärr varierar omfattningen av 
det interprofessionella lärandet, IPL, kraftigt mellan 
arbetsterapeutprogrammen, visar en kartläggning av 
Sveriges arbetsterapeutstudenter från 2019.
 
Sveriges arbetsterapeutstudenter har under flera år 
arbetat för att belysa det ökande behovet av IPL, inte 
minst som en del av nätverket Sveriges hälso- och 
sjukvårdsstudenter, vars huvudsyfte är att lyfta betydel-
sen av interprofessionellt lärande. Vikten för studenter 
av att delta i interprofessionella utbildningsmoment 
lyfts även i det första delbetänkandet av utredningen 
God och nära vård. Enligt delbetänkandet kan sådana 
utbildningsmoment ”ses som en god början på att 
skaffa sig interprofessionell kompetens”, vilket beskrivs 
som en framgångsfaktor för framtidens hälso- och 
sjukvård. 

Kartläggningen, som 2019 genomfördes vid Sveriges 
åtta arbetsterapeutprogram, visar att samtliga har inslag 
av IPL men att omfattningen och innehållet kraftigt 
varierar. I samma undersökning framhåller represen-
tanter för arbetsterapeutprogrammen vikten av IPL 
och en gemensam strävan efter att utöka och utveckla 
inslagen i arbetsterapeuters grundutbildning. Det är 
lovande, men tyvärr vittnar flera om att utvecklingen 
hindras av i första hand logistiska orsaker. Inte minst 
till följd av svårigheter att koordinera de olika hälso- 
och sjukvårdsutbildningarna med varandra.
 
Vi anser inte att nuvarande inslag av IPL räcker för att 
förbereda dagens studenter för morgondagens behov. 
Framtidens hälso- och sjukvård kommer fullt ut att 
behöva ta tillvara på kompetensen hos alla professioner 
på ett mycket mer effektivt sätt än vad som sker i dag.  
 

För att möjliggöra detta krävs en förståelse för varan-
dras kunskaper, funktioner och roller. Därför borde  
IPL vara en prioriterad och obligatorisk del av alla 
hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Vi vill understryka att en sådan ambition inte uppfylls 
genom att studenter från flera professionsutbildningar 
vistas på samma arbetsplats under exempelvis verksam-
hetsförlagd utbildning. Alltför många studenter vittnar 
om att de får arbeta parallellt snarare än interaktivt. 
Det behöver skapas förutsättningar för studenter att 
jobba tillsammans på riktigt – att få lära med, av och 
om varandra i arbetet mot gemensamma mål. För 
att morgondagens yrkesutövare ska känna trygghet 
inför framtida utmaningar behövs större satsningar på 
interprofessionell kompetens redan under grundutbild-
ningen. Det handlar i förlängningen om patientsäker-
het och vårdkvalitet.

Denna motion utgår, med bara några små föränd-
ringar, från en debattartikel som publicerades i Dagens 
Medicin nr 49/19 signerad av Isidora Vera Valencia 
och Jennifer Johansson (båda ledamöter i Sveriges 
Arbetsterapeutstudenters centrala styrelse 2019) och 
Ida Kåhlin.

Yrkande
• Att Sveriges Arbetsterapeuter ska arbeta för att IPL  
 ska bli en prioriterad och obligatorisk del av alla  
 hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Avsändare
Sveriges Arbetsterapeutstudenters centrala styrelse 
2021, 5 Juni 2021.
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE  
ÖVER MOTION NR 4

Förbundsstyrelsen välkomnar motionen och 
studentorganisationens arbete med frågan. Vi delar 
motionärernas uppfattning att det är av stor vikt att det 
interprofessionella lärandet blir en del av grundutbild-
ningen för arbetsterapeuter på alla landets lärosäten. 
Vidare ser vi på det interprofessionella lärandet som 
något som inte bara ska ingå i grundutbildningen utan 
även framgent i det yrkesverksamma livet och därige-
nom som en del av det yrkeslivslånga lärandet. 

I ett större perspektiv ser förbundsstyrelsen positivt 
på den ökade förståelsen hos olika makthavare och 
instanser när det gäller behovet av interprofessionellt 
lärande. Exempelvis lyfter utredningen ”God och nära 
vård” vikten av att studenter deltar i interprofessionella 
utbildningsmoment för att rustas inför framtidens 
hälso- och sjukvård, vilket även lyfts i motionen. 

När det gäller vilka olika obligatoriska moment som 
ska finnas på arbetsterapeutprogrammen, eller vad 
som ska ingå som obligatoriskt på övriga hälso- och 
sjukvårdsutbildningar så ligger ansvaret för att förändra 
det på lärosätena. Vad förbundet kan göra och fortsatt 
avser att göra, är att lyfta och uppmärksamma gällande 
vikten av IPL under utbildningen och interprofes-
sionell kompetens som en del av det yrkeslivslånga 
lärandet. Det kan göras i kontakt med lärosätena, 
exempelvis program- och ämnesansvarigkonferenser 
men även i andra forum som förbundet verkar i. Frågan 
kommer även fortsättningsvis tas upp i dialogen kring 
den utveckling om god och nära vård som nu pågår 
och kommer att drivas i dialog med andra professions-
förbund.

Fullmäktige föreslås besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till 
förbundsstyrelsens yttrande. 
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Nr 5. Ledarskapsutbildning

Bakgrund
Förbundet vill att fler arbetsterapeuter ska bli chefer. 
Dels på grund av att vi har med vårt yrke en förmåga 
att se helheten och vara coachande. Vi behöver också få 
upp vår lön och genom att bli chef kan vår lön öka samt 
få bättre lönespridning.

Yrkande
Om förbundet ordnar en bra ledarskapsutbildning 
kanske fler arbetsterapeuter vidareutbildar sig till 
chefer. Det finns många ledarskapsutbildningar men få 
mot inriktning hälso och sjukvård. Skulle ju även passa 
dem som vill jobba med vårdutveckling. 

Namn
Ann-Charlotte Ibrahimi 

FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE  
ÖVER MOTION NR 5

Förbundsstyrelsen tackar för att motionären lyfter en 
intressant och viktig fråga. Förbundsstyrelsen vill att 
fler med arbetsterapeutexamen ska se chefsrollen som 
ett självklart alternativ, och därmed vilja och våga ta 
chefs- och ledaruppdrag. Sveriges Arbetsterapeuter 
ska också vara den självklara hemvisten även för de 
arbetsterapeuter som jobbar som chefer.

I dagsläget erbjuder förbundet, i samarbete med andra 
Saco-förbund, de medlemmar som redan har ett 
chefsuppdrag en möjlighet att delta på Chefsfredagar. 
Det ger en möjlighet att delta på intressanta seminarier 
och träffa andra chefer från olika sektorer. Förbundet 
har även tidigare arrangerat nätverksträffar för chefs-
medlemmar över professionsgränserna på olika orter 
samt arrangerat gemensamma ledarskapskurser tillsam-
mans med andra förbund.

Förbundsstyrelsen delar motionärernas bild att utbild-
ning i ledarskap är värdefullt – både för att stärka 
individen i sin roll som chef och ledare, men också för 
att inspirera och få individen att vilja ta en chefs- och 
ledarroll. Förbundsstyrelsen anser att det finns ett 
stort värde i tvärprofessionella utbildningar – och att 
tillhandahålla sådana är och ska vara arbetsgivarens 
ansvar. Här har förbundet en viktig roll att fylla genom 
att synliggöra frågan och få arbetsgivarna att ta sitt 
ansvar.  

Förbundsstyrelsen anser att aktiviteter som främjar 
arbetsterapeuters intresse för chefs- och ledarskaps-
frågor är av stort intresse. På detta område finns stora 
möjligheter att utforska olika alternativ inom ramen 
för Sveriges Arbetsterapeuters Akademi, inte minst 
genom att möjliggöra olika nätverk. Förbundsstyrelsen 
har för avsikt att under fullmäktigeperioden fortsätta 
arbetet med att få fler arbetsterapeuter att våga ta ett 
chefs- och ledaruppdrag. Bland annat genom smarta 
samarbeten med andra fack- och professionsförbund, 
påverkansarbete gentemot arbetsgivarna, och genom 
att uppmuntra arbetsterapeuter att ta del av de möj-
ligheter som ryms inom Sveriges Arbetsterapeuters 
Akademi och även de kurser i ledarskap som redan idag 
finns på våra universitet och högskolor.

Fullmäktige föreslås besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till 
förbundsstyrelsens yttrande. 
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Nr 6. Förslag till Förbundets Stadgar punkt 4 
Fullmäktige – Ändrande av stadgar  
avseende personliga suppleanter
Bakgrund
Fullmäktige är Förbundets högsta beslutande organ 
och ordinarie fullmäktige äger rum vart tredje år. 
Förbundsstyrelsen bestämmer tid och plats för full-
mäktige. 
   Fullmäktigedelegater utses av förbundets kretsar 
närmast före ordinarie fullmäktige. Kretsen utser vid 
kretsens årsmöte närmast före ordinarie fullmäktige 
två ordinarie fullmäktigedelegater med personlig 
suppleant.
   Krets/studentmedlemmar vid utbildningsort med 
mer än 250 medlemmar äger utse ytterligare en delegat 
med personlig suppleant därutöver. Därefter äger 
krets/studentmedlemmar vid utbildningsort utse  
ytterligare en ordinarie delegat med personlig supple-
ant för varje ytterligare 200-medlemmar.
   Mandat till fullmäktige fördelas efter kretsens med-
lemsantal/antal studentmedlemmar den 31 december 
året före valet.
   Val av fullmäktige delegater avser tid 1 juli första året 
till och med 30 juni fjärde året.
   Avgår delegater eller suppleant under mandattiden, 
ankommer det på berörd krets att utse ersättare.

Vi i Skånekretsen upplever svårigheter att hitta person-
liga suppleanter samt ordinarie fullmäktigedelegater 
och på så sett kan det bli att vi tappar personer som kan 
ta erforderliga beslut vid Fullmäktige

Yrkande från Skånekretsen
•  Att det sker en Stadgeändring om kravet på  
 personliga suppleanter
•  Att man istället kan skapa en prioriteringsordning  
 för personliga suppleanter  

2021-05-26
Skånekretsen

FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE  
ÖVER MOTION NR 6

Hur delegater och suppleanter utses regleras i Sveriges 
Arbetsterapeuters stadga. Där stipuleras att supplean-
terna skall vara personliga, det vill säga att en namn- 
given suppleant ersätter en namngiven delegat. Dele-
gater och suppleanter utses på kretsens årsmöte som 
äger rum under perioden 1 februari–31 mars under 
fullmäktigeåret. Ordinarie fullmäktige äger rum 
under tiden 1 oktober–30 november.

Förbundsstyrelsen delar motionärernas bild att 
nuvarande ordning bidrar till en bristande flexibilitet. 
Suppleanterna förbinder sig under början på året att 
vara tillgängliga för att ersätta ”sin” delegat med lång 
framförhållning. Om suppleanten i sin tur får förhin-
der så tvingas kretsstyrelsen att utse en ny suppleant 
– vilket leder till en ökad administration. Förbunds-
styrelsen har därför i sin proposition angående stadge-
ändring infört förslag som innebär att personliga 
suppleanter avskaffas (se förslag angående ändring av 
Sveriges Arbetsterapeuters stadga §4.4). Suppleanterna 
träder i stället in i en på förhand bestämd ordning 
(rangordnas på kretsens årsmöte eller på konstituerande 
styrelsemöte), eller lottas. 

Fullmäktige föreslås besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till 
förbundsstyrelsens yttrande.
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Nr 7. Att arbetsterapeuterna har  
samma rätt till ersättning som fysio- 
terapeuterna i privat verksamhet
Bakgrund
För fysioterapeuterna finn det en lag (1993:1652) om 
ersättning för fysioterapi men arbetsterapeuterna har 
inte samma möjligheter till att driva en privat verksam-
het och få ersättning för detta, så kallad etableringser-
sättning. När det gäller ersättningen till fysioterapeuter 
enligt nationella ersättningssystemet så är den inräknad 
i vårdpengen. I och med detta finns det ingen möjlig-
het för arbetsterapeut att starta en egen verksamhet 
inom t.ex. handrehabilitering eller liknande. Genom 
förslaget skulle vi vilja åstadkomma en förändring för 
arbetsterapeuternas yrkesverksamhet.

Yrkande
Vi yrkar - Att arbetsterapeuterna får möjligheten att 
bedriva rehabilitering i eget regi, genom etablerings-
ersättning, utan att vara beroende av annan yrkeskate-
gori. 

Krets
Gävleborgskretsen 
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE  
ÖVER MOTION NR 7
Förbundsstyrelsen delar motionärernas syn när det 
gäller att arbetsterapeuter ska kunna ha möjligheter 
att vara egenföretagare och möjlighet att bedriva 
rehabilitering i egen regi.  Det är en viktig fråga att 
driva. Dock menar förbundsstyrelsen att etablerings-
ersättning, som motionärerna yrkar på, inte är den bäst 
framkomliga vägen att driva rehabilitering i egen regi.

Etableringsersättning är en del av det som ingår i den så 
kallade nationella taxan som är ett samlingsbegrepp för 
de lagar som gäller för fysioterapeuter och läkare; lagen 
om ersättning för fysioterapi respektive läkarvårdser-
sättning. Systemet har under många år varit föremål 
för skarp kritik. Det gäller bland annat svårigheter för 
regioner att planera sin hälso- och sjukvård eftersom 
det inte går att påverka var verksamheten etablerar sig. 
Det finns även kritik mot att ersättningssystemet inte 
är utformat och anpassat för hur vården i dag bedrivs 
och för den utveckling mot en nära vård som nu pågår. 
Sveriges Arbetsterapeuter har nära följt det som före-
slagits i utredningen om god och nära vård avseende 
behov av ändring av det nuvarande taxe-systemet. I 
betänkandet har föreslagits ändringar för en integre-
ring i samklang med övriga förändringar i ordinarie 
primärvård. Mot bakgrund av problemen med dagens 
taxe-system och de nu pågående föreslagna föränd-
ringarna så är det inte aktuellt att framföra krav på att 
systemet även ska omfatta arbetsterapeuter. 

Det som däremot är viktigt och som förbundssty-
relsen avser att göra är att verka för arbetsterapeuters 
möjlighet för att utföra uppdrag. Det föreligger inte 
något förbud för arbetsterapeuter att utföra uppdrag i 
regioner och hos privata aktörer. Det finns idag redan 
möjlighet att bedriva rehabilitering i egen regi genom 
olika uppdragsavtal som egenföretagare. 

Det är viktigt att lokala företrädare (professions-
strateger, lokala ombudsmän och kretsordförande) 
lyfter frågorna om arbetsterapeuters möjlighet till att ta 
uppdrag i egen regi i sina respektive regioner. Förbun-
det centralt kan även ge stöd i detta arbete och kommer 
framgent att fortsätta med det stödet till kretsarna och 
till egenföretagarnätverket. 

Förbundet kommer aktivt att fortsätta verka för arbets-
terapeuters möjligheter att kunna bedriva arbetsterapi 
i egen regi och avser följa och påverka utvecklingen 
inom området framgent.

Fullmäktige föreslås besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till 
förbundsstyrelsens yttrande.
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Nr 8. Arbetsterapeuter i digital vård

Bakgrund
Jag fick av en patient veta att Joint Acadamy ska börja 
med träning för handartroser. Eftersom jag jobbar med 
handrehabilitering och gärna skulle vilja jobba hemi-
från försökte jag söka jobb. Detta går inte i nuläget då 
endast sjukgymnaster är godkända att jobba digitalt i 
den region som Joint academy är knuten till och om jag 
förstått rätt är det så även i andra regioner. Nu kommer 
sjukgymnasterna att göra handträningen för Joint 
Academy, men de skulle anställa arbetsterapeuter om 
de hade möjlighet till det.

Yrkande
Jag önskar att förbundet ska jobba för att arbetstera-
peuter ska ha lika rätt att jobba med digital vård som 
fysioterapeuter.

Namn
Helena Molund

FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE  
ÖVER MOTION NR 8:
Förbundsstyrelsen välkomnar frågeställningen och 
ser det som angeläget att verka för att arbetsterapeuter 
har samma möjligheter att arbeta med digital vård 
som andra professioner. Det gäller såväl i privat som 
offentligt finansierad verksamhet. 

När det gäller motionärens fråga rör den möjligheten 
att arbeta digitalt för ett privat företag med säte i 
en region som utgår från en specifik upphandling. 
Kansliet har varit i kontakt med Joint Academy och 
fått information om att nuvarande upphandling endast 
omfattar fysioterapeuter men att de i kommande upp-
handling avser ha arbetsterapeuter med. Det kommer i 
så fall göra det möjligt för arbetsterapeuter att anställas 
i deras verksamhet. 

Förbundsstyrelsen lyfter i fokusområdet ”Vi visar 
vägen mot digital utveckling och delaktighet” att vi 
ser att arbetsterapeuter ska ges möjlighet att använda 
digitaliseringens potential i sin professionsutövning. 
Detta kommer att vara en viktig fråga framöver att 
bevaka och påverka så att det blir möjligt. 
 
Det föreligger inte något förbud för arbetsterapeuter 
att utföra uppdrag i regioner och hos privata aktörer. 
Det finns idag redan möjlighet att bedriva rehabili-
tering i egen regi genom olika uppdragsavtal som 
egenföretagare. Men det som är viktigt är att arbets-
terapeuter kommer med i upphandlingen. 
 
När det gäller arbetsterapeuters lokala möjligheter att 
vara digitala i sin yrkesutövning är detta något som 
lokala företrädare (professionsstrateger, lokala ombuds-
män och kretsordförande) behöver uppmärksamma 
och lyfta. Förbundet centralt kan ge stöd i frågan och 
kommer framgent att fortsätta med det stödet till 
kretsarna och till egenföretagarnätverket. 
 
Förbundsstyrelsen kommer aktivt att fortsätta verka för 
arbetsterapeuters möjligheter att kunna arbeta digitalt 
i såväl arbetsterapi i egen regi som i offentlig regi och 
avser följa och påverka utvecklingen inom området 
framgent.

Fullmäktige föreslås besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till 
förbundsstyrelsens yttrande.
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Nr 9. Pensionärer som återinträder i tjänst 
ska ha rätt att förhandla sin lön

Bakgrund
Arbetsterapeuter som gått i pension ombeds ganska 
ofta att ta ett vikariat för att täcka upp där det är brist 
på arbetsterapeuter i verksamheten. När dessa arbets-
terapeuter återgår i tjänst går de in med samma lön de 
hade när de avgick i pension och nekas att förhandla sin 
lön i Region Gävleborg. I Region Gävleborg har läkare 
och sjuksköterskor särskilda pensionsavtal som ger dem 
rätt att förhandla lön om de återgår i tjänst.

Yrkande
Vi yrkar att Sveriges arbetsterapeuter verkar för att 
pensionsavtal för pensionerade arbetsterapeuter 
förhandlas fram i regioner där avtal saknas.

Gävleborgskretsen

FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE  
ÖVER MOTION NR 9:
Förbundsstyrelsen delar motionärernas bild av att allt 
fler pensionerade arbetsterapeuter erbjuds att gå in 
och arbeta som vikarier. Förbundet är positivt till att 
de medlemmar som efter pensionsavgång går in och 
arbetar som vikarier ges möjlighet till löneförhandling 
utifrån de förmånliga skatteregler som finns för 
arbetande pensionärer. Den tidigare lönen innan 
pension ska inte vara vägledande inför framtida 
löneförhandlingar.

Förbundsstyrelsens uppfattning är att den problematik 
som motionären beskriver inte är generell utan mer 
uppkommer i enskilda fall. Våra medlemmar ges alltid 
stöd inför kommande löneförhandlingar och beroende
av bland annat ändrade arbetsgivaravgifter för arbets- 
givare vid anställning av personal som uppnått pen-
sionsålder blir lönen oftast högre för pensionerade 
medlemmar som återinträder i tjänst.

Förbundsstyrelsen delar inte motionärernas önskan om 
specifika pensionsavtal, eftersom det skulle undermin-
era möjligheten att förhandla om individuell lön. 
Om en viss arbetsgivare däremot motsätter sig möjlig-
heten till individuell löneförhandling kan förbundet 
bistå med förhandlingshjälp och utifrån behov eventu-
ellt förhandla fram ett så kallat pensionsavtal.

Fullmäktige föreslås besluta
att avslå motionen.
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Nr 10. Eftersöka behovet av ett digitaliserat 
teamdokument för ADL och ADL-INDEX via 
enkät till samtliga medlemmar 
Bakgrund
Inför kommande transformationsfas behöver arbets-
terapeuter kvalitetssäkra sitt arbetssätt och patientens 
insatsbehov över tid - oavsett vårdnivå. Det innebär 
fler ADL-bedömningar på samtliga vårdnivåer. 
Likaså efterfrågar en God och Nära vård, omsorg och 
rehabilitering ett ADL-verktyg som bygger på team-
samarbete och processdokumentation där patienten 
får möjlighet att vara delaktig i sin egen rehabilitering. 
ADL Rainbow har utvecklat en digitaliserad ADL-
TRAPPA och ett ADL-INDEX för ändamålet.

Yrkande
• Att fullmäktige i Förbundet Sveriges Arbetstera- 
 peuter svarar JA på frågan att sända ut en enkät   
 till samtliga medlemmar att eftersöka behovet av ett  
 Gränsöverskridande digitaliserat teamdokument för  
 ADL och ADL-INDEX.
• Att fullmäktige i Förbundet Sveriges Arbetstera- 
 peuter svarar JA på frågan att via enkät till samtliga  
 medlemmar ställa frågan om de känner till koncept  
 Rainbow och innovationerna Supporting eRehab  
 och SynonymAppen DoIT.
• Att fullmäktige i Förbundet Sveriges Arbetstera- 
 peuter svarar JA på frågan att sända ut en enkät till  
 samtliga medlemmar för att undersöka behovet av  
 ett digitaliserat översikts-/överrapporteringsdoku- 
 ment i ADL.
• Att fullmäktige i Förbundet Sveriges Arbetstera- 
 peuter svarar JA på frågan att via enkät undersöka  
 om landstingsanställda arbetsterapeuter genomför  
 gemensamma adlbedömningar tillsammans med  
 fysioterapeut hos patienten.

• Att fullmäktige i Förbundet Sveriges Arbetstera- 
 peuter svarar JA på frågan att via enkät undersöka 
 om kommunala arbetsterapeuter genomför   
 gemensamma adlbedömningar tillsammans med  
 fysioterapeuter hos patienten.
• Att fullmäktige i Förbundet Sveriges Arbetstera- 
 peuter svarar JA på frågan att via enkät bereda varje  
 enskild medlem möjlighet att yttra sig i frågan om  
 de är intresserade av att gå en Diplomerad Online- 
 utbildning i Interprofessionellt samarbete-lärande. 

Namn
Gullan Maria Ahl
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE  
ÖVER MOTION NR 10

Förbundsstyrelsen ser det interprofessionella arbetet i 
teamet som en viktig förutsättning för framtidens goda 
och nära vård. Att vara en aktiv del och ta plats i det 
utvecklingsarbetet mot en god och nära vård föreslås 
som ett prioriterat fokusområde i kommande mandat-
period. Att stödja arbetsterapeuters arbete med ADL-
bedömningar är en del i detta och det görs genom att 
tillhandahålla evidensbaserade ADL-instrument för 
arbetsterapeuter, väl beprövade och beforskade som 
stöd för arbetsterapeuters arbete med bedömningar av 
vardagens aktiviteter. Instrumenten behöver uppfylla 
förlagets krav på vetenskaplig grund för att kunna ges 
ut och de är även ICF-klassificerade för att underlätta 
dokumentation. Som förbund ger vi också kurser för 
flertalet av de instrument som Sveriges Arbetsterapeu-
ters förlag har. 

Sveriges Arbetsterapeuter behöver göra avgränsningar 
och prioritera våra insatser så att de gör bäst nytta. Den 
viktigaste prioriteringsgrunden för oss är medlemsnyt-
tan för arbetsterapeuter. Motionärens samtliga yrkan-
den gäller ett teambaserat instrument och arbetssätt 
för flera professioner. ADL-Rainbow uppfyller inte 
förlagets krav på vetenskaplig grund. Mot bakgrund av 
det samt att förbundet behöver fokusera på instrument 
som i huvudsak vänder sig till arbetsterapeuter ser inte 
förbundsstyrelsen att det är Sveriges Arbetsterapeuters 
uppdrag att åta sig några av motionärens yrkanden. 
Vare sig det gäller att efterfråga behov av eller utforska 
kännedom om det som rör ADL-Rainbow. Förbunds-
styrelsen ser inte heller att det är förbundets uppdrag att 
undersöka hur bedömningar görs eller om intresse att 
gå en diplomerad onlineutbildning. 

Fullmäktige föreslås besluta
att avslå motionen
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Nr 11. Varför ska man vidareutbilda  
sig inom arbetsterapi på magister och  
masternivå?
Idag finns det flera olika individuella motiv till att läsa 
vidare inom arbetsterapi exempelvis intresseområden 
och vidareutveckling. Men det är ingen självklarhet 
för arbetsterapeuter att läsa vidare. Det krävs inte 
heller av de flesta arbetsgivare och medför inte heller 
en tydlig eller självklar löneökning. För personer som 
tagit examen inom området har det efteråt varit en del 
frågor. Man behöver fundera över vad de objektiva 
orsakerna är för att studera vidare? Vad är det för bonus 
förutom att få egen kompetens. Vad är incitamentet för 
de olika nivåerna? Magister, Master och specialist?

Idag finns det möjlighet att läsa magister på 8 antal 
orter och master på 6 antal orter varav det är Lunds 
universitet som erbjuder 100% studietakt och på övriga 
är det 50% studietakt. Det förutsätter att man ska 
arbeta deltid i minst 2 år för en magister och 4 år för 
en master. I en enkät riktad till arbetsterapeuter som 
studerat på magister/masternivå som utfördes av Sve-
riges Arbetsterapeutstudenters centrala styrelse våren 
2021 var det 55,6% som läste på 50% takt och 31,5% på 
blandad tid och 13% på 100% takt. Av de 54 personerna 
som svarade på enkäten är det 55,6% som valt att 
studera till magister och 37% som studerat till master 
och man ser en stor skillnad på antalet som valt att sluta 
efter sina 60hp och det är även 7,4 % som valt att bli 
specialist. Enligt enkäten är 98,1% nöjda med sitt val. 
De flesta som valt att studera vidare har gjort det för 
egen utveckling och intresse av att höja sin kompetens. 
En del har gjort det för att få upp lönen och få andra 
titlar som lärare eller specialist men även för att få jobba 
utomlands där det är krav med högre utbildning för att 
få jobb. Att veta vilken utbildning man ska söka till är 
inte alltid lätt och hur man ska kombinera studier med 
arbete. Att få stöd och vägledning i sådana processer är 
viktigt för att bibehålla motivationen och ta initiativ 
till att söka in till vidareutbildning och inte enbart 
enstaka kurser. Att få information från kunnig personal 
vore önskvärt, vad som skiljer utbildningarna och vad 

som skiljer kurser och fortbildningar från utbildningen 
också vad de kommer att innebära gällande avance-
mang och löneutveckling på arbetsmarknaden.

En del problem som de svarande i enkäten lyfte var 
att en stor del valde att avsluta studier efter magister 
eftersom det var för tidskrävande att fortsätta och jobba 
samtidigt samt att det tog för mycket kraft och energi. 
Även ekonomiska skäl. Några nämner att det räckte 
med magister för att söka till doktorand och därmed 
inte behövde masterutbildning. Varierande fördelar 
av magister flest har fått främst erfarenhet av det. En 
del har fått löneförhöjning och en annan del har inte 
fått någon uttalad fördel, en del har även fått andra 
arbetsuppgifter som utvecklingsuppdrag och att utbilda 
andra medan andra har haft svårt att få andra arbets-
uppgifter. Utfall av utbildningen varierar beroende på 
arbetsplats, arbetsgivare och individ, vilket betyder att 
det inte är någon självklarhet efter studier till förändrad 
arbetssituation. Att hitta motivationen till att studera 
är inte alltid lätt. Men speciellt inom arbetsterapi kan 
det vara svårt att hitta konkreta motiv. Utbildning 
ska löna sig enligt SACO. Men det lönar sig inte att 
utbilda sig till Arbetsterapeut idag, sett till livslönen 
efter tre års grundutbildning. Livslönen blir inte bättre 
av att studera två år till inom samma ämne. Ibland 
kan vidareutbildning ge en löneökning men det är 
ingen markant skillnad eller självklarhet. De personer 
som väljer att studera och öka sin kompetens borde få 
se det även i sitt lönekuvert. Det behövs också för att 
motivera till vidareutbildning och för att alla ska ha 
möjligheten att få en högre kompetens. Som tidigare 
nämndes behöver studenter få mer stöd från förbundet 
i att prata med sina arbetsgivare för att få avsatt arbets-
tid till studier och få hjälp med att motivera till högre 
lön och andra arbetsuppgifter. Det är svårt att göra det 
utan att vara påläst och utan underlag. Att ensam slåss 
för sig själv mot en organisation kan bli utmanande och 
utmattande.
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Möjligheter: Sveriges Arbetsterapeuter vill att flera 
ska utbilda sig till arbetsterapeut och inom arbetsterapi. 
Men det är otydligt vilka fördelar en magister/master-
utbildning ger i yrkeslivet och gällande lön (utöver 
att magister/master krävs för vissa tjänster och för att 
magister krävs för att söka sig vidare till specialist och 
forskning).

Möjligheter är att fler skulle studera vidare och få en 
högre kompetens. Arbetsterapeuternas kompetens i 
landet skulle öka och fler skulle välja att gå specialistut-
bildning samt kanske forska. Yrket skulle utvecklas och 
det skulle finnas fler specialister inom fler områden. 
I dagens läge är det främst personlig utveckling och 
att individen väljer att läsa för att man brinner för 
arbetsterapi. Förhoppningen är, enligt en programan-
svarig för master/magisterutbildning (i en enkät riktad 
till ansvariga för master och magisterutbildningar 
som genomfördes av centrala styrelsen för Sveriges 
Arbetsterapeutstudenter VT 2021) att en masterexa-
men ska leda till mer avancerade arbetsuppgifter och 
lednings- och/eller utvecklingsansvar i t.ex. kliniska 
verksamheter. Av enkätsvaren från arbetsterapeuter 
med master/magisterutbildning framgår dock att så 
inte alltid är fallen - långt ifrån.

Hinder: Det är alltså ingen självklarhet efter avsatt 
tid för magister eller masterutbildning att det kommer 
leda till förändrade uppgifter eller annan lön.” Att 
studera vidare kanske inte heller leder till förändrade 
arbetsuppgifter” vilket betyder att den kompetens 
man sitter på inte används effektivt. Personer som 
vill fortsätta studera kanske också söker sig till andra 
utbildningsområden där det kanske lönas mer eller som 
kanske ger dem behörighet till andra arbeten. Risken 
är då att de inte fortsätter som arbetsterapeuter.

Idag lönar det sig inte att läsa magister eller masterut-
bildning inom arbetsterapi. Din chef kanske inte stöder 
att studera vidare eftersom det inte alltid uppmuntras 

på arbetsplatsen eftersom man inte alltid behöver en 
arbetsteraput med högre kompetens än kandidatnivå.

Om man vill att fler ska specialisera sig/forska borde 
man också se till att incitamenten till magister/master 
är högre. Relaterat exempel Vårdförbundet: Idag får 
sjuksköterskor många gånger söka tjänstledigt för att 
utbilda sig till specialist och själv bekosta sin utbild-
ning. Det tar sedan lång tid att tjäna in vad det kostat 
att utbilda sig. Många väljer därför att inte utbilda sig 
till specialister även om de skulle vilja det.

Det här problemen gör att personer som vill höja sin 
kompetens riskerar att inte göra det genom en master/
magisterexamen för att de kommer gå på minus och 
inte har den ekonomiska möjligheten. Samtidigt är det 
också stressigt för personer som studerar att få tiden 
att räcka till (enligt arbetsterapeuterna i enkäten från 
VT 2021). I vårt vardagsliv är tid dyrbar och tidsbrist 
kan leda till en dålig aktivitetsbalans vilket i värsta fall 
riskerar att studenterna blir utbrända eller avslutar sina 
studier.

Vi i Sveriges Arbetsterapeutstudenter centrala 
styrelse vill det ska vara enkelt för arbetsterapeuter att 
vidareutbilda sig om de vill och få stöd i detta av sina 
arbetsgivare och förbundet. Att stärka incitamentet för 
magisterutbildning och incitamentet för att fortsätta 
även till masterutbildning. Att fler personer ska söka 
till magister och masterutbildningar. Att fler arbets-
terapeuter utvecklar den information vi idag har om 
arbetsterapi och professionen.

Vi skulle vilja att de arbetsterapeuter som väljer att 
studera vidare till master/magisterutbildning och även 
specialist ska få möjlighet att få arbetstid till det och få 
en aktivitetsbalans i sina liv och även få en fritid under 
de åren som de studerar för att förhindra avhopp, stress 
och i värsta fall utbrändhet.
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Arbetsterapeuter behöver också stöd och underlag för 
att motivera för sina arbetsgivare att ge dem högre lön 
efter högre utbildningsnivå. Efter år av studier och 
förlorade arbetstid borde man få igen lönen genom 
fasta lönetillägg för högre utbildningsnivå. Det är en 
förutsättning för att alla oavsett ekonomisk situation 
skulle kunna vidareutbilda sig. “Din utbildning är 
en investering som ska löna sig både för dig och för 
samhället. Vårdförbundet skriver att “När du har satsat 
tid och kraft på en utbildning måste du få avkastning på 
din investering i form av en anställning, med relevanta 
arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter och inte 
minst en bra lön.”.  
 
Yrkande: 
1) Att Sveriges Arbetsterapeuter ska arbeta för att mins-
ka tröskeln för att vidareutbilda sig. Genom att göra 
en sammanställning av utbudet av vidareutbildningar 
som finns samt dess innehåll/variation i förhållande till 
varandra och även av personer som man kan kontakta i 
funderingar kring yrkeslivslångt lärande.
2) Att Sveriges Arbetsterapeuter ska arbeta för att 
göra en konkret sammanställning om incitamentet 
till magister och masterutbildning samt skillnaderna 
förutom att det är ett krav för att få “studera” vidare till 
specialist eller forskare.
3) Att Sveriges Arbetsterapeuter ska arbeta för att 
ta fram en skrivelse riktad mot arbetsgivare där det 
exempelvis kan framgår att magister och masterutbild-
ning bör resultera i högre lön och mer avancerade 
arbetsuppgifter, inklusive rekommendationer gällande 
lönepåslag och arbetsuppgifter.
4) Att Sveriges Arbetsterapeuter ska arbeta för att skapa 
löneunderlag till de som vidareutbildat sig. Exempelvis 
genom att arbeta för att skapa kategorier i Saco-lönesök 
som redovisar lön i relation till högsta utbildningsnivå 
som det finns för specialist.

/ Centrala styrelsen för Sveriges Arbetsterapeut-
studenter
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE  
ÖVER MOTION NR 11
Förbundsstyrelsen välkomnar motionen som 
behandlar ett område av stor vikt för förbundet och 
dess medlemmar. På ett övergripande plan ställer sig 
förbundsstyrelsen bakom problemformuleringen och 
att incitamenten för vidareutbildning bör tydliggöras. 
Redan i dag arbetar förbundet på flera sätt med frågan. 
Angående yrkandets första att-sats om att samman-
ställa och beskriva utbudet av vidareutbildningar så 
skulle detta vara ett omfattande arbete för förbundets 
anställda som kräver löpande uppdateringar. För över 
tio år sedan gjordes liknande sammanställningar men 
förbundet valde sedan att i stället hänvisa till lärosäte-
nas egna webbplatser för aktuell information, dels på 
grund av en prioritering av förbundets resurser, dels för 
att lärosätena är experter på de utbildningar som finns 
hos dem och därför ofta besitter den mest aktuella 
informationen. Denna avvägning gäller fortfarande 
även om viss möjlighet till vägledning finns att få hos 
kansliets professionsanställda. 
 
Gällande yrkandets andra och tredje att-sats så 
tog förbundet 2018, efter en proposition om det 
yrkeslivslånga lärandet, fram ett ställningstagande om 
betydelsen av att lära under hela yrkeslivet. Här står 
bland annat att den framtida utvecklingen innebär 
att fler arbetsterapeuter behöver tillgodogöra sig 
fortbildning på akademisk nivå. För att så ska ske krävs 
incitament. Hos en del arbetsgivare, speciellt inom de 
större regionerna, krävs i dag en magister-, master-  
eller specialistexamen för vissa befattningar. Även om 
vi sett att sådana krav ökat är liknande incitament dock 
snarare undantag än regel. Motionären yrkar att en 
konkret sammanställning av incitament för magister- 
och masterutbildning ska tas fram, vilket förbunds-
styrelsen stödjer och föreslår att bifalla.  

 
Vidare anges skillnaden mellan arbetsterapeuter på 
grund- och avancerad nivå (magister, master och spe-
cialist) i förbundets skrift ”Kompetensbeskrivningar 
för arbetsterapeuter”. Däremot har inte förbundet 
specificerat och sammanställt vilka arbetsuppgifter 
som en arbetsterapeut med grundutbildning kan utföra 
i jämförelse med en som vidareutbildat sig. Sådana 
sammanställningar har dock tagits fram på vissa håll 
regionalt.  
 
Förbundsstyrelsen instämmer med motionären att 
högre utbildning bör leda till mer kvalificerade 
arbetsuppgifter som i sin tur ger högre lön. En förut-
sättning för detta är att arbetsgivare innehar tjänster 
som medför mer ansvar och större befogenheter för 
arbetsterapeuter som valt att vidareutbilda sig. Precis 
som motionären beskriver så blir det svårt för en en-
skild medlem att få utdelning för sin vidareutbildning 
om arbetsgivare inte efterfrågar arbetsterapeuter med 
högre utbildning än kandidatnivå. Sveriges Arbets-
terapeuter verkar redan idag för att få arbetsgivare att 
se vikten av att vidareutbilda arbetsterapeuter. Detta 
görs på många olika nivåer och sätt. Att ta fram en 
skrivelse kan vara en av många vägar men det behöver 
ses i samband med behovet av att göra andra insatser för 
bättre karriärvägar.
 
Gällande rekommendationer om lönepåslag i förhål-
lande till utbildningsnivå anser förbundsstyrelsen att 
fasta rekommendationer rimmar illa med en individu-
ell lönesättning, vilket vi förespråkar. Förbundet ver-
kar för högre löner och en ökad lönespridning, bland 
annat genom det pågående projektet ”Kraftsamling: 
Rätt lön!”. En viktig del i det är att kompetens måste 
löna sig. Det kräver ett gemensamt engagemang och 
involverar alla berörda. Förbundsstyrelsen har tidigare 
slagit fast att specialister måste tillåtas högre löner än 
de utan specialistutbildning, men i motionens anda bör 
även de andra utbildningsnivåerna såsom magister- och 
masterexamen lyftas in tydligare i kommande arbete. 
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Motionärerna yrkar även på vikten av underlag för de 
som vidareutbildat sig och önskar kategorier i Saco 
lönesök för magister- respektive masternivå. Den 
möjligheten finns redan idag där man under ”övrigt” 
kan välja ut denna nivå och på så sätt få fram underlag 
och se skillnader mellan nivåerna. Att göra detta 
fungerar väl på nationell nivå men eftersom antalet 
magister- och masterutbildade är få till antalet så går 
det inte alltid att via Saco lönesök ta del av skillnaden 
lokalt. 

Sammantaget så avslår förbundsstyrelsen yrkandet om 
en sammanställning av utbudet av vidareutbildningar. 
Däremot ställer sig förbundsstyrelsen bakom behovet 
att tydliggöra incitamenten för vidareutbildning och 
bifaller det. Att verka för att arbetsgivare ser vikten 
av vidareutbildade arbetsterapeuter ställer sig också 
förbundsstyrelsen positiv till men att formen för hur 
det ska göras inte bör specificeras utan vara en del av 
arbetet för bättre karriärvägar. Förbundsstyrelsen 
arbetar med frågan på flera sätt redan i dag och avser 
verka för detta i motionens anda. Yrkande om katego-
rier i lönesök är något som redan är möjligt att ta del av 
och förbundsstyrelsen anser det därför besvarat. 

Fullmäktige föreslås besluta
att avslå yrkande #1
att bifalla yrkande #2
att anse yrkande #3–4 besvarade.  
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Nr 12. Lönereglering

Vår motion handlar om oklarhet och i visa regioner 
lönediskriminering vad gäller uppmärksammande av 
specialistrollen och kompetens. I Stockholms region 
är lönepåslag för olika högre utbildningar reglerad det 
vill säga färdig förhandlat och automatiskt justerat vid 
uppvisande av diplom för nästan alla av SLSO’s legiti-
merade sjukvårdspersonal. För Specialist tittel belönas 
Psykologer 5000:-, sjuksköterskor 2,500:-    
Arbetsterapeuter 0:-
   Vid löneförhandlingar är arbetsgivarens respons 
”ingen påslag om inte din facklig organisation har 
förhandlat”. Alltså även om chefen eller kliniken ville 
lokalt uppmärksamma och belöna sina arbetsterapeut-
specialister är det inte möjligt. 
   Motion således önskar att förbundsstyrelsen lägger 
fokus på arbetet med driva opinion och kräva att spe-
cialistarbetsterapeuter inte lönediskrimineras på sina 
arbetsplatser. Vi önskar att arbetsterapeuter kompetens 
skall visas i lönekuvertet lik som det görs för våra team-
medlemmar. Vi önskar också att samtliga arbets-
terapeuter med specialistkompetens kommer att 
premieras i den förhandling som styrelsen och 
regionen kommer överens om.   
Vår rekommendation är ett lönepåslag på 3,000:-

Fotnot: sjuksköterskor kan bli specialist med enbart grundut-
bildning och får därefter 1,500:- Oftast är specialistutbildning 
för andra yrkesgrupper en lönefråga utan nya uppdrag i tjänst. 
För arbetsterapeuter har många blivande specialister redan 
påbörjat sin roll som specialist med konsult och handledarupp-
drag exempelvis att leda grupper och att presentera arbetsterapi 
för andra yrkesgrupper.  

Vänliga hälsningar
Stockholmskreten
Gävleborgskretsen
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE  
ÖVER MOTION NR 12
Yrkeslivslångt lärande och specialisering inom 
arbetsterapi är en viktig och högst aktuell fråga för 
vårt förbund och dess medlemmar. Detta synliggörs 
inte minst genom att förbundsstyrelsen lägger fram en 
proposition till fullmäktige om en ny specialistordning 
för arbetsterapeuter. 

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att 
utbildning ska löna sig både karriär- och lönemässigt. 
Specialistutbildning är en del av ett yrkeslivslångt 
lärande och i ställningstagandet om yrkeslivslångt 
lärande tydliggörs att detta behöver ses som en lång-
siktig och lönsam investering av arbetsgivare och ingå i 
verksamhetens budget- och kvalitetsplaner. Detta  
gäller inom alla de olika arbetsgivarområden som 
Sveriges Arbetsterapeuter organiserar medlemmar 
inom. 

Det är av stor vikt att arbetsterapeuter och deras yrkes-
utövande är synligt och väl känt hos både arbetsgivare 
och politiker, men även hos allmänheten. Den specia-
listutbildning som Sveriges Arbetsterapeuter bedriver 
och som specialistrådet utfärdar specialistbehörighet 
för, ligger på en nivå efter fullföljd magisterexamen 
och bör värderas och premieras därefter. Efterfrågan 
på specialister i arbetsterapi har på senare år ökat och 
ingår i flera arbetsgivares kompetensstegar. Detta gäller 
framför allt inom specialiserad vård. 

På nationell nivå verkar förbundet för att specialist-
utbildning för arbetsterapeuter ska få en nationell 
reglering och att ansvaret för utbildningen ska tas 
över av staten. Så länge detta inte sker fortsätter 
förbundet att driva specialistutbildning av hög kvalitet. 
Förbundsstyrelsen kan däremot inte ställa sig bakom 

motionärens yrkande om ett fast lönepåslag för alla 
arbetsterapeuter eftersom det inte regleras nationellt 
utan i lokala förhandlingar med respektive region eller 
kommun. Det är i de regionala förhandlingarna som 
eventuella lönepåslag och innehåll i kompetensstegar 
kan fastställas. Att fler regioner och kommuner inför 
kompetensstegar där specialist i arbetsterapi finns med 
är något som förbundsstyrelsen ser positivt på.

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom behovet av en 
differentierad lön för specialister men menar att ett fast 
lönepåslag riskerar att bli ett tak och inte ett golv. Vi 
ser på flera håll att specialister i arbetsterapi fått högre 
lönepåslag än till exempel 3000 kr. Lönepåslag för 
specialisttjänster bör istället omhändertas i enlighet 
med löneavtalen som grundar sig på sambanden mellan 
yrkeskunnande, ansvar och arbetsinsats.

Förbundsstyrelsen har uppfattat tre separata yrkanden:
1) att förbundsstyrelsen lägger fokus på arbetet med att 
driva opinion och kräva att specialistarbetsterapeuter 
inte lönediskrimineras på sina arbetsplatser
2) att arbetsterapeuters kompetens skall visas i löneku-
vertet liksom det görs för våra teammedlemmar
3) att samtliga arbetsterapeuter med specialistkom-
petens kommer att premieras i den förhandling som 
styrelsen och regionen kommer överens om.

Fullmäktige föreslås besluta
att anse första och andra yrkandet i motionen besva-
rade med hänvisning till förbundsstyrelsens yttrande
att avslå tredje yrkandet.



Fullmäktige 2021

149

Nr 13. Dokumentationsstöd i  
användande av bedömningsinstrument

Bakgrund
På våra arbetsplatser diskuterar vi ofta journaldoku-
mentation och likvärdig sådan. För oss är det viktigt 
att få med detaljer och nivåer av resultatet, en analys av 
aktivitetsutförandet. Vi arbetar mycket med att arbeta 
likvärdigt, att patienten ska få samma bedömning 
oavsett vilken arbetsterapeut som utför bedömningen. 
Därför är vi positiva och tycker det är bra med de 
bedömningsinstrument från Sveriges Arbetsterapeuter 
som belyser aktivitet och som vi har nytta av i vårt 
arbete. 
   Det som är svårt handlar om när medarbetare, både 
nya och erfarna, efterfrågar hur dokumentation till 
instrumenten ska utformas. Hur ska status och analys 
dokumenteras? Det står mycket information i instru-
menten, men vi saknar oftast ett konkret exempel. 
Det som finns skrivet i bedömningsinstrumenten är 
omfattande och inte alltid överförbara som journaltext. 
Vi efterfrågar rubriker att använda. 
   Dokumentation av status behöver innehålla någon 
form av rubriker med beskrivningar utifrån de olika 
förmågor/moment som genomförts. Det bör också 
finnas rubriker som stöd i att beskriva individens 
begränsningar och resurser. 
   Journalens analys behöver vara kort och koncis men 
beskriva vilka förmågor som kan leda till aktivitets-
begränsning och utmynna i fortsatta åtgärder. I vissa 
instrument kan normvärden ge mervärde men vi måste 
också kunna gradera aktivitetsutförandet på annat sätt. 
Kan ICF vara användbart som beskrivning av aktivi-
tetsutförandet? Eller finns andra sätt att dokumentera 
grad av nedsättning i aktivitet? 
   Det finns en risk att arbetsterapeuter i Värmland inte 
tar till sig nya instrument då det tar för mycket tid och 
kraft att lösa dokumentationsfrågan.
   För några år sedan fick vi nedanstående rubriker från 
en kollega som gått AMPS-utbildningen. Dessa har vi 
använt som stöd för utförandeanalys och det har varit 
till god hjälp.

Ex. Observerar patienten i utförande av personlig vård/
köksaktivitet/annat. 
Ansträngning: Blir/blir inte fysiskt uttröttad av aktivitet. 
Begränsning/resurser ses i form av ._.
Effektivitet: Driver aktivitet effektivt/ineffektivt. Blir 
resultatet som det var tänkt?
Begränsning/resurser ses i form av ._.
Säkerhetsrisk: Utförs hela aktiviteten på ett säkert sätt? Finns 
risker? Såsom fall, brännskador med mera. 
Behov av assistans: I vilken grad är patienten självständig? 
Vilket behov finns av verbal och fysisk 
guidning? Finns behov av aktiv hjälp av annan person?

Yrkande
Att fullmäktige ger Sveriges Arbetsterapeuter i uppdrag
- att alla bedömningsinstrument som säljs via Sveriges 
arbetsterapeuter har ett tydligt stöd för dokumenta-
tion, såsom sökord och exempel på dokumentation 
både för status och analys. 
- att gradering av aktivitetsutförande till analys finns 
att tillgå i bedömningsinstrument och att normvärden 
finns där det är lämpligt.

Namn
Ing-Marie Arkbro & Kerstin Kåwe, Värmlandskretsen
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE  
ÖVER MOTION NR 13:
Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på det viktiga 
i att ha en tydlig enhetlig dokumentation som ger 
grund för såväl ett kvalitets- som patientsäkert arbete 
och välkomnar initiativet att lyfta detta i motionen.  
 
När det gäller enhetlig dokumentation så görs det 
redan mycket inom förbundets Akademi. Sedan 2016 
görs en ICF-mappning (klassifikation av funktionstill-
stånd, funktionshinder och hälsa, ICF) av alla instru-
ment som ges ut av förbundet. Mappningen tydliggör 
relationen mellan instrumentet och ICF och anger hur 
olika begrepp/koncept i instrumentet överensstämmer 
med begrepp och termer i ICF. Mappningen syftar 
till att underlätta dokumentation som sker utifrån en 
ICF-struktur. Allteftersom uppdatering av ICF sker 
uppdateras även mappningarna kontinuerligt. För 
verksamheter som har sin journalstruktur baserad på 
ICF är mappningen tänkt att ge grund för hur doku-
mentationen kan göras i systemet.
 
Journalsystem är dock uppbyggda på olika sätt och 
har olika struktur varför Sveriges Arbetsterapeuter 
anser att det är viktigt att det ska finnas en flexibilitet 
och vara möjligt att använda instrumentet oavsett 
journalsystem. Vi menar därför att den sortens lik-
formighet för verksamhetens dokumentation som 
motionärerna efterfrågar behöver göras i verksamheten 
utifrån lokalt uppsatta riktlinjer och inte på nationell 
nivå. Förbundet kan tillhandahålla exempel och gör så 
där författarna anser det lämpligt. Det gäller dock inte 
samtliga instrument. 
 
När det gäller exempel på hur dokumentationen i ett 
journalsystem kan se ut så har några instrument med 
det i manualen. Det gäller exempelvis AusTOMs-OT 
där det finns med ett exempel på hur dokumentation av 
instrumentet kan ske i journalen. Även nya versionen 
av WCPA-SE har fallbeskrivningar med  

exempel på hur resultaten kan dokumenteras i journal. 
Det är endast exempel och anger inte ”normativt” hur 
instrumentet måste skrivas in i journalen.  

Det är i sammanhanget viktigt att framhålla att det 
är författarna (upphovsrättsinnehavarna) som anger 
vad som ska stå i respektive instruments manual och 
inte något som Sveriges Arbetsterapeuter har mandat 
att bestämma över. Flera av våra instrument är även 
översatta och har upphovsrättsinnehavare i andra 
länder vilket gör frågan om dokumentation ytterligare 
komplex i relation till den svensköversatta manualen.
Det finns instrument som har angivna normdata, 
exempelvis WCPA-SE, men det är inte förbundet 
som har upphovsrätten, utan författarna för respektive 
instrument. Det måste vara upp till varje författare att 
bestämma detta. För de normdata som finns undersöks 
även möjligheten att detta skulle kunna bli bilagor till 
instrumenten.  
 
Motionärerna efterfrågar även gradering av aktivi-
tetsutförande till stöd för analys av instrumentets 
data. Analysen finns angiven i respektive instruments 
manual och analys och tolkning ingår även i förbun-
dets instrumentkurser.
 
Det pågår för närvarande ett utvecklingsarbete på 
förbundet där det utreds hur och på vilket sätt det 
skulle gå att på ett enklare sätt än i dag införliva instru-
mentens formulär i verksamheternas journalsystem via 
någon form av avtal med förbundet. Detta eftersom 
vi får många förfrågningar om att möjliggöra detta. I 
första hand undersöks detta för ADL-Taxonomin®, 
men kan även komma att omfatta andra instrument. 
Detta förutsatt att författarna för respektive instrument 
ger samtycke till det. Huruvida det är möjligt är för 
tidigt att säga men om så blir möjligt skulle förslag på 
hur dokumentationen i systemet ska se ut behöva tas 
fram. Det kan på så sätt besvara motionärernas önskan 
om att få detta exemplifierat. 
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När det gäller dokumentationen är det viktigt att 
framhålla att det är ett ansvar för varje region/kom-
mun eller privat verksamhet ta fram riktlinjer för hur 
den ska göras eftersom olika verksamheter har så olika 
system och förutsättningar. Förbundets akademis roll 
kan endast vara att ge exempel på hur dokumentatio-
nen kan göras. Det görs redan i viss form och kan med 
avseende på texten ovan även komma att utvecklas. 

Det är också viktigt att det som står i journalen kan 
förstås och läsas av personen/patienten. Arbetstera-
peutens utredningar där instrumentens innehåll är en 
del behöver vara förståeliga både av de personer som 
utreds och av andra professioner som vi samarbetar 
med. Hur arbetsterapeuter kommunicerar innehållet 
i utredningen är därför fortsatt ett angeläget utveck-
lingsområde och något som förbundsstyrelsen kommer 
att fortsätta att verka för.

Fullmäktige föreslås besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till 
förbundsstyrelsens yttrande. 
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Nr 14. Förskrivning av hjälpmedel

Bakgrund
Arbetsterapeutens yrkesområde utmanas ständigt av 
andra yrkesprofessioner. Att som Arbetsterapeut inom 
primärvården, se att förskrivningsrätten till hjälpmedel 
å ena sidan är begränsad som t.ex. behandlande hjälp-
medel och träningsredskap. Medan en sjukgymnast, 
läkare och sjuksköterska har full förskrivningsrätt även 
på sådant som vi som profession ser tillhör arbetstera-
peutens kompetens.  

En verksamhet med små ekonomiska marginaler 
gör sig av med arbetsterapeuter för att spara pengar, 
väl medveten om att andra yrkesgrupper kan utföra 
arbetsuppgifterna som ingick i arbetsterapeutens 
arbetsbeskrivning. Detta tänkesätt och agerande 
riskerar att underminera arbetsterapeutens yrkesroll. 
Vem som helst kan byta en toalett sits, men hela kedjan 
av bedömningar och arbete i bedömningen av behovet 
av toalettsitsen tas då bort.

Yrkande
• Jag yrkar att: Sveriges Arbetsterapeuter agerar och gör 
till sin egen politik att förskrivningsrätten till hjälpme-
del (personlig vård, anpassning i boendemiljön, arbete 
och skola) blir unik för legitimerad arbetsterapeut.
• Jag yrkar att: Sveriges Arbetsterapeuter agerar och gör 
till sin egen politik att förskrivning av hjälpmedel skall 
ha föregåtts av bedömningar på vetenskaplig grund av 
legitimerad arbetsterapeut.
• Jag yrkar: att Sveriges Arbetsterapeuter verkar för och 
gör till sin egen politik att den Legitimerade arbetste-
rapeutens yrkeskompetens tas tillvara genom konkreta 
yrkesspecifika arbetsuppgifter som förblir okränkta av 
andra yrkeskompetenser.

Namn
Susanne Mogstad
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE  
ÖVER MOTION NR 14:
Hjälpmedelsfrågorna står högt på förbundets agenda 
och förbundsstyrelsen delar motionärens syn på att ar-
betsterapeuter har en särskild kompetens inom aktivitet 
och delaktighet som inte andra professioner har. Som 
profession förskriver arbetsterapeuter en stor del av 
hjälpmedel för det dagliga livet i Sverige. Den särskilda 
kompetens som behövs för att förskriva hjälpmedel är 
också något som lyfts i förbundets ställningstagande 
”En jämlik och hållbar hjälpmedelsförsörjning” där 
förbundet lyfter behovet av en ökad nationell styrning 
för en mer jämlik hjälpmedelsförsörjning och att 
generell kompetens hos chefer och beslutsfattare på 
regional, kommunal och nationell nivå behöver öka 
vad gäller betydelsen av hjälpmedel. Arbetsterapeuters 
kompetens när det gäller att utreda behov av och 
förskriva hjälpmedel för det dagliga livet är mycket 
stor och kunskapen om det behöver öka hos chefer 
och beslutfattare. Däremot ser inte förbundsstyrelsen 
att det på nationell nivå är möjligt att värna om yrkes-
specifika arbetsuppgifter som endast vår profession ska 
kunna utföra när det gäller hjälpmedelsförskrivning.

När det gäller hjälpmedelsförskrivning så finns det i 
dag inte något nationellt som reglerar vilka hjälpmedel 
som förskrivs och av vem. Enligt Socialstyrelsen 
finns få regler om vem som får göra vad i hälso- och 
sjukvården. De flesta uppgifter är inte förbehållna 
en specifik profession utan det är upp till respektive 
verksamhetschef att utifrån den enskildes kompetens 
fördela uppgifter. I avsaknad av nationella riktlinjer är 
det i de lokala riktlinjerna och regelverken för hjälp-
medelsverksamheten i respektive region och kommun 
som det bestäms vilka professioner som har förskrivar-
ansvar. Att påverka vem som har möjlighet att förskriva 
är därför något som behöver göras i kretsarbetet. 
Förbundet centralt kan ge stöd till kretsens lokala 
ombudsmän, professionsstrateger och kretsordförande 
att påverka i frågan om det finns behov av det.

Förbundsstyrelsen anser att all hjälpmedelsförskrivning 
ska ha föregåtts av bedömning på vetenskaplig grund, 
men anser det inte förenligt med nuvarande lagstift-
ning att värna den kompetensen enbart för arbetstera-
peuter. Ett förskrivet hjälpmedel är alltid att betrakta 
som en del i en behandling och varken kan eller bör 
därmed särskiljas från andra insatser inom hälso- och 
sjukvårdens område. Därför menar förbundsstyrelsen 
att hjälpmedelsansvaret behöver kunna delas med 
övriga legitimerade hälso- och sjukvårdsprofessioner i 
teamet som har erforderlig kompetens att förskriva. 

Fullmäktige föreslås besluta
att avslå motionen.
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Nr 15. Arbetsterapi för barn  
och ungas psykiska hälsa

Denna motion behövs för att kartlägga och synliggöra 
arbetsterapeuters roll inom regioner och kommuner 
för barn och ungas psykiska hälsa samt påverka kompe-
tensutvecklingen för de arbetsterapeuter som idag finns 
inom dessa verksamheter. 
   I våras presenterades på vårt Intranät ett inlägg om 
barn- och ungdomspsykiatrins framtid. En del av den 
informationen följer nedan och är anledningen till att 
vi skrev vår motion.
   Mellan 2017 och 2020 har besöken till barn- och 
ungdomspsykiatrin, BUP, i Sverige ökat med 11 
procent. Utvecklingen är likartad i Jönköpings län och 
arbetet pågår med att bygga ut och utveckla verksam-
heten.
   – När man pratar om rätt stöd till barn och unga med 
psykisk ohälsa behöver man vidga perspektiven, där 
barn- och ungdomspsykiatrin bara är en del. Psykiatrin 
i siffror pekar på att samhället behöver kunna erbjuda 
olika nivåer av stöd. Enligt en mätning 2019 utförd av 
Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR i sex regioner (inklusive 
Region Jönköpings län), mötte första linjen eller den 
primära nivån mellan 1,5 och 3 procent av barnbe-
folkningen att jämföra med cirka 6 procent för BUP. 
Det borde vara det omvända. Den primära vårdnivån 
är för liten i förhållande till den specialiserade när det 
handlar om att ge stöd till individen på rätt nivå, säger 
Carina Vestergren.
   Den politiska ledningen, Koalitionen för Region 
Jönköpings län, antog i sin budget för 2021 en resurs-
förstärkning till hälso- och sjukvården på 176 miljoner, 
varav 30 miljoner avsattes för förstärkning av barn- 
och ungdomspsykiatrin och barn-och ungdomshälsan, 
och för 2022 avsätter koalitionen ytterligare 10 nya 
miljoner kronor.
   – Sedan är det en utmaning för oss att kunna rekry-
tera rätt kompetenser och bygga ut verksamheten. 
Det är helt avgörande för tillgängligheten till BUP att 
parallellt bygga ut en mer anpassad vård för psykisk 
ohälsa av olika grad, för att tidigt kunna erbjuda barn 
och unga med lindrigare problem stöd och insatser 

med en annan vårdnivå. Men det är glädjande att vi har 
en politisk ledning som vill satsa, vilket kommer att 
synas i våra siffror nästa år, säger Carina Vestergren. 
   Att vi fortfarande 2021 inte har arbetsterapeuter i 
flesta skolorna i Sverige och inte på lokal nivå, inte 
på vårdcentraler, inga privata massa små kliniker, 
inte inom socialtjänst är helt absurt. Inte konstigt det 
blir enorma köer på specialistnivå. Tänk vad mycket 
psykisk ohälsa man kunde undvika om barnen fick 
hjälp i tid. I Atlanta, GA har de programmet ”Babies 
Can’t Wait” vilket är insatser tidigt 0-11 år. Man kan 
inte vänta tills barnen får depressioner, ångest och 
självskadar, sjävmordsförsök etc. Arbetsterapi kom in 
långt före diagnoser inom NP, som sätts först vid ca 3 
år, då barnet förväntades kunna tala. 
   När Region Jönköpings län nu tar nya satsningar 
för barn och ungas psykiska hälsa, (vilket säkert fler 
regioner i landet gör) så vill vi att arbetsterapi ska vara i 
fokus som en naturlig del i satsningen och utvecklings-
arbetet från start samt när det kommer till att rekrytera 
rätt kompetens.

Yrkande
1. Att förbundet kartlägger vilka uppdrag arbetstera-
peuter idag har inom olika verksamheter för barn- och 
ungdomshälsa. 
2. Att förbundet kartlägger arbetsterapi för barn och 
ungas psykiska hälsa i andra länder (ex USA, Kanada, 
Finland.
3. Att förbundet yrkar på arbetsterapeutens viktiga roll 
inom alla nivåer för barn och ungas psykiska hälsa.
4. Att förankra en jämlik vård inom barn och ungas 
psykiska hälsa.
5. Att arbeta fram en kompetensutvecklingsplan för 
arbetsterapeuter som arbetar med barn och ungas 
psykiska hälsa.

/ Arbetsterapeuterna på Rehabiliteringscentrum/ BUP 
i Region Jönköpings län
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE  
ÖVER MOTION NR 15:
Förbundsstyrelsen ser det som positivt att motionärerna 
lyft arbetsterapeuters arbete med barn och ungdomars 
hälsa vilket är ett angeläget område att verka inom 
för arbetsterapeuter. Att framhålla arbetsterapeutens 
viktiga roll inom området är något som redan pågår 
i de kontakter som förbundet har med såväl Sveriges 
Kommuner och Regioner som Socialdepartementet, 
Socialstyrelsen och andra myndigheter vi samarbetar 
med. Detta framkommer inte minst genom ett aktivt 
arbete i referensgruppen i utredningen ”En samman-
hållen god och nära vård för barn och unga”. Vi har 
även nyligen lämnat remissvar till utredningens första 
betänkande.
 
I de föreslagna fokusområdena för 2022–2024 som nu 
läggs fram till fullmäktige finns ett särskilt fokusom-
råde som rör vägen mot en god och nära vård som vi 
ser att detta hör hemma inom. Det är i de kommande 
satsningarna inom fokusområdet som fortsatta insatser 
kan ske. Vilka kartläggningar och utredningar som 
behöver göras för att föra arbetet framåt kan inte 
förbundsstyrelsen ta ställning till i detta skede och det 
är därför inte möjligt att bifalla de specifika önskemål 
om kartläggningar som föreslås. 
 
Motionärerna yrkar även på att det ska tas fram en 
kompetensutvecklingsplan för arbetsterapeuter som 
arbetar med barn och unga. Det förbundet arbetar med 
under hösten 2021 är att utveckla en kompetensprofil 
för arbetsterapeuter i elevhälsan/skolan vilket delvis 
motsvarar det som motionärerna yrkar på vad gäller 
att tydliggöra vilken kompetens som behövs inom 
området barn och unga. 
 

Sammantaget så avslår förbundsstyrelsen yrkande ett 
och två men anser motionen i övrigt besvarad.

Fullmäktige föreslås besluta
att avslå första och andra yrkandet
att i övrigt anse motionen besvarad med hänvisning 
till förbundsstyrelsens yttrande.
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Nr 16. Kretshandledning för nybörjare –  
ett utbildningspaket

Bakgrund
Vid årsmötet 2019 avgick hela styrelsen i Jönköpings-
kretsen. En arbetsgrupp utsågs som sedan blev en ny 
styrelse. Vägen som ny styrelse, utan någon erfaren 
styrelsemedlem, har varit utmanande. Svårigheter 
har uppstått med anledning av okunskap om facklig 
terminologi, den kultur som finns omkring fackligt 
arbete och i synnerhet styrelsearbete. Kretshandboken 
har till viss del varit till hjälp, men även denna upplevs 
svår och formell och fungerar inte som enda instruk-
tionsbok. Kretsens tydligaste exempel är att det tog 
cirka ett år innan vi fick tillgång till ekonomin. 
 
Vi har saknat stöd och tydliga riktlinjer kring våra 
olika uppdrag inom styrelsen, kring det fackliga arbetet 
och vad fackligt engagemang innebär.
 
Hur kan styrelsearbetet underlättas för nya styrelse-
medlemmar, i detta fallet en hel styrelse? Det svar vi 
ser är en enkel handbok för nybörjare, alternativt ett 
enklare utbildningspaket. 

Yrkande
Vi vill att förbundsstyrelsen tar fram ett mer grundläg-
gande och lättläst material om hur man startar upp och 
driver ett styrelsearbete. 

Vi vill att förbundsstyrelsen tar fram ett material som 
innehåller väldefinierade förväntningar, stegvisa 
förklaringar och vanliga lösningar. Detta skulle med 
fördel kunna struktureras utifrån ett årshjul, kombinerat 
av teman, med tydliga instruktioner och anvisningar. 

Jönköpingskretsen

FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE  
ÖVER MOTION NR 16:
Förbundsstyrelsen tackar för att motionären lyfter en 
viktig fråga – kretsarnas förutsättningar är av yttersta 
vikt för förbundet!
   Sveriges Arbetsterapeuters kretsar är en mycket viktig 
del i vår organisation. Kretsens uppdrag är att samla med- 
lemmarna oavsett befattning eller arbetsmarknadssektor 
kring arbetsterapeuters gemensamma frågor och arbeta 
för en lokal organisation som på bästa sätt kan nå fram-
gång i dessa frågor. Kretsen, och dess olika funktioner, 
finns för att ge struktur och tydlighet åt det lokalfackliga 
arbetet, samt för att kunna fördela uppdragen på fler 
personer. Kretsens uppdrag är sålunda lika viktigt som 
mångfacetterat och omfattande. Det är därför mycket 
viktigt att kretsen ges de förutsättningar och stöd som 
behövs för att kunna utföra sitt uppdrag.
   Det stöd som kretsarna i dagsläget erbjuds tar sig många 
former. Det mest grundläggande stödet utgörs av den så 
kallade Kretshandboken, men kretsarna har även möj- 
lighet att kontakta kansliets personal för personlig råd- 
givning. Sedan årsskiftet 20/21 erbjuds även kretsarna 
att öppna ett ”kretskonto” för att underlätta kretsens 
ekonomiska hantering, ett resultat av en motion till full- 
mäktige 2018. Kansliet strävar hela tiden efter att förbättra 
stödet till kretsarna, och de förslag som motionären tar 
upp är bra förslag på vad som skulle kunna göras.
   Förbundsstyrelsen vill särskilt understryka en förståelse 
för att kretsar som drabbats av hög omsättning bland 
styrelseledamöterna har en särskilt utmanande situation. 
Förbundsstyrelsen menar därför att det kan finnas an- 
ledning att särskilt beakta detta i utformandet av stöd- 
material och/eller utbildningar till kretsarnas företrädare.  
I väntan på ett mer generellt utformat stöd vill förbunds-
styrelsen uppmana de kretsar som upplever ett särskilt 
behov av stöd att kontakta kansliet.

Fullmäktige föreslås besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till 
förbundsstyrelsens yttrande.
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Nr 17. Motion om stöd från förbundet att 
klargöra/bryta ner viktiga utredningar,  
dokument, remisser etc. som påverkar  
förbundet centralt och lokalt 
Bakgrund
Som lokala förtroendemän är det ofta svårt att hålla sig 
ajour och läsa stora utredningar som kan komma att 
påverka oss, de verksamheter vi arbetar i och inte minst 
de människor som vi utför vårt arbete för. Vi vill vara 
med och påverka lokalt men ibland räcker inte tiden till 
att sätta sig in i viktiga övergripande utredningar och 
beslut. Exempel på det är God och nära vård samt Barn 
och ungas hälsa där påverkan på oss som arbetsterapeu-
ter blir stor. 
   Förbundet centralt läser de här utredningarna och 
svarar ofta på remissaviseringar från olika utredningar. 
I samband med det och även när utredningarna 
presenteras i sitt slutgiltiga skick skulle det underlätta 
och ge mervärde till det lokala arbetet och inte minst 
en möjlighet att hinna och orka med att påverka om vi 
kunde få dem i en kortversion via förbundet. Kort-
versionen kan peka på vad som är viktigast för oss som 
förbund och lokal part. Vad ska vi tänka på och vad är 
de viktigaste punkterna för oss att fördjupa oss i vad 
gäller till exempel de nationella överenskommelserna 
God och nära vård samt Barn och ungas hälsa.

Yrkande
Styrelsen för Sveriges Arbetsterapeuter Uppsala län 
yrkar att fullmäktige beslutar:
-Att förbundet hjälper kretsarna att bryta ner viktiga 
övergripande/nationella utredningar och överens-
kommelser till mer lättillgängligt material i syfte att 
kretsarna ska kunna använda materialet i det lokala 
påverkansarbetet. 

Uppsala 210614
Sveriges arbetsterapeuter Uppsala län 
genom                                                                                                                                                 
Eva-Carin Lindgren                                                                                                                                         
Vice ordförande 

FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE  
ÖVER MOTION NR 17:
Förbundet tar årligen del av ett mycket stort antal 
utredningar och överenskommelser. Dessa bereds och 
hanteras av kansliet – med stort stöd av våra förtroen-
devalda. I arbetet tar vi ofta hjälp av ledamöterna i vår 
expertpanel. Slutresultatet varierar – ibland sker det 
genom ett remissvar och ofta skriver förbundet kom-
mentarer och gör webbnyheter som delas i förbundets 
olika kanaler, bland annat sociala medier, med avsikten 
att underlätta för kretsarna att sprida informationen 
vidare. Ibland driver vi även den aktuella frågan genom 
debattartiklar och uttalanden. När intressanta utred-
ningar tillsätts uppmärksammas detta ofta som nyheter 
på vår webbplats. Även våra remissvar på SOU-er 
(Statens offentliga utredningar) publiceras vanligtvis där.
   Förbundet har som mål att jobba professionellt, 
strategiskt och planerat med förbundets påverkansarbete. 
Vid fullmäktige 2018 beslutades att inrätta profes-
sionsstrateger i kretsarna i syfte att just skapa bättre 
förutsättningar för att driva förbundets professions-
strategiska arbete även lokalt. Den lokala organisationen 
har en självklar och betydande roll att fylla – genom 
lokala debattartiklar och insändare påverkas beslutsfat-
tare på alla nivåer och bidrar till genomförandet av 
förbundets politik. Förbundets arbete med att ta fram 
mallar för lokala debattartiklar har resulterat i ett stadigt 
ökande antal publicerade debattartiklar de senaste åren. 
Förbundsstyrelsen anser därför att motionärens yrkande 
till viss del redan är uppfyllt, men tar självfallet med sig 
intentionen i det fortsatta arbetet med att stärka och un-
derlätta förbundets påverkansarbete – såväl centralt som 
lokalt. Förbundsstyrelsen kommer även att ge kansliet i 
uppdrag att löpande se över informationsstrukturen.

Fullmäktige föreslås besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till 
förbundsstyrelsens yttrande.
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Nr 18. En annan lönestrategi –  
Nej till individuell lönesättning 

”Det ska löna sig att utbilda sig till arbetsterapeut” 
säger Sveriges Arbetsterapeuter men ändå sätter 
majoriteten av arbetsgivare för låg lön för oss. Det är 
ingen hemlighet att det idag är en ekonomisk förlust 
att utbilda sig till vårt fina och viktiga yrke. Vi hör 
våra kollegor prata om hur de idag hade valt ett annat 
yrke om de fick välja om igen samt hur de inte kom-
mer att rekommendera sina barn att utbilda sig till 
arbetsterapeuter. Anledningen är enkel - lönen. När 
arbetsterapeuter lägger ifrån sig sina titlar och byter 
jobb får de med sin kompetens ofta högre lön. Det är 
absurt att vår titel håller oss nere som en boja när det 
handlar om lönen. 
   Grunden i fackföreningsrörelsen är att enade är vi 
starka. Varför uppmanas då vi som medlemmar att en-
samma kämpa för en högre lön? Likt David och Goliat 
ska vi som enskilda anställda kämpa mot regioner och 
kommuner. 
   Att en förändring behövs är vi alla överens om – 
något som även syns i förbundets nya lönestrategi, där 
medlemmarna uppmanas att själva ta striden. Men vad 
ska vi då ha facket till? Coaching, lönecafé och goda 
argument i alla ära men vi behöver göra tvärt om: gå 
samman och ta striden ihop, som en enad fackförening. 
Idag har många klassiska arbetaryrken dragit förbi 
akademikeryrken lönemässigt. Se på truckförare som 
efter två dagars utbildning går in på 28,000 i lön. Jäm-
för det med en arbetsterapeut med tre års utbildning 
och närmare 300,000 kronor i studielån som går in på 
kring 26,000. Är det rättvist att en truckförares arbete 
värderas högre än en arbetsterapeuts? Knappast. Varför 
är det så? Svaret är enkelt, truckförarnas fackförbund 
har förhandlat fram en högre ingångslön som gäller för 
alla. 
   Den individuella lönesättningen är en vattendelare. 
Vissa menar att det är rätt att den som jobbar hårdast får 
högre löneförhöjning. Andra menar att det är ett sätt 
att hålla lönerna nere, något som vi kan se i diagram 
över arbetsterapeuters lönespridning. Att höja  
 

arbetsterapeuters lön genom att öka lönespridningen 
innebär att de flesta ska stå still medan några drar iväg, 
eller att vi ska sluta praktisera arbetsterapi och bli chefer 
eller något annat. Idag uppnår vi lönespridning genom 
att antingen konkurrera med varandra eller sluta 
praktisera vårt yrke och börja arbeta under annan titel. 
I övrigt slåss vi bara om kaksmulorna mellan varandra, 
vilket inte kommer att hjälpa i längden. Den indivi-
duella lönesättningen gynnar den som har talets gåva, 
turen att tillhöra en krets med duktiga förtroendevalda 
eller god kontakt med chefen. Den som inte kan eller 
vågar argumentera för sin sak hamnar efter. Är det det 
förbundet vill? Vi anser att en fackförening ska värna 
om alla sina medlemmar, verbal som blyg. 
   Ett säkert sätt att höja sin lön är att byta arbetsplats. 
Korta anställningar urholkar kompetensen i vården 
eftersom vi drivs av att byta jobb som enda chans till att 
rimligen påverka våra löner. Det är dåligt inte bara för 
oss och våra kollegor, men dåligt även för patienter och 
vården i stort. Du belönas mer lönemässigt genom att 
byta jobb än att stanna kvar och bli riktigt erfaren. 
Lönen i orter där fler utbildar sig till arbetsterapeuter 
är lägre, trots att det finns mest kompetens där, vilket 
beror på marknadskraften utbud och efterfrågan. 
Lönestrategin beskriver inte på något sätt hur vi ska 
hantera detta. Vi måste bredda vårt kollektivavtal och 
införa andra grunder än kompetens för löneläget. T.ex. 
erfarenhet i branschen eller en rejäl höjning att införa 
nationell grundlön.
   När löneförhöjningarna ska sättas i vår yrkesgrupp så 
ställs vi arbetsterapeuter mot varandra, den eller de som 
har presterat bäst får mest. Så för att få den bästa löne-
utvecklingen ska man alltså jobba på en arbetsplats där 
kollegorna är lågpresterande. Nuvarande individuella 
löneprestation baseras på fackliga förhandlingar men 
innebär till största delen till att arbetsgivaren bestäm-
mer, t.ex. kan man hålla nere lönen på en yrkesgrupp 
genom att ge mest till de som snart går i pension. På 
så vis håller man nere kostnaden kort- och långsiktigt 
samtidigt som våra löneförhöjningar som yrkesgrupp 
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går upp i rök vid varje enskild pensionsavgång. 
”Få avtalen att fungera som de är tänkta att fungera” 
går att läsa ur den nya lönestrategin. Eller så använder 
vi vårt inflytande till att förändra problemet med att 
kollektivavtalet ger mer möjlighet till arbetsgivaren 
att hålla nere våra löner än till oss att påverka vår lön. 
Örebrokretsens styrelse menar att vi som fackförbund 
behöver verka för att göra extrasatsningar på grund-
lönen/ingångslönen, införa en erfarenhetstrappa 
och behålla kompetenssatsningarna. Såklart ska inte 
ett kollektivavtal innehålla ett maxtak för lön, men 
definitivt ett golv. Vårt golv som arbetsterapeuter är 
för lågt. Och det är dags att vi använder vårt inflytande 
inom Saco för att få ordning på situationen. 
   Nya lönestrategin spänner över tio år. Varken 
nyexaminerade eller erfarna har tid eller råd att vänta så 
länge på förändring! 

Yrkande
Därför föreslår vi Sveriges arbetsterapeuter… 
… att sluta vänta på att arbetsgivare ska inse vår kom-
petens och istället verka för att de alla praktiserande 
arbetsterapeuters löner höjs till en skälig nivå. 
… att utreda huruvida individuell lönesättning är rätt 
väg framåt för att höja lönerna för sina medlemmar. 
… att undersöka vilken effekt en kollektiv form av 
lönesättning skulle ha på arbetsterapeuters livslön. 
…att undersöka stöd bland medlemmarna i förbundet 
för att övergå från individuellt baserad löneförhöjning 
till andra mer kollektiva former. 
…att verka för att kollektivavtalet innehåller en bra 
grundlön med en erfarenhetstrappa samt individuella 
delar som syftar till kompetensutveckling . 

Örebrokretsens styrelse 
genom Terese Lindberg Pihl 
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE  
ÖVER MOTION NR 18:
Förbundsstyrelsen instämmer med den problembild 
motionären ställer upp, lönenivåerna är för låga och 
motsvarar inte den kompetens som våra medlemmar 
besitter, inte heller speglar lönen det bidrag professionen 
ger i verksamheterna. Förbundsstyrelsen delar också 
uppfattningen att lönen är viktig för professionens 
attraktionskraft. 
   Vägen till förändring består av många delar som 
behöver samverka. Vi vet att faktorer som påverkar löne-
sättning bland annat är vilken kompetensnivå som krävs 
för arbetet, yrkesskicklighet och utbud och efterfrågan 
på arbetskraft. Faktorer som påverkar löneutvecklingen 
är bland annat kompetens och utvecklingsmöjligheter 
inom yrket samt möjligheten att göra lönekarriär. Vi 
ser också att kvinnodominerade välfärdsyrken generellt 
värderas lägre än mansdominerade yrken vilket också 
påverkar lönesättningen.
   Förbundsstyrelsen har tagit fram en nationell lönestra-
tegi som inte handlar om att vänta ut arbetsgivarna utan 
att använda de katalyserande strategier som förbundet 
antagit i sina styrdokument, nämligen att ta kom-
mandot. Målet med lönestrategin är att utöka lönesprid-
ningen. Lönespridning bygger på att vi gör olika saker 
och att vi förstår varför vi tjänar olika mycket. Om alla 
gör samma saker lika bra så ska lönespridningen inte 
heller vara så stor. Med utgångspunkt i den nationella 
lönestrategin kommer vi ge utökat stöd till medlemmar 
i lönefrågor och inför lönesamtal. Förbundet kommer 
också att stötta och utbilda förtroendevalda i att verka 
för bättre löneutveckling och goda karriärmöjligheter.
   Sveriges Arbetsterapeuter är tillsammans med andra 
SACO-förbund part i olika kollektivavtal. Våra löneav-
tal bygger på en fungerande löneprocess som förutsätter 
delaktighet och som synliggör och värdesätter varje 
medarbetares kompetens och bidrag till sin verksamhet. 
Utifrån de möjligheter och verktyg som avtalen ger oss 
kan vi påverka lönestrukturerna. Dock delar förbunds-
styrelsen motionärens uppfattning att påverkanstakten 

inte är tillräckligt tillfredsställande. En del av lönestra-
tegin innebär därför att få avtalen att fungera som de är 
tänkt att fungera. För att kunna bibehålla bra och stabila 
löneavtal förutsätter det också att vi verkar tillsammans 
med andra fackförbund. Inom kommunal och regional 
sektor har AkademikerAlliansen tagit initiativ att till-
sammans med SKR göra en utvärdering av löneavtalet 
avseende hur löneprocessen egentligen fungerar. Det 
arbetet ska påbörjas under det kommande året.
   Motionären yrkar på att utreda huruvida individuell 
lönesättning är det mest gynnsamma, och önskar 
att lönesättningen baseras på erfarenhet, i stället för 
prestation. Erfarenhet och prestation är faktorer som ska 
påverka lönen. Däremot finns inga fastslagna lönenivåer 
eller en så kallad lönetrappa och förbundsstyrelsen ser 
det varken som önskvärt eller möjligt att få gehör för en 
sådan uppfattning inom de sammanslutningar vi tecknar 
kollektivavtal med. Vidare står förbundsstyrelsen fast 
vid att individuell lönesättning är den mest gynnsamma 
modellen för våra medlemmar.
   Förbundsstyrelsen är inte av annan uppfattning än 
motionären att grunden i fackföreningsrörelsen är att 
enade är vi starka. Lönen ska sättas individuellt och 
utifrån vad var och en har presterat. Men för att öka 
löneutvecklingen behöver vi få till en löneprocess som 
fungerar som den är avsedd att fungera, vi behöver i små 
och stora sammanhang visa på värdet av arbetsterapi, 
vi behöver tillsammans med arbetsgivarna arbeta för 
kompetens och utvecklingsmöjligheter för arbetstera-
peuter och vi behöver vara en del i opinionsbildningen 
kring att kvinnodominerade yrken ska värdesättas på 
samma sätt som mansdominerade yrken. Detta måste vi 
göra tillsammans.

Fullmäktige föreslås besluta
att avslå motionen.
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Nr 19. Arbetsterapi inom intensivvård

Bakgrund
Arbetsterapeutens roll inom intensivvård är generellt 
sätt inte etablerad på de olika sjukhusen runt om i 
Sverige. Trots studier som har visat på hur arbetstera-
peutiska insatser har förbättrat patienternas chanser att 
återgå till en fungerande vardag är vi inte en självklar 
del i teamet. I och med rådande pandemi har bristen av 
arbetsterapeuter inom akutsjukvård och främst inten-
sivvård blivit mer påtaglig än någonsin tidigare. För 
att möta upp behovet på en avdelning med omfattande 
medicinteknisk utrustning och sköra patienter krävs en 
specifik kompetens som är svår att erhålla vid enbart 
konsultationer. Vi vill med denna motion underlätta 
för arbetsterapeuter att visa vad en arbetsterapeut kan 
bidra med inom intensivvård och höja kompetens för 
att kunna genomföra patientsäkra bedömningar och 
åtgärder. 

Frågeställningar
Vad kan en arbetsterapeut bidra med på en intensiv-
vårdsavdelning för att förbättra och påskynda åter-
gång/återhämtning till en fungerande vardag?

Slutsats
För att patienterna skall erhåll vård enligt best practice 
krävs en hög kompetens hos arbetsterapeuten för att 
kunna vara verksam inom intensivvård.

Yrkande
Att skapa en fristående kurs på avancerad nivå inom 
akut-/intensivvård för att säkerställa hög kompetens god 
kvalitet på vården. 

Stockholmskretsen, Therese Lindberg och Ingrid 
Berggren. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE  
ÖVER MOTION NR 19:
Förbundsstyrelsen ställer sig positiva till motionärernas 
initiativ att lyfta arbetsterapeuters arbete inom intensiv-
vården och vikten av kompetens inom området. Inte 
minst har behovet av arbetsterapeuters kompetens inom 
akutsjukvård blivit synliggjort under den pågående pan-
demin där arbetsterapeuters insatser i det akuta skedet 
har varit av avgörande betydelse för att de personer som 
vårdats inom akutsjukvården ska kunna komma åter 
till sina dagliga aktiviteter. Att fler arbetsterapeuter ska 
kunna verka inom akutsjukvården är ett angeläget och 
viktigt utvecklingsområde.
   Förbundsstyrelsen delar motionärernas syn på att det 
finns ett behov av kompetens och kurser. När det gäller 
kurser på avancerad nivå på universitet/högskola som 
motionärerna föreslår, är det en fråga för respektive 
lärosäte att ta ställning till och inte något som förbundet 
ansvarar för. Det förbundet kan göra är att verka för 
att frågan uppmärksammas och tas upp med lärosätets 
programansvariga för att på så sätt föra upp behovet av 
kurser på avancerad nivå. 
   Arbetsterapeuters insatser i samband med covid-19 
har varit ett högt prioriterat område för förbundet 
under pandemin. Flera riktade insatser har gjorts. Bland 
annat har material samlats på en gemensam webbsida, 
informationsmaterial tagits fram och webbinarier och 
erfarenhetsutbyten hållits. Det har även tagits fram kom-
petensprofiler för vilken kompetens arbetsterapeuter har 
när det gäller insatser i slutenvård och i öppenvård och 
primärvård/kommunal hälso- och sjukvård. Förbunds-
styrelsen följer den utveckling som nu sker och bevakar 
behovet av möjliga riktade specifika kompetensutveck-
lingsinsatser framöver. 

Fullmäktige föreslås besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till 
förbundsstyrelsens yttrande.
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Nr 20. Låt arbetsterapi  
bli en del av mödravården 

Vid en graviditet och efter en förlossning förändras 
hela livet. Under graviditeten sker en stor förändring 
i kroppen som gör det svårare att hantera sin vardag. 
Magen tar mycket plats, svårigheter att förflytta sig, 
trötthet och mycket mer. Den nyblivna mamman 
kan även behöva stöd efter förlossningen på grund 
av förlossningsskador och hantera den nya vardagen.  
Frågeställningen angående insatser på BB inför 
hemgång och under graviditet ställdes i mars 2021 i 
Facebook-gruppen ”Arbetsterapeuter på Facebook”. 
Majoriteten av svaren pekar mot att de insatser som 
görs har initierats då mamman har en förkunskap om 
hjälpmedel och arbetsterapi. 
   Med arbetsterapeutens kompetens kring aktivitets-
förmåga och aktivitetsbalans kan vi bistå med stöd 
till denna patientgrupp. Även om en graviditet är 
tidsbegränsad kan det leda till långvariga komplika-
tioner som behöver uppmärksammas och i bästa fall 
förebyggas. Vår kompetens ser till hela människan. 
Vi kan exempelvis underlätta förflyttningar under 
graviditeten, lindra fysiskt lidande efter förlossnings-
skador genom anpassningar i miljön och ge stöd i att 
hantera den nya vardagen som förälder. Att vi kan 
bidra till mödravården är ett faktum men tyvärr finns 
inte arbetsterapeuter anställda inom primärvården i alla 
regioner vilket försvårar implementeringen. 
   Hälso- och sjukvården ska vara jämlik. I detta fall 
är den inte jämlik då kontakt med arbetsterapeut sker 
utifrån enskilda individers kunskap om vår profes-
sion. För att mördarvården ska bli mer jämlik i detta 
avseende krävs arbetsterapeutisk kompetens i teamet 
alternativ en väl förankrad kunskap om vår profession 
och tydliga kontaktvägar när behov uppmärksammas.        

För skapa förutsättningar för en jämlik vård föreslås 
Sveriges arbetsterapeuter… 
… att lyfta denna fråga med Vårdförbundet och andra 
relevanta arenor för att sprida och förmedla vår kom-
petens så barnmorskor kan informera sina patienter och 
förmedla kontaktvägar.
..att skriva en debattartikel så vi uppmärksammar att 
vår kompetens är värdefull även i mödravården. Att 
sprida detta budskap i media bidrar till ökad kunskap 
hos allmänheten och ökad etablering inom området.  

Örebrokretsen 
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE  
ÖVER MOTION NR 20:
Förbundsstyrelsen delar uppfattningen att arbets-
terapeuters kompetens kring aktivitetsförmåga och 
aktivitetsbalans bör komma blivande föräldrar inom 
mödravården till del i större utsträckning än det görs 
idag. Det är en del av förbundets pågående påverkans-
arbete att påvisa nyttan av arbetsterapiinsatser som en del 
av primärvårdens uppdrag i den goda och nära vården. 
Att det ska finnas arbetsterapeuter i all regionsdriven 
(offentligt finansierad) primärvård är också något som 
förbundet kontinuerligt verkar för. Detta eftersom det 
är en förutsättning för att personer ska kunna erhålla 
jämlik arbetsterapi. 

Ett förslag som nu lagts fram av utredningen ”En sam-
manhållen god och nära vård för unga” är att arbetstera-
peut ska ingå i det tvärprofessionella team som ska finnas 
och arbeta med ett nytt nationellt hälsovårdsprogram 
för barn och unga. Sveriges Arbetsterapeuter har ingått i 
referensgruppen och haft möjlighet att påtala behovet av 
att även arbetsterapi ska ingå i programmet. I utveck- 
lingen av hälsovårdsprogrammet kan arbetsterapeutens 
insatser för barn och unga, där även insatser för mödra-
vården ingår, tydliggöras. 

Det är i de olika arenor för att utveckla en god och 
nära vård som förbundet avser att föra dialog kring 
arbetsterapeuters kompetens inom området. Detta 
menar vi kommer att kunna ingå i det kommande fokus-
området ”Vi visar vägen mot en god och nära vård” som 
förbundsstyrelsen nu lägger fram för den kommande 
mandatperioden. Former för hur det arbetet ska göras 
och med vilka vi kan samarbeta i frågan behöver ses i 
samspel med övriga riktade insatser.

Även fokusområdet ”Vi visar vägen mot ett vardagsliv i 
balans” berör området med möjliga riktade utvecklings-
insatser. Sveriges Arbetsterapeuter har redan i dag flera 
professionskurser som kan användas exempelvis till stöd 
för arbetsterapeuters arbete med föräldrars aktivitetsba-
lans. Exempel på det är metoden ReDO® Familj och 
instrumentet och kursen ”Vardag i balans”, VIB. Även 
när det gäller utvecklingen av det här fokusområdet 
behöver det ske i samspel med övriga riktade insatser. 

Fullmäktige föreslås besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till 
förbundsstyrelsens yttrande.




