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Errata – ändringar sedan tidigare utskick
av stadgepropositionen
•
•
•

Enstaka stavfel har korrigerats.
Kapitel 2 – i texten hade ordet förhandlingshjälp ersatts med församlingshjälp.
Kapitel 4 – i texten hade felaktigt angetts att studenternas delegater utses av
Sveriges Arbetsterapeuters centrala styrelse, men studenternas delegater skall
utses av Sveriges Arbetsterapeuters centrala studentstyrelse.
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Sveriges Arbetsterapeuter

Proposition om stadgeändring
Detta dokument utgör förbundsstyrelsens proposition om stadgeändring. Varje
kapiteldokument
i stadgarna
där förbundsstyrelsens
förslag om ändringproposition
föreligger om
avhandlas
i tur ochVarje
ordning
Detta
utgör
stadgeändring.
kapitel i
nedan.
I
samband
med
varje
avsnitt
redogörs
för
motiven
till
den
föreslagna
stadgarna där förslag om ändring föreligger avhandlas i tur och ordning nedan. I samband
ändringen,
samt förbundsstyrelsens
beslut. Därefter
återges
nuvarande
med
varje avsnitt
redogörs för motivenförslag
till dentillföreslagna
ändringen,
samtden
förbundsstyrel
lydelsen
jämte
den
föreslagna
för
ökad
tydlighet.
Även
de
paragrafer
som
ej
föreslås
sens förslag till beslut. Därefter återges den nuvarande lydelsen jämte den föreslagna
för ökad
ändras återges.
tydlighet.
Även de paragrafer som ej föreslås ändras återges.
Kapitel 2 Medlemskap
Medlemskapet räknas från den första i den månad som ansökan inkommit. Vid ett
antal tillfällen under fullmäktigeperioden har medlemmar inträtt i slutet av en
kalendermånad och deras medlemskap har då räknats från den första i samma
månad. Medlemmen har därefter begärt individuell förhandlingshjälp för en händelse
som har inträffat innan medlemmen ansökte om medlemskap. Som stadgarna är
formulerade idag så kan de tolkas som att medlemmen har rätt till individuell
förhandlingshjälp i och med att medlemskapet räknas från den första i månaden.
Förbundsstyrelsen menar att den tolkningen är felaktig, och att avsikten med den
nuvarande formuleringen hela tiden har varit de händelser som medlemmen söker
förhandlingshjälp för måste ha inträffat efter det att ansökan inkom, inte efter den
retroaktiva inskrivningen i förbundet. Förbundsstyrelsen föreslår därför en
förtydligande formulering som tydliggör detta.
Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
att ändra kapitel 2 i Sveriges Arbetsterapeuters stadga enligt nedanstående förslag.
Nuvarande lydelse
2.1 MEDLEMSKAP
Medlemskap i Sveriges
Arbetsterapeuter beviljas – efter
skriftlig ansökan – av
förbundsstyrelsen. Till medlem
kan antas den som:
1. Avlagt examen vid
arbetsterapeututbildning enligt 1.1.
2. Efter förbundsstyrelsens
prövning i enskilt fall
bedöms ha motsvarande
utbildning.
3. Studerar vid utbildning enligt 1.1.
Medlemskap räknas från den första
i den månad ansökan inkommit till
Sveriges Arbetsterapeuters kansli.
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Ingen ändring
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Medlemskap må vägras den som
vid prövning skulle kunna uteslutas
ur Sveriges Arbetsterapeuter enligt
2.4.
Uppgifter om medlem, utöver
uppgift om medlemskap, får
endast användas i förbundets
interna arbete och ska därför
behandlas konfidentiellt av
Sveriges Arbetsterapeuter.
2.2 MEDLEMSSKYLDIGHETER
Medlem är skyldig att:
1. Följa denna stadga och med stöd av den
fattade beslut.
2. Respektera ingångna
förhandlingsöverenskommelser.
3. På arbetsmarknaden
och i andra
sammanhang – fackliga
och yrkesmässiga –
uppträda lojalt mot
förbundet.
4. I sin yrkesmässiga
verksamhet arbeta
utifrån förbundets
etiska kod.

Ingen ändring

Åtgärd, som medlem vidtar på grund av
tjänsteåliggande, kan inte betraktas som
bristande solidaritet.
Ingen ändring

2.3 UTTRÄDE
Medlem äger efter skriftlig
uppsägning utträda ur Sveriges
Arbetsterapeuter.
Uppsägningen av medlemskap
inges skriftligen till förbundets
kansli och bör åtföljas av uppgift om
orsaken.
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Medlemskap upphör med utgången
av den tredje månaden efter den
vilken ansökan om uppsägning
inkommit. Ansökan om utträde ur
förbundet är dock vilande från den
dag då förbundet,
huvudorganisation, vartill förbundet
är anslutet eller motpart till dessa,
varslat om stridsåtgärder till den
dag då arbetsfred åter råder. Detta
gäller oavsett om Sveriges
Arbetsterapeuter är direkt berört av
konflikten eller ej. Utträdestiden får
ej begränsa medlems rätt att träda
ur en arbetslöshetskassa.
2.4 UTESLUTNING
Förbundsstyrelsen kan besluta att utesluta
medlem som:
1. Åsidosatt sin skyldighet enligt 2.2.
2. I ord eller handling ger
uttryck för värderingar
som strider mot
förbundets värdegrund.
3. Brutit mot förbundets etiska kod.
4. Trots uppmaning inte betalt förfallen avgift.

Ingen ändring

Innan uteslutning sker äger
medlem rätt att till
förbundsstyrelsen lämna
synpunkter i frågan.
2.5 ÅTERINTRÄDE
Den som söker återinträde i
Sveriges Arbetsterapeuter ska ha
betalt sina skulder till förbundet.
Den som uteslutits med stöd av
2.4 punkt 13 kan inte bli medlem
igen förrän ett år förflutit från det
medlemskapet upphörde om inte
förbundsstyrelsen beslutar annat.
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2.6 RÄTT TILL SERVICE
Rätt till service enligt 1.3 äger
medlem som erlagt till betalning
förfallna avgifter.

Rätt till service enligt 1.3
äger medlem som erlagt till
betalning förfallna avgifter.

Medlem äger inte rätt att kräva
individuell förhandlingshjälp för
händelse som inträffat innan
inträde i förbundet.

Medlem äger inte rätt att
kräva individuell
förhandlingshjälp för
händelse som inträffat innan
ansökan om inträde
inkommit till förbundet.

Kapitel 3 Organisation
I ”Vision, strategier och fokusområden 2022–2024” anges att förbundet
kontinuerligt ser över dess arbetssätt och organisation, såväl centralt som lokalt.
Förbundsstyrelsen delger härmed fullmäktige sin avsikt att under den kommande
mandatperioden tillsätta en utredning som ser över vår nuvarande organisation och
undersöker om den motsvarar medlemmarnas behov. Förbundsstyrelsens
målsättning är att en sådan utredning skall kunna ligga till grund för ett eventuellt
förslag på förändrad organisation på fullmäktige 2024.
Förbundsstyrelsen föreslår en ändring på §3.3 vad gäller lika röstetal. Som paragrafen
är formulerad i dag så gäller den mening som ordförande biträder, förutom om
någon begär sluten omröstning – då avgör lotten. Detta fråntar ordförande sin
avgörande röst. Förbundsstyrelsen föreslår en formulering som innebär att lottning
endast används vid lika röstetal vid fullmäktige. I förbundsstyrelse, verkställande
utskott med mera. gäller den mening som ordförande biträder vid lika röstetal.
Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
att ändra kapitel 3 i Sveriges Arbetsterapeuters stadga enligt nedanstående förslag.
Nuvarande lydelse
3.1 ORGANISATION
Sveriges Arbetsterapeuters
verksamhet utövas i enlighet
med denna stadga genom:
1. Fullmäktige
2. Förbundsstyrelse
3. Förbundsstyrelsens verkställande
utskott (VU)
4. Kretsordföranderåd

Ny lydelse
Ingen ändring
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5. Kretsar
6. Sveriges Arbetsterapeuters

studentorganisation(Sveriges
Arbetsterapeutstudenter)
7. Råd och grupper
8. Valberedning
9. Kansli
Ingen ändring

3.2 PROTOKOLL
Vid sammanträde med
fullmäktige, förbundsstyrelse,
verkställande utskott, och
kretsårsmöte ska föras protokoll.

3.3 RÖSTNING
Vid röstning i fullmäktige,
förbundsstyrelse,
verkställande utskott, och
krets gäller den mening
varom de flesta förenar sig
om ej annat stadgas. Vid lika
röstetal gäller den mening
som ordförande biträder.
Omröstning sker slutet om
någon begär det. Vid lika
röstetal avgör lotten.

Vid röstning i fullmäktige,
förbundsstyrelse,
verkställande utskott, och
krets gäller den mening varom
de flesta förenar sig om ej
annat stadgas. Vid lika röstetal
gäller den mening som
ordförande biträder, förutom
på fullmäktige där lotten
avgör. Omröstning sker slutet
om någon begär det.

Kapitel 4 Fullmäktige och 5 Förbundsstyrelse
Nedanstående utgör förslag på stadgeändring av såväl Kapitel 4 Fullmäktige som Kapitel
5 Förbundsstyrelse.

B a k g ru n d

Sveriges Arbetsterapeuter är ett professions- och fackförbund med ändamål att
tillvarata och driva medlemmars fackliga och yrkesmässiga intressen. Fullmäktige,
som äger rum vart tredje år, är förbundets högsta beslutande organ. Delegaterna till
fullmäktige väljs på kretsarnas årsmöten och av studentmedlemmarna på varje
utbildningsort. Enligt de nuvarande stadgarna utser varje krets och utbildningsort två
delegater. Krets och utbildningsort med fler än 250 medlemmar utser ytterligare en
delegat, och därefter ytterligare en delegat för varje 200 medlemmar.
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Till fullmäktige 2018 hade kretsarna totalt 75 mandat och studenterna 16 mandat.
Utöver delegaterna har förbundsstyrelse, revisorer och valberedning samt
kanslipersonal deltagit på fullmäktige. Totalt uppgick antalet deltagare till cirka 110.
Givet ett ungefärligt antal medlemmar på 10 000 medlemmar, så innebär detta cirka 9
delegater per 1000 medlemmar. Sveriges Farmaceuter hade på sina senaste
kongresser cirka 4,2, Fysioterapeuterna 6,5, DIK 3,8, Akademikerförbundet SSR
drygt 1 och Vårdförbundet cirka 1,7. Sveriges Arbetsterapeuter har således ett
förhållandevis högt antal delegater per 1000 medlemmar.
Kostnaden för att genomföra ett fullmäktige är betydande, totalt kostade fullmäktige
2018 drygt 1,1 miljoner. Ett minskat antal delegater sänker förbundets kostnader för
att genomföra fullmäktige, då kostnaderna för resor, kost och logi samt förlorad
arbetsförtjänst sänks i proportion med ett minskat antal delegater. Utöver detta
uppnås en ökad flexibilitet vad gäller val av fullmäktigelokal och transporter.
Sammanfattningsvis skulle ett minskat antal delegater därför innebära ett bättre
hushållande med förbundets resurser och bidra till en ekonomisk situation som är
hållbar över tid.

F örs l a g t i l l s t a d g e ä n d ri n g

Förbundsstyrelsen föreslår att antalet delegater till fullmäktige sänks genom att
antalet delegater fördelas utifrån trappan som visas i §4.4 nedan. Vidare föreslås att
studentmedlemmar ska motsvara en krets, och tilldelas mandat utifrån det totala
antalet studentmedlemmar. Dessa utses av Sveriges Arbetsterapeuters centrala
studentstyrelse. Om förslaget skulle genomföras så skulle mandatfördelningen, givet
medlemsantalet 2020-12-31, att bli som följer:
Krets

Antal medlemmar

Blekinge
Dalarna
Fyrbodalskretsen
Gotland
Gävleborg
Göteborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronobergskretsen
Norrbotten
S Älvsborg
Skaraborg
Skånekretsen

135
259
271
69
230
773
238
143
498
189
170
343
249
259
1065

Förslag ny
fördelning
1
2
2
1
2
4
2
1
3
2
2
2
2
2
5

Nuvarande
fördelning
2
3
3
2
2
5
2
2
4
2
2
3
2
3
7
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Stockholmskretsen
Studenterna
Södermanland
Uppsala län
Värmland
Västerbotten
Västernorrlandskretsen
Västmanland
Örebro
Östergötland
Totalt

1429
897
281
257
258
408
237
249
453
604
9964

6
4
2
2
2
3
2
2
3
3
62

Kansliet har påbörjat arbetet med att ta fram en ”arbetsordning” för fullmäktige som
förtydligar vilka medlemmar som utöver rätten att delta har rätt att få ersättning för
förlorad inkomst, resa boende med mera. Syftet med detta är bland annat att skapa
en tydlighet för förutsättningarna för deltagande av suppleanterna i de kretsar som
endast har ett mandat. Förbundsstyrelsen föreslår vidare att de kretsar som endast får
ett mandat utifrån den föreslagna ändringen ges en stadgereglerad rätt att även skicka
sin suppleant till fullmäktige.
Förbundsstyrelsen föreslår vidare en stadgeändring som innebär en minskning av
antalet styrelseledamöter i förbundsstyrelsen. I nuvarande stadgar anges att
förbundsstyrelsen består av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och
nio ledamöter, totalt 12 styrelsemedlemmar. Stadgarna föreslås ändras så att styrelsen
i stället ska bestå av ordförande, vice ordförande och sju ledamöter, totalt nio
styrelsemedlemmar. En av dessa förslås även fortsättningsvis utses direkt av Sveriges
Arbetsterapeutstudenter. Detta skulle innebära en minskning av antalet
styrelseledamöter med 25 procent. Som en följd av detta föreslår förbundsstyrelsen
även en sänkning av antalet närvarande ledamöter som krävs för beslutsmässighet,
från sju ledamöter till fem.
Slutligen föreslår förbundsstyrelsen att stadgarna ändras så att verkställande utskottet
består av förbundsordförande och vice ordförande.
De nya stadgarna gäller från och med att protokollet från fullmäktige 2021 justerats.
Detta innebär att förbundsstyrelse och verkställande utskott utses i enlighet med
nuvarande stadgar. Från och med ordinarie fullmäktige 2024 kommer
mandatberäkningar, och val av förbundsstyrelse och verkställande utskott att ske i
enlighet med de nya stadgarna.
Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
att ändra kapitel 4 i Sveriges Arbetsterapeuters stadga enligt nedanstående förslag.
att ändra kapitel 5 i Sveriges Arbetsterapeuters stadga enligt nedanstående förslag.
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3
3
3
3
2
2
4
4
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Nuvarande lydelse
4.1 BEFOGENHETER
Fullmäktige är förbundets högsta
beslutande organ.

Ny lydelse
Ingen ändring

4.2 ORDINARIE FULLMÄKTIGE
Ordinarie fullmäktige äger rum vart tredje
år under tiden 1 oktober–30 november.
Förbundsstyrelsen bestämmer tid och plats
för fullmäktige.

Ingen ändring

4.3 EXTRA FULLMÄKTIGE
Ingen ändring
Förbundsstyrelsen kan kalla till extra
fullmäktige om särskilda omständigheter
föranleder det. Till extra fullmäktige ska
kallas om så begärs av minst en tredjedel av
antalet delegater, av förbundets revisor eller
efter skriftlig begäran av minst en tiondel
av förbundets medlemmar. När extra
fullmäktige begärts ska det hållas inom
trettio dagar från det begäran kommit
förbundet tillhanda.
4.4 SAMMANSÄTTNING
Fullmäktigedelegater utses av förbundets
kretsar under tiden 1 februari–31 mars,
närmast före ordinarie fullmäktige, samt av
studentmedlemmar vid varje
utbildningsort.
Om särskilda skäl föreligger kan krets utse
delegat senast sju dagar före fullmäktige.
Krets utser vid kretsens årsmöte närmast
före ordinarie fullmäktige två ordinarie
fullmäktigedelegat med personliga
suppleant.
Studentmedlemmarna vid
utbildningsorterna utser sina representanter
vid särskilt medlemsmöte.
Krets/studentmedlemmar vid
utbildningsort med mer än 250 medlemmar
äger utse ytterligare en delegat med
personlig suppleant därutöver. Därefter

4.4 SAMMANSÄTTNING
Mandat till fullmäktige fördelas efter
kretsens medlemsantal/antal
studentmedlemmar den 31 december året
före fullmäktige.
Fullmäktigedelegater utses av förbundets
kretsar vid kretsarnas årsmöte under tiden
1 februari–31 mars, närmast före ordinarie
fullmäktige. Sveriges
Arbetsterapeutstudenters centrala styrelse
utser delegater senast sju dagar före
fullmäktige.
Om särskilda skäl föreligger kan krets utse
delegat senast sju dagar före fullmäktige.
Krets utser ett antal fullmäktigedelegater
enligt nedanstående tabell, samt lika många
suppleanter. Suppleanterna är inte
personliga, utan bör träda in i en på
förhand bestämd ordning (rangordnas på
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äger krets/student medlemmar vid
utbildningsort utse ytterligare en ordinarie
delegat med personlig suppleant för varje
ytterligare 200tal medlemmar.
Mandat till fullmäktige fördelas efter
kretsens medlemsantal/antal
studentmedlemmar den 31 december året
före valet.
Val av fullmäktigedelegater avser tiden 1
juli första året till och med 30 juni fjärde
året. Studentmedlemmar vid
utbildningsorterna väljer
fullmäktigedelegater inför varje
fullmäktigemöte.
Studentmedlemmarna vid
utbildningsorterna ska utse delegater senast
sju dagar före fullmäktige.
Avgår delegat eller suppleant under
mandattiden, ankommer det på berörd
krets att utse ersättare.

kretsens årsmöte eller på konstituerande
styrelsemöte), eller lottas.
Sveriges Arbetsterapeutstudenters centrala
styrelse utser ett antal fullmäktigedelegater
enligt nedanstående tabell, samt lika många
suppleanter. Suppleanterna är inte
personliga, utan bör träda in i en på
förhand bestämd ordning (rangordnas på
studentorganisationens årsmöte eller på
konstituerande styrelsemöte), eller lottas.
Antal medlemmar
i krets/totalt antal
studentmedlemma
r
1–150
151–350
351–650
651–950
951–1250
1251–1550
1551–1850
1851–

Antal delegater

1
2
3
4
5
6
7
8

Val av fullmäktigedelegater avser tiden 1
juli första året till och med 30 juni fjärde
året. Studentmedlemmar vid
utbildningsorterna väljer
fullmäktigedelegater inför varje
fullmäktigemöte.
Avgår delegat eller suppleant under
mandattiden, ankommer det på berörd
kretsstyrelse eller Sveriges
Arbetsterapeutstudenters centrala styrelse
att utse ersättare.
4.5 KALLELSE,
FÖREDRAGNINGSLISTA,
HANDLINGAR
Kallelse till ordinarie fullmäktige jämte
eventuella stadgeändringsförslag ska
utsändas senast tio veckor i förväg.
Föredragningslista jämte övriga handlingar
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ska utsändas senast fyra veckor före
fullmäktige.
Kallelse till extra fullmäktige sändes senast
tio dagar i förväg.
Ordinarie fullmäktigedelegat jämte
suppleant ska tillställas samtliga handlingar.
4.6 ÄRENDEN
Vid ordinarie fullmäktige ska förutom val
av mötesfunktionärer förekomma:
1. Fastställande av röstlängd.
2. Behandling av förbundsstyrelsens
förvaltningsberättelser och
Revisorernas berättelser avseende
förbundets verksamhet samt
fonderna och fråga om
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
och stipendiefondens styrelse.
3. Fastställande av mål och avgifter
för kommande fullmäktigeperiod.
4. Val av ordförande, val av 1e vice
och 2e vice ordförande, val av
övriga ledamöter i
förbundsstyrelsen.
5. Val av revisorer jämte suppleanter
för kommande fullmäktige period.
6. Val av valberedning.

4.6 ÄRENDEN
Vid ordinarie fullmäktige ska förutom val
av mötesfunktionärer förekomma:
1. fastställande av röstlängd
2. behandling av förbundsstyrelsens
förvaltningsberättelser och
revisorernas berättelser avseende
förbundets verksamhet samt
fonderna och fråga om
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
och stipendiefondens styrelse
3. fastställande av mål och avgifter för
kommande fullmäktigeperiod
4. val av ordförande, val av vice
ordförande, val av övriga
ledamöter i förbundsstyrelsen
5. val av revisorer jämte suppleanter
för kommande fullmäktigeperiod
6. val av valberedning.

Därjämte ska behandlas de övriga ärenden
som upptagits på föredragningslistan till
fullmäktige.

Därjämte ska behandlas de övriga ärenden
som upptagits på föredragningslistan till
fullmäktige.

På föredragningslistan upptas ärende
(motion) om vilken krets, Sveriges
Arbetsterapeuters studentorganisation eller
medlem gjort skriftlig anmälan till
förbundsstyrelsen senast 15 juni året för
fullmäktige. I sådant ärende ska
förbundsstyrelsen avge yttrande. Väcks vid
ordinarie fullmäktige förslag i ärenden, som
inte upptagits i föredragningslistan, kan
ärendet behandlas om minst tre fjärdedelar
av de närvarande delegaterna så beslutar.

På föredragningslistan upptas ärende
(motion) om vilken krets, Sveriges
Arbetsterapeuters studentorganisation eller
medlem gjort skriftlig anmälan till
förbundsstyrelsen senast 15 juni året för
fullmäktige. I sådant ärende ska
förbundsstyrelsen avge yttrande. Väcks vid
ordinarie fullmäktige förslag i ärenden, som
inte upptagits i föredragningslistan, kan
ärendet behandlas om minst tre fjärdedelar
av de närvarande delegaterna så beslutar.
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Sådant ärende ska anmälas vid
sammanträdets öppnande.

Sådant ärende ska anmälas vid
sammanträdets öppnande.

Vid extra fullmäktige kan till behandling
upptas endast ärende som angetts i
kallelsen.

Vid extra fullmäktige kan till behandling
upptas endast ärende som angetts i
kallelsen.

4.7 NÄRVARORÄTT
Närvaro, yttrande, förslags och
beslutsrätt vid fullmäktige tillkommer
fullmäktigedelegater. Närvaro, yttrande
och förslagsrätt vid fullmäktige tillkommer
förbundsstyrelsens ledamöter, som ej är
delegater, samt av fullmäktige utsedda
revisorer. Närvaro och yttranderätt
tillkommer kretsordförande, som ej är
delegater, tjänstemän som är anställda vid
kansli som betjänar Sveriges
Arbetsterapeuter, samt annan som efter
särskilt beslut av fullmäktige ges närvaro
och yttranderätt. Närvarorätt äger
dessutom alla medlemmar i Sveriges
Arbetsterapeuter samt till fullmäktige
särskilt inbjudna gäster, om inte fullmäktige
vid behandling av särskilt ärende beslutar
annorlunda.

4.7 NÄRVARORÄTT
Närvaro, yttrande, förslags och
beslutsrätt vid fullmäktige tillkommer
fullmäktigedelegater. Närvaro, yttrande
och förslagsrätt vid fullmäktige tillkommer
förbundsstyrelsens ledamöter, som ej är
delegater, samt av fullmäktige utsedda
revisorer. Närvaro och yttranderätt
tillkommer kretsordförande, som ej är
delegater, suppleanter från kretsar som
endast har en ordinarie delegat, tjänstemän
som är anställda vid kansli som betjänar
Sveriges Arbetsterapeuter, samt annan som
efter särskilt beslut av fullmäktige ges
närvaro och yttranderätt. Närvarorätt äger
dessutom alla medlemmar i Sveriges
Arbetsterapeuter samt till fullmäktige
särskilt inbjudna gäster, om inte fullmäktige
vid behandling av särskilt ärende beslutar
annorlunda.
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Nuvarande lydelse
5.1 BEFOGENHETER
Förbundsstyrelsen har den omedelbara
ledningen av förbundets verksamhet och
utgör mellan fullmäktige Sveriges
Arbetsterapeuters högsta beslutande organ.

Ny lydelse
Ingen ändring

5.2 SAMMANSÄTTNING
Förbundsstyrelsen består av ordförande,
1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande
och nio ledamöter. Förbundsstyrelsen utses
av fullmäktige bland förbundets
medlemmar.

5.2 SAMMANSÄTTNING
Förbundsstyrelsen består av ordförande,
vice ordförande, och sju ledamöter.
Förbundsstyrelsen utses av fullmäktige
bland förbundets medlemmar.

En av ledamöterna företräder Sveriges
Arbetsterapeuters studentorganisation.
Denna väljs på förslag från Sveriges
Arbetsterapeuters studentorganisation. Om
Sveriges Arbetsterapeutstudenters
företrädare avgår under mandatperioden,
äger studentorganisationen rätt att utse ny
ledamot för resterande mandatperiod.
Förbundsstyrelsen är beslutsför då sju
ledamöter är närvarande.
Förbundsstyrelsen ska sammanträda minst
fyra gånger per år.
5.3 UPPGIFTER
Förbundsstyrelsens uppgifter är att:
1. Leda verksamheten i enlighet med
förbundets stadga och med stöd av
densamma fattade beslut.
2. Övervaka att medlemmarnas
intressen tillvaratas på bästa sätt.
3. Bereda ärenden att behandlas av
fullmäktige.
4. Upprätta föredragningslista till
fullmäktiges sammanträden.
5. Låta verkställa fullmäktiges beslut.
6. Besluta i ärenden av större vikt
eller av principiell betydelse, när
beslutanderätten inte ankommer på
fullmäktige.
7. Ansvara för förvaltningen av
förbundets tillgångar.

En av ledamöterna företräder Sveriges
Arbetsterapeuters studentorganisation.
Denna väljs på förslag från Sveriges
Arbetsterapeuters studentorganisation. Om
Sveriges Arbetsterapeutstudenters
företrädare avgår under mandatperioden,
äger studentorganisationen rätt att utse ny
ledamot för resterande mandatperiod.
Förbundsstyrelsen är beslutsför då fem
styrelsemedlemmar är närvarande.
Förbundsstyrelsen ska sammanträda minst
fyra gånger per år.
Inga ändringar
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8. Ansvara för utgivningen av
tidskriften Arbetsterapeuten.
9. Utse representanter i WFOT och i
övrig internationell verksamhet.
10. Utse den eller de personer som
äger teckna förbundets firma.
11. Utse representanter i olika
Sacoorgan.
12. Utse representanter i Etiska rådet,
Specialistrådet samt övriga råd och
grupper.

5.4 VERKSTÄLLANDE UTSKOTT
Verkställande utskott består av förbundets
ordförande, 1e vice ordförande och 2e vice
ordförande. Utskottet fullgör de uppgifter
som förbundsstyrelsen överlämnar till
utskottet.
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5.4 VERKSTÄLLANDE UTSKOTT
Verkställande utskott består av förbundets
ordförande och vice ordförande. Utskottet
fullgör de uppgifter som förbundsstyrelsen
överlämnar till utskottet.
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Kapitel 11 Specialistrådet
Ändringar i stadgan avseende befogenheter är baserade på det förslag till en ny
specialistordning för arbetsterapeuter som läggs fram som proposition, samt ett
förtydligande kring sammansättningen av ledamöterna. Det förslag till ändring för
arbetsformer syftar till att tydliggöra hur rådet sammanträder och när rådet är
beslutsföra, något som saknades i tidigare text.
Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
att ändra kapitel 11 i Sveriges Arbetsterapeuters stadga enligt nedanstående förslag.
Nuvarande lydelse
11.1 BEFOGENHETER
Specialistrådet är förbundets organ för
godkännande av den individuella
utbildningsplanen till specialistutbildning
och för utfärdande av specialistbehörighet
till den arbetsterapeut som genomfört de
kurser som ingår i den individuella
utbildningsplanen. Beslut av specialist
rådet kan överklagas till Sveriges
Arbetsterapeuters förbundsstyrelse.

Ny lydelse
11.1 BEFOGENHETER
Specialistrådet är av förbundsstyrelsen
utsett att ansvara för specialistutbildningen
i arbetsterapi i enlighet med den av
fullmäktige beslutade specialistordningen.
Specialistrådet ansvarar för att:
• planera och genomföra de delar av
specialistutbildningen som
genomförs i förbundets regi
• utfärda specialistbehörighet till den
arbetsterapeut som har fullgjort
specialistutbildning i enlighet med
förbundets specialistordning.
Beslut av specialistrådet kan överklagas till
Sveriges Arbetsterapeuters
förbundsstyrelse.

11. 2 SAMMANSÄTTNING
Specialistrådet består av fem till sju
ledamöter. Specialistrådets ledamöter utses
av förbundsstyrelsen som tillika utser
ordförande.
Rådets ledamöter bör representera varje
enskilt specialistområde. Ledamöterna ska
vara disputerade eller specialistutbildade
och vara verksamma inom sitt
specialistområde.

11.2 SAMMANSÄTTNING
Specialistrådet består av fem till sju
ledamöter varav en ordförande.
Specialistrådets ledamöter utses av
förbundsstyrelsen som tillika utser
ordförande.
Rådets ledamöter bör representera varje
enskilt specialistområde. Ledamöterna ska
vara disputerade eller specialistutbildade
och vara verksamma inom sitt
specialistområde.

11.3 ARBETSFORMER
• Rådet ska godkänna den
individuella utbildningsplanen för
specialistutbildning.

11.3 ARBETSFORMER
Specialistrådet sammanträder fyra gånger
per år och i övrigt när ordförande så
bedömer lämpligt. Specialistrådet är
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•
•
•

beslutsför när minst fyra ledamöter är
Rådet ska besluta om eventuell
närvarande, och fattar beslut med enkel
ekvivalering.
Rådet ska ansvara för att seminarier majoritet.
genomförs för dem som genomgår
specialistutbildning.
Rådet ska besluta om och utfärda
specialistbehörighet.
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Nr 2. Proposition - ny specialistordning
för arbetsterapeuter
Ny specialistordning för arbetsterapeuter
Sveriges Arbetsterapeuter har sedan 1998 en fastställd specialistordning för
arbetsterapeuter med ett stadgereglerat specialistråd. Den första professionskursen
”Yrkesrollen som specialist” hölls hösten 2002 och 2003 erhöll de första
arbetsterapeuterna sin specialistbehörighet. Totalt har över 120 specialister i
arbetsterapi hittills examinerats. Specialistutbildningen är kostnadsfri för förbundets
medlemmar. För icke medlemmar tas en kursavgift på 89 000 kronor.
Specialistordningen har reviderats vid flera tillfällen, senast vid fullmäktige 2018, då
en stadgeändring kring specialistrådets sammansättning och val av ledamöter gjordes.
Vid fullmäktige 2018 beslutades även om en översyn av specialistordningen och
specialistutbildningen för arbetsterapeuter. Under perioden augusti 2019 – december
2020 genomfördes en utredning av specialistordningen med Lisa Ekstam, docent i
arbetsterapi vid Lunds universitet, som extern utredare. Utredningen omfattar en
omvärldsanalys där kontakter med bland annat specialistråd, specialister och
arbetsgivare ingått för att fånga olika perspektiv samt förslag på förändringar för en
ny specialistordning och specialistutbildning. Utredningens förslag överlämnades i
januari 2021 till förbundsstyrelsen som valde att skicka ut förslaget på remiss till
lärosäten och kretsar för synpunkter under februari–mars. Förslagen har även
processats med professionsstrategiska rådet. Utredningens förslag och de inkomna
synpunkterna ligger till grund för förbundsstyrelsens proposition avseende en ny
specialistordning för arbetsterapeuter.
De huvudsakliga förändringarna i specialistordningen rör ändrade förkunskapskrav,
ett nytt upplägg för själva specialistutbildningens genomförande, ändrade
specialistområden och borttagande av specialistfunktioner.
När det gäller ändrade förkunskapskrav så föreslås att utbildning på avancerad nivå
(magisterexamen) kan genomföras parallellt med fördjupning inom specialistområdet
och inte vara ett krav för att kunna påbörja individuell specialistutbildning. Förslaget
innebär även att kunskapskravet för antal år i yrket samt inom det specifika
specialistområdet flyttas fram, så att det inte behöver vara uppfyllt förrän i
specialistutbildningens sista del. Syftet med förslaget är att möjliggöra för fler
arbetsterapeuter att kunna karriärplanera för en specialistutbildning, vilket tydligt
framkommit som önskemål i utredning och remissynpunkter.
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Förslaget medför en ändring av specialistutbildningens genomförande så att
specialistutbildningen genomförs i tre olika moduler. Modul 1 kommer att bestå av
en introduktionskurs i Sveriges Arbetsterapeuters regi som syftar till att ge
vägledning för utformning av en individuell utbildningsplan. Modul 2 består av de
specialistkurser som ska ingå i den individuella utbildningsplanen vilka kan
genomföras parallellt med kurser/program på avancerad nivå som syftar till att
erhålla en magisterexamen i arbetsterapi eller ett relaterat ämne. I modul 3
examineras specialistutbildningen i en avslutande kurs, motsvarande nuvarande kurs
”Yrkesrollen som specialist”.
I specialistordningen föreslås ändrade specialistområden med fokus på aktivitet och
hälsa för olika målgrupper. Det föreslås även att specialisten ska ha djup i samtliga
steg i arbetsterapiprocessen; utredning, intervention, utvärdering samt även
konsultation/handledning. Därför föreslås inte längre specialistfunktioner ingå som
del i specialistbenämningen. För respektive specialistområde föreslås även att det ska
vara möjligt att lägga till en individuell precisering inom specialistområdet. Det kan
gälla en specifik diagnos eller verksamhetsområde.
Baserat på dessa föreslagna ändringar behöver en ny kursplan med lärandemål
arbetas fram och det behöver tas fram övergångsregler. Specialistutbildningen utgör
en relativt stor utgiftspost för förbundet som förhållandevis få medlemmar tar del av.
I enlighet med utredningens förslag behöver därför en översyn av avgiftsnivåer för
kurserna i den nya specialistordningen att genomföras.
Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
• att anta den föreslagna specialistordningen för arbetsterapeuter
• att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utifrån angivna förslag ta fram och
fastställa specialistutbildningens kursplan
• att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att, efter vidare utredning av frågan, fatta
beslut om avgiftsnivåer för den nya specialistutbildningen
• att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram övergångsregler.

Specialistordning för arbetsterapeuter

Inledning
Komplexiteten i dagens arbetsterapi kräver både yrkesmässig bredd och fördjupad
kompetens. Specialistordningen är ett sätt att värna om och förstärka en fördjupad
kompetens för den arbetsterapeutiska yrkeskåren och dess verksamhet.

Rollen som specialist i arbetsterapi innebär att:
• integrera, syntetisera och tillämpa kunskaper i arbetsterapi i relation
till evidens och teori inom sitt specialistområde
• reflektera över etiska frågeställningar utifrån sitt specialistområde
• tillämpa ett professionellt förhållningssätt i yrkesrollen som specialist i
enlighet med yrkets etiska kod
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•
•
•
•
•

identifiera behov av, genomföra och leda förbättring och utveckling inom
sitt specialistområde
identifiera behov av och leda kompetensutveckling inom sitt
specialistområde
tillämpa fördjupad kunskap om hur omvärldsfaktorer påverkar
professionaliseringen av yrket och utvecklingen av specialistområdet
värdera och reflektera över sin roll som specialist och resurs för andra
kollegor
agera utifrån och förmedla sin specialistkompetens i olika tvärprofessionella
forum (lokalt, regionalt och nationellt).

Sveriges Arbetsterapeuters specialistråd
Befogenheter
Specialistrådet är av förbundsstyrelsen utsett att ansvara för specialistutbildningen i
arbetsterapi i enlighet med den av fullmäktige beslutade specialistordningen.

Specialistrådet ansvarar för att:
• planera och genomföra av de delar av specialistutbildningen som genomförs
i förbundets regi
• utfärda specialistbehörighet till den arbetsterapeut som har fullgjort
specialistutbildning i enlighet med förbundets specialistordning.
Beslut av specialistrådet kan överklagas till Sveriges Arbetsterapeuters
förbundsstyrelse.
Specialistrådets sammansättning och arbetsformer
Specialistrådets ledamöter består av fem till sju ledamöter vilka utses av
förbundsstyrelsen. Rådets sammansättning och arbetsformer fastställs i förbundets
stadgar.

Specialistområden och specialistbenämning

Sveriges Arbetsterapeuters specialistordning omfattar sju specialistområden inom
vilka specialisering i arbetsterapi kan ske:
• Aktivitet och hälsa i arbetsliv och utbildning
• Aktivitet och hälsa för barn och unga personer
• Aktivitet och hälsa för äldre personer
• Aktivitet och hälsa vid varaktig funktionsnedsättning
• Aktivitet och somatisk hälsa
• Aktivitet och psykisk hälsa
• Aktivitet och folkhälsa
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Specialistbenämningen omfattar ett specialistområde, till exempel ”Specialist i

arbetsterapi inom aktivitet och hälsa i arbetsliv och utbildning”. I tillägg
till respektive specialistområde är det även möjligt med en individuell precisering
inom specialistområdet, exempelvis med koppling till en specifik diagnos eller
verksamhetsområde.
Förkunskapskrav för att påbörja specialistutbildning
Den sökande ska vara legitimerad arbetsterapeut.
Specialistutbildningen
Specialistutbildningen omfattar tre moduler:
1.

introduktionskurs

2.

valbara kurser där magisterexamen ingår

3.

professionskurs.

Modul 1: Första delen av specialistutbildningen består av den obligatoriska
introduktionskurs som genomförs i Sveriges Arbetsterapeuters regi och syftar till att
introducera specialistrollen och vad den kan innebära. Under denna modul utvecklas
även den individuella studieplanen som ska examineras av rådet. Omfattningen
motsvarar tre veckor.
Modul 2: Specialistutbildningens andra del genomförs parallellt med kurser/program
på avancerad nivå som syftar till att erhålla en magisterexamen i arbetsterapi (60
högskolepoäng) eller ett relaterat ämne. Utifrån valt specialistområde ska kurser om
motsvarande 45 högskolepoäng/30 veckor ingå i modul 2. Dessa kursers innehåll ska
motsvara och styrka kunskap inom det valda specialistområdet. Enbart kurser som
genomgåtts efter grundutbildning till arbetsterapeut kan ingå som en del av
specialistutbildningen.
Om magisterexamen sker i relaterat ämne så behöver modul 2 innehålla kurser
motsvarande; dels sex högskolepoäng från avancerad
nivå om aktivitetsbegreppet och arbetsterapeutiska teorier/modeller, dels ett
examensarbete på avancerad nivå som har en tydlig koppling till arbetsterapi om
minst 15 högskolepoäng.
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Modul 3: Sista delen av utbildningen är en obligatorisk professionskurs som
omfattar 10 veckor som ges i Sveriges Arbetsterapeuters regi. Professionskursen
syftar till att deltagaren genom fördjupad analys och syntetisering ska öka sin
kompetens inom valt specialistområde.
För att bli antagen till modul 3 krävs:
•

att alla kurser i modul 1 och 2, inklusive magisterexamen i den individuella
utbildningsplanen, är examinerade och godkända

•

att den sökande ska ha minst fem års arbetsterapeutisk yrkeserfarenhet under
de senaste tio åren, varav minst två år inom det område som specialiseringen
avser. Yrkeserfarenhetens omfattning ska ha varit minst halvtid.

Specialistbehörighet
Specialistrådet utfärdar intyg för specialistbehörighet efter att samtliga moduler i
specialistutbildningen är genomförda och godkända.
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Nr 3. Proposition – Sveriges Arbetsterapeuters ställningstagande,
Proposition – Sveriges Arbetsterapeuters
kvalitet i arbetsterapi
ställningstagande,
kvalitet i arbetsterapi
För att kunna driva en effektiv opinion är det betydelsefullt för förbundet att ha
tydliga och aktuella ställningstaganden inom olika frågeområden. Ställningstaganden
kan även utgöra en viktig grund för professionens utveckling. Sveriges
Arbetsterapeuters syn på kvalitet i arbetsterapi har tidigare framkommit i förbundets
kvalitetspolicy, som senast uppdaterades efter fullmäktige 2018. Mot bakgrund av
förbundets förändringsarbete, som bland annat inneburit en annan rådsstruktur, är
innehållet i kvalitetspolicyn inte längre aktuellt. Arbetsterapeuter är i dag även
verksamma inom fler områden än enbart hälso- och sjukvård, något som behöver tas
hänsyn till i ett aktuellt ställningstagande kring kvalitet.
Mot denna bakgrund har detta ställningstagande för kvalitet i arbetsterapi tagits fram,
vilket förbundsstyrelsen härmed överlämnar till fullmäktige att besluta om. Med
denna proposition vill förbundsstyrelsen tydliggöra vad kvalitet i arbetsterapi
innefattar, med intentionen att detta ska bli ett viktigt grunddokument för
arbetsterapeuter och arbetsterapeutstudenter, på motsvarande sätt som etisk kod och
kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. Under processen med att ta fram det
nya ställningstagandet har förbundsstyrelsen involverat och inhämtat synpunkter från
bland annat kretsordföranderåd, professionsstrategiskt råd samt utvalda ur
förbundets expertpanel.
Dokumentet omfattar sju olika kvalitetsdimensioner och syftar till att tydliggöra
förbundets syn på kvalitet i arbetsterapi, arbetsterapeutens yrkesansvar och
verksamhetens ansvar när det gäller kvalitet i arbetsterapi. Dokumentet syftar därmed
till att både vara en utgångspunkt för förbundets opinionsbildning när det gäller
kvalitetsfrågor i arbetsterapi och ett stöd för arbetsterapeuters möjlighet att utveckla
kvalitet i sitt arbete oavsett verksamhetsområde.
Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anta propositionen.

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
att anta propositionen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Sveriges Arbetsterapeuters ställningstagande:
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Kvalitet i arbetsterapi
Inledning
Detta dokument syftar till att tydliggöra Sveriges Arbetsterapeuters syn på kvalitet i
arbetsterapi, arbetsterapeutens yrkesansvar samt verksamhetens ansvar inom
området. Ställningstagandet avser samtliga områden där arbetsterapeuter är
verksamma (exempelvis hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa eller arbetsliv),
och oavsett verksamhetens storlek eller huvudmannaskap. Dokumentet är en
vidareutveckling av förbundets tidigare kvalitetspolicy som antogs första gången
1996.
Ställningstagandet omfattar kvalitet i arbetsterapi utifrån sju kvalitetsdimensioner 1:
• kunskapsbaserad arbetsterapi
• personcentrerad arbetsterapi
• säker arbetsterapi
• effektiv arbetsterapi
• jämlik arbetsterapi
• tillgänglig arbetsterapi
• hållbar arbetsterapi.
Dimensionerna kan ses som utgångspunkter för kvalitet, men är inte helt separata
från varandra. Det finns en ständig interaktion mellan dem.
Kunskapsbaserad arbetsterapi
Kunskapsbaserad arbetsterapi har sin grund i vetenskap och beprövad erfarenhet
vilket innebär arbetssätt som är baserade på dokumenterad och tillförlitlig kunskap.
Detta säkerställer att personen som är i behov av arbetsterapi får adekvat utförd
arbetsterapi när det gäller utredning, åtgärder och utvärdering av insatserna. För att
möjliggöra detta måste senaste aktuella forskningen och evidensen inom arbetsterapi
och relaterade områden tillämpas. I de fall det saknas studier och vetenskapliga bevis
för en insats effektivitet används beprövad erfarenhet, det vill säga en professionell,
gemensam kunskap som är utvecklad, prövad och dokumenterad över tid och av
flera.
Det har de senaste årtiondena skett en stor kunskapsökning inom arbetsterapins
områden. Behovet av forskning i arbetsterapi där beprövad erfarenhet utvärderas och
studeras systematiskt är dock fortsatt stort. Det är även en utmaning att de
forskningsresultat som finns inte tillämpas i tillräcklig utsträckning. I många
verksamheter saknas verksamhetsutveckling inom arbetsterapi och det är få
verksamheter som har en nära anknytning till arbetsterapeutisk forskning. En särskild
utmaning gäller här för den kommunala hälso- och sjukvården. Att arbetsterapi
omfattas av nationell kunskapsstyrning är centralt för kvalitet i arbetsterapi.

Kvalitetsdimensionerna baseras på Socialstyrelsens kvalitetsdimensioner för god vård, 2014,
samt Quality Evaluation Strategy Tool, (QUEST), WFOT 2020.

1
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Arbetsterapeutens professionella ansvar är att:
• arbeta strukturerat och evidensbaserat
• upprätthålla och utveckla sin kompetens genom att söka, värdera och tillägna sig
nya kunskaper i relation till sitt arbete
• delta i professionella nätverk och forum.
Verksamhetens ansvar är att:
• styra utifrån den bästa tillgängliga kunskap som inkluderar arbetsterapi
• implementera nationell kunskapsstyrning i verksamheten och tillse att
arbetsterapi ingår
• tillse tillgång till de redskap arbetsterapeuten behöver för att uppdatera och söka
ny kunskap
• tillse tillgång till professionella nätverk och forum samt möjligheter att delta i
dessa.
Personcentrerad arbetsterapi
Personcentrerad arbetsterapi innebär att insatserna utformas och genomförs i
partnerskap mellan arbetsterapeuten och personen som är i behov av arbetsterapi.
Partnerskapet kan även inkludera samråd med andra berörda parter.
Arbetsterapeutens insatser ska alltid relateras till personens unika livssammanhang,
det vill säga hens vardag och de unika upplevelser som vardagens aktiviteter ger. 2
Arbetsterapeuter kan bidra till personcentrering genom att det fokus på aktiviteter
som personen själv upplever som meningsfulla inkluderas i verksamheten. Det
aktivitetsperspektiv samt de evidensbaserade instrument och metoder som
arbetsterapeuten har, kan tas tillvara i högre utsträckning än vad som görs i dag och
på så sätt bidra till en ökad personcentrering inom områden där arbetsterapeuter är
verksamma 3.
Arbetsterapeutens professionella ansvar är att:
• arbeta tillsammans med personen i behov av arbetsterapi och utgå från vad som
är viktigt för hen i sitt sammanhang
• i dialog med personen välja och tillämpa evidensbaserade metoder och
instrument.
Verksamhetens ansvar är att:
• utveckla och tillämpa systematiskt arbetssätt som inkluderar ett personcentrerat
förhållningssätt
• skapa möjligheter för personen att vara medskapare
• ta tillvara både personens berättelse och arbetsterapeutens professionella
kunskap, så att personens egna upplevelser av sin vardag och situation finns
dokumenterade och relevanta arbetsterapeutiska insatser ingår
• skapa möjligheter för arbetsterapeuter att föra dialog kring etiska frågeställningar.
2
3

Etisk kod för arbetsterapeuter, Sveriges Arbetsterapeuter, 2018.
Personcentrering i arbetsterapi, Sveriges Arbetsterapeuter, 2016.
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Säker arbetsterapi
Säker arbetsterapi innebär att arbetsterapeutens insatser inte ska orsaka skador för
personen som får insatserna samt att det finns ett riskförebyggande arbete som ska
förhindra skador i verksamheten. En grundläggande förutsättning för säker
arbetsterapi är en engagerad ledning och tydlig styrning. Det behövs även en god
säkerhetskultur och kunskap och kompetens kring säker arbetsterapi samt att
personen har möjlighet att vara medskapare 4. En viktig del i det riskförebyggande
arbetet är att dokumentera insatser och i förekommande fall registrera i
riskförebyggande kvalitetsregister, till exempel Senior Alert 5.
Några kända riskområden i arbetsterapeutens arbete rör hjälpmedelstillbud och fall.
Utebliven rehabilitering är en annan risk med allvarliga konsekvenser så som ökat
beroende, smärta och minskad livskvalitet. Det behöver undersökas om fler
riskområden finns och ett riskförebyggande arbete för dessa behöver utvecklas.
Arbetsterapeutens professionella ansvar är att:
• ha kunskap om vanligt förekommande skador, risker och riskförebyggande
arbete
• tillämpa ett aktivt riskförebyggande arbete
• systematiskt dokumentera insatser och registrera i riskförebyggande
kvalitetsregister.
Verksamhetens ansvar är att:
• utveckla/ha system för patientsäkerhet som inkluderar en engagerad ledning och
god säkerhetskultur
• aktivt arbeta med riskförebyggande kvalitetsregister
• skapa möjligheter för personen som är i behov av arbetsterapi att vara
medskapare på alla nivåer i verksamheten.
Effektiv arbetsterapi
Effektiv arbetsterapi innebär att verksamhetens tillgängliga resurser nyttjas på bästa
sätt för att uppnå målen med de arbetsterapeutiska insatserna. Behovet av
hälsoekonomiska data som grund för beslutsprocesser blir allt viktigare i alla delar av
våra välfärdssystem. Det är därför nödvändigt att det bedrivs fler hälsoekonomiska
utvärderingar ur ett samhällsperspektiv och att resultat därav används i planering och
prioritering av arbetsterapeutiska insatser. För att säkerställa detta är det viktigt att
verksamheten har ett system för att dokumentera arbetsterapiinsatser på ett enhetligt
sätt så att insatser på såväl individ- som gruppnivå kan följas upp. Vid utvärdering av
effekten av arbetsterapi behöver uppföljning kunna ske såväl lokalt, nationellt som
internationellt. Detta eftersom resultat av arbetsterapi ofta påverkar i ett annat
verksamhetsområde än där insatsen ges.

4
5

Nationell handlingsplan för patientsäkerhet, Socialstyrelsen, 2020.
Senior Alert, https://www.senioralert.se/, 2021.
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En utmaning är att verksamheter inte systematiskt analyserar effekten av
arbetsterapeutens insatser och därigenom går miste om att påvisa nyttan av
arbetsterapi. Där forskningsstudier påvisat effekt av arbetsterapeutiska insatser är det
viktigt att dessa insatser erbjuds. En ytterligare utmaning är att arbetsterapeutiska
insatser i högre grad behöver dokumenteras med exempelvis åtgärdsregistrering
(KVÅ) eller registreras i nationella kvalitetsregister.
Arbetsterapeutens professionella ansvar är att:
• dokumentera insatser på ett enhetligt sätt i verksamhetens system (exempelvis
KVÅ) så att uppföljningar avseende effekt kan göras
• dokumentera i nationella kvalitetsregister
• ta del av hälsoekonomiska utvärderingar där arbetsterapi ingår.
Verksamhetens ansvar är att:
• kontinuerligt följa upp verksamhetens resultat som omfattar arbetsterapi
• skapa förutsättningar för att arbetsterapeutiska insatser kan dokumenteras på ett
sätt som möjliggör uppföljning
• initiera, ta del av och implementera resultatet av hälsoekonomiska studier ur ett
samhällsperspektiv där arbetsterapi ingår.
Jämlik arbetsterapi
Jämlik arbetsterapi utgår från FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och gäller
oavsett kön, könsöverskidande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Jämlik
arbetsterapi innebär att arbetsterapeutiska insatser tillhandahålls och fördelas på lika
villkor och i aktuella fall i enlighet med hälso- och sjukvårdens etiska plattform för
prioriteringar 6. En jämlik arbetsterapi utgår från insatser och bemötande som
anpassas utifrån varje persons förutsättningar och behov.
En grundförutsättning för en jämlik arbetsterapi är att det finns en likvärdig tillgång
till arbetsterapi och arbetsterapiinsatser. Så ser det inte ut i dag. Tillgången varierar
stort över landet, mellan tätort och glesbygd samt mellan olika grupper i samhället.
Beslutsfattare brister även i kunskapen när det gäller nyttan av arbetsterapi, vilket får
till följd att arbetsterapi saknas inom många verksamheter där den kan göra stor nytta
och borde erbjudas.
Arbetsterapeutens professionella ansvar är att:
• följa etisk kod för arbetsterapeuter
• dokumentera i verksamhetens system så att uppföljningar avseende jämlik
arbetsterapi kan göras
• dokumentera i nationella kvalitetsregister.
Verksamhetens ansvar är att:
• aktivt och strategiskt arbeta med kompetensförsörjning för arbetsterapeuter

6

Prioriteringar i hälso- och sjukvården, 1996.
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•
•

tillämpa ett system för systematisk uppföljning och utvärdering av insatser som
tillåter uppföljning av jämlik arbetsterapi
skapa de förutsättningar som krävs för att arbetsterapeuten ska kunna följa de
skyldigheter som anges i professionens etiska kod.

Tillgänglig arbetsterapi
Tillgänglig arbetsterapi innebär att den arbetsterapeutiska verksamheten är lätt att
komma i kontakt med och att insatserna ges inom rimlig tid och i aktuella fall i
enlighet med vårdgarantin och hälso- och sjukvårdens etiska plattform för
prioriteringar 7. Tillgänglighet handlar också om geografisk närhet, behovsanpassade
kontakttider, gott bemötande och möjligheter till att kontakta arbetsterapeut genom
digitala lösningar 8. Vidare innebär tillgänglig arbetsterapi att insatserna utformas så
att de inte exkluderar personer med särskilda behov, som exempelvis personer med
olika former av funktionsnedsättningar eller personer som har ett annat modersmål
än svenska.
Generellt brister verksamheter i kunskap och bemötande och hälso- och sjukvården
är inte anpassad till de fysiska, kognitiva eller kommunikativa behov personen har 9.
Arbetsterapeuter har kompetens som skulle kunna nyttjas i större utsträckning än
vad som görs i dag i syfte att bidra till ett inkluderande samhälle som bygger på
principerna om tillgänglighet, delaktighet och mänskliga rättigheter.
Arbetsterapeutens professionella ansvar är att:
• erbjuda arbetsterapeutiska insatser som är fysiskt, kognitivt och kommunikativt
tillgängliga och som följer rådande prioriteringsordningar
• föreslå och vidta åtgärder för en ökad tillgänglighet och användbarhet i den
fysiska, sociala och digitala miljön på såväl individ- som samhällsnivå och i den
specifika verksamheten.
Verksamhetens ansvar är att:
• ha ett system för flödesprocesser och väntetider så att personer med störst behov
av arbetsterapi prioriteras enligt rådande prioriteringsordningar
• ha ett system för att säkerställa universellt utformad verksamhet vad gäller fysisk,
kognitiv och kommunikativ tillgänglighet
• tillse digitala förutsättningar för kontakt/tillgänglighet.

Prioriteringar i hälso- och sjukvården, 1996.
Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, kommittédirektiv 2020:81.
9 Rapporter från Myndigheten för delaktighet, bland annat; Uppföljning av regioners arbete för att
göra verksamhet, lokaler och information tillgänglig för personer med funktionsnedsättning 2020.
7
8
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Hållbar arbetsterapi
Hållbar arbetsterapi ur ett kvalitetsperspektiv innebär att fokusera på en utveckling
som maximerar förbättring och kvalitet inom arbetsterapi genom en
resursanvändning som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers behov. Hållbar arbetsterapi omfattar såväl ekonomiska som sociala och
ekologiska dimensioner speglade i de mål, grundantaganden och uppgifter som
återges i professionens etiska kod.
Verksamheter där arbetsterapi ingår behöver se över sitt bidrag till en hållbar
utveckling i enlighet med FN:s globala mål 10. Ett sätt är att tillse goda,
hälsofrämjande och hållbara arbetsvillkor samt att säkerställa att de produkter och
material som används i verksamheten har producerats med schysta villkor och med
så låg klimatpåverkan som möjligt. Detta är också i linje med
Världshälsoorganisationen, WHO, som ser arbetet mot hållbar utveckling som en
viktig hälsofråga och uppmuntrar såväl verksamheter som enskilda yrkesutövare att
vara proaktiva och agera goda exempel. Arbetsterapeuter har kompetens kring
människors aktivitetsmönster, relationen mellan aktivitet, miljö och hälsa samt
samhällsplanerande insatser vilka alla kan vara viktiga bidrag till hållbar utveckling. 11.
Denna kompetens är ofta en outnyttjad resurs som borde tas tillvara i större
utsträckning i verksamheternas hållbarhetsarbete.
Arbetsterapeutens professionella ansvar är att:
• använda tillgängliga resurser på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart
sätt i enlighet med FN:s globala mål.
Verksamhetens ansvar är att:
• tillhandahålla ett system för hållbarhet som inkluderar arbetsterapeutens
professionsutövning
• skapa förutsättningar för hälsofrämjande och hållbara arbetsvillkor.

Avslutning
Gemensamt för alla kvalitetsdimensioner gäller att kvaliteten i arbetsterapi ständigt
behöver granskas och utvecklas för att kunna bli bättre. För att nå dit behöver både
arbetsterapeutens professionella kunskap och förbättringskunskapen vara med och
omsättas i verksamheten. Förbättringskunskap omfattar bland annat förståelse för
system och variationer, kunskap om förändringspsykologi och lärandestyrt
förändringsarbete som inkluderar ett interprofessionellt arbetssätt med gemensamt
lärande 12. Arbetssättet utgör en grund för förbättringar av processer och system i
verksamheten. Förbättringskunskap i kombination med arbetsterapeutens
professionella kunskap är det som gör det möjligt att nå förbättringar samt en ökad
kvalitet i arbetsterapi och därmed ett ökat värde för den/de arbetsterapin är till för.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, 2018.
Hållbar utveckling. Arbetsterapi kan bidra och göra skillnad! Sveriges Arbetsterapeuter, 2017
12 Batalden P, Davidoff F. What is “quality improvement” and how can it transform healthcare?
Qual.Saf.Health Care 2007;16;2-3.
10
11
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Nr 4. Proposition - Hedersmedlemskap
i Sveriges Arbetsterapeuter
Hedersmedlemskap regleras i förbundsstadgans punkt
14.1 och kan tilldelas förbundsmedlem som under lång
tid träget arbetat för att utveckla arbetsterapi och för att
tydliggöra betydelsen av arbetsterapeuters insatser, dvs
arbetat för att förverkliga Sveriges Arbetsterapeuters
mål. Till hedersmedlem kan även utses icke arbetstera
peut som på motsvarande sätt under lång tid arbetat för
utveckling och/eller tydliggörande av arbetsterapins
betydelse.
Förbundsstyrelsen föreslår mot bakgrund av ovan
stående fullmäktige besluta
att till hedersmedlemmar i Sveriges Arbets

terapeuter utse följande personer:

Agneta Carlsson

Agneta Carlsson har genom ett mångårigt engage
mang aktivt bidragit till arbetsterapins utveckling.
Agneta var under många år yrkesverksam som
arbetsterapeut på hand- och plastikkirurgen på Umeå
universitetssjukhus, som 2007 erhöll förbundets
kvalitetsutmärkelse. Utifrån sin djupa kompetens
inom arbetsterapi och handrehabilitering har Agneta
bidragit till att utveckla ett arbetssätt för att ta fram
praxisbaserad evidens för arbetsterapins åtgärder på
den egna enheten. Agneta är även en av pionjärerna
när det gäller användandet av digitala redskap i profes
sionsutövningen. Agneta har även haft ett mångårigt
centralt fackligt engagemang, bland annat som ledamot
i förbundsstyrelsen och under många år som förbun
dets vice ordförande. Agneta har även varit Sveriges
delegat i den europeiska arbetsterapeutorganisationen
COTEC samt med stort engagemang och kompetens
bidragit i förbundets arbete med begrepp och termer
inom arbetsterapeutisk professionsutövning.
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Lena Haglund

Lena Haglund, docent i arbetsterapi och senior
rådgivare till Sveriges Arbetsterapeuter har genom
ett mångårigt engagemang varit med och utvecklat
arbetsterapin både i Sverige och internationellt. Under
perioden 2008–2015 var Lena förbundets ordförande.
Under många år var hon även förbundets WFOTdelegat och utnämndes 2018 till hedersmedlem i
WFOT för sitt bidrag till arbetsterapin, både i Sverige
och internationellt. Lena har en stor kompetens när det
gäller arbetsterapeutiska instrument och metoder och
har varit med och utvecklat och översatt flera MOHOinstrument, däribland Intressechecklistan och Bedömning
av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S). Lena är även
medskribent i MOHO-böckerna. Lena har även haft
ett stort engagemang för begrepp- och termarbete,
bland annat med ICF, KVÅ och för ICHI. Hon har en
aktiv roll i det matchningsarbete som kontinuerligt
görs för instrument som tas fram inom Sveriges Arbets
terapeuters akademi och har även varit projektledare
för Sveriges Arbetsterapeuters levnadsvaneprojekt fram
till 2020.
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Ulla Kroksmark

Christer Larsson

Ulla Kroksmark har haft en aktiv och betydande roll i
arbetsterapins utveckling i Sverige och internationellt.
Ulla var verksam som lärare och forskare vid Sahlgren
ska akademin i Göteborg och vid Lunds universitet.
Under många år arbetade Ulla som arbetsterapeut med
barn och unga med olika funktionsnedsättningar och
under senare år specifikt med barn, unga och unga
vuxna med synnedsättning. Under 1990-talet var Ulla
Sveriges WFOT-delegat och fick därigenom många
internationella kontakter inom arbetsterapin. Ulla var
pionjär när det gäller att synliggöra arbetsterapins roll
och bidrag i hälsofrämjande insatser, något som inte
minst syntes i hennes engagerade redaktörskap för
boken Hälsa och aktivitet i vardagen: ur ett arbetsterapeutiskt
perspektiv som förbundet gav ut i en omarbetad version
så sent som 2018. Ulla avled tidigare i år i en ålder av 78
år.

Christer Larsson har med stort engagemang och under
många år verkat för ökad kvalitet och utveckling inom
svensk arbetsterapi. Christer har under senare delen av
sitt yrkesverksamma liv varit anställd på Memeologen
en utvecklingsenhet i Region Västerbotten. I Region
Västerbotten har även en utvecklingstjänst för arbets
terapeuter ingått och i det arbetet har han under många
år lett en utveckling som resulterat i lokala arbetste
rapiprogram och att en evidensbaserad praxis kunnat
utvecklas i verksamheten. Christer har även haft
flera olika centrala fackliga förtroendeuppdrag inom
förbundet. Bland annat i det tidigare lönestrategiska
rådet, i chefsgruppen. Under många år hade Christer,
som ledamot i det tidigare kvalitetsrådet, en mycket
aktiv roll i förbundets arbete med kvalitetsfrågor där
han bidragit till utvecklingen av kvalitet i arbetsterapi
och tillämpning av kvalitetsverktyg. Fram till 2021
har han även varit ledamot i förbundets professions
strategiska råd.
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Nr 5. Proposition om vision, strategier och
fokusområden jämte medlemsavgifter
avseende fullmäktigeperioden 2022–2024
Förbundsstyrelsen har utifrån innevarande strategi
dokument med förbundets vision i fokus utarbetat
en handlingsplan för kommande fullmäktigeperiod
2022–2024.
Med ett tydligt förhållningssätt i det vardagliga arbetet
ska visionen nås genom två huvudstrategier och tre
katalyserande strategier. Förbundsstyrelsen har också
tagit fram nya fokusområden som ska vara vägledande
för prioriteringar under kommande period.
I denna proposition lägger förbundsstyrelsen också
fram förslag till de medlemsavgifter som anses nödvän
diga för att Sveriges Arbetsterapeuter ska kunna uppnå
vad som uttalas i Vision, strategier och fokusområden
för åren 2022–2024.
Vision, strategier och fokusområden 2022–2024

Förslag till vision, strategier och fokusområden för
kommande fullmäktigeperiod 2022–2024 presenteras i
särskilt dokument.

och 2021. Förbundets måtto under perioden har varit
”vi ställer om – inte in” och vi har i allt väsentligt kun
nat genomföra all planerad verksamhet om än på ett
annorlunda sätt. Detta har krävt en snabb omställning
och ett stort lärande. För den kommande perioden tar
vi med lärdomar om vad som fungerat bra under pan
demin och ser fram emot att kunna återuppta arbetssätt
som fungerar bättre utan restriktioner. Någon avgifts
höjning av medlemsavgiften ser förbundsstyrelsen inte
som aktuell under kommande period. Däremot krävs
fortsatta kraftsamlingar på alla nivåer i förbundet för
att rekrytera fler medlemmar och att ständigt påvisa
värdet av ett medlemskap för dem som redan är med.
Gränsen mellan ordinarie och reducerad avgift föreslås
som hittills ligga vid en inkomst motsvarande 33,3% av
prisbasbeloppet, som för 2022 har fastställts till 48 300
kronor. Det innebär att den ordinarie avgiften gäller
för månadsinkomst över 16 084 kronor under 2022. I
förbundsavgiften ligger som tidigare vår inkomstför
säkring som täcker upp från den relativt låga nivå som
arbetslöshetsförsäkringen medger.

Utgångspunkter för verksamheten

De avgifter medlemmar betalar för sitt medlemskap
utgör den huvudsakliga finansieringen av förbundets
verksamhet. Vissa andra intäkter, exempelvis annonsintäkter i medlemstidningen Arbetsterapeuten, kursverksamhet och försäljning av publikationer bidrar
med en mindre del.
Den tidigare nedåtgående trenden av medlemsantalet
har under den senaste fullmäktigeperioden kunnat
hejdas, och under den andra halvan har medlemsantalet
tvärtom ökat något vilket givetvis är positivt både för
förbundets inflytande och ekonomi.
Förbundsstyrelsen har under innevarande fullmäk
tigeperiod haft en mycket ovanlig situation givet
omvärldsläget med anledning av Covid-19 under 2020
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Den referensbudget som förbundsstyrelsen avser att
arbeta efter under 2022–2024 bifogas och kommen
teras. Fördelningen mellan olika kostnadsposter kan
komma att ändras beroende på vad omvärld och invärld
kräver. Det har setts som mycket viktigt och har gjorts
ett stort arbete för att under kommande period kunna
ha en ekonomi i balans, bland annat har antalet tjänster
på kansliet dragits ner, bättre avtal förhandlats fram
och arbetssätt effektiviserats.
Konfliktfond

Sveriges Arbetsterapeuter har en konfliktfond som väl
uppfyller de krav som våra förhandlingskarteller (SacoS, AkademikerAlliansen och PTK) har för eventuella
konflikter på arbetsmarknaden. Konfliktfondens
medel kan enligt dess reglemente även användas till
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utvecklingsarbete av särskild betydelse i förbundets
verksamhet. Förbundsstyrelsen avser dock att undvika
detta i största möjliga mån.
Stipendiefond

Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond är en egen
juridisk person och dess verksamhet redovisas separat
till fullmäktige. Sveriges Arbetsterapeuter avser att
avsätta 50 000 kronor årligen till fondens kapital under
fullmäktigeperioden.

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
att fastställa den av förbundsstyrelsen presenterade

Visionen, strategier med fokusområden för
2022–2024
att fastställa förbundsavgifterna till Sveriges
Arbetsterapeuter för 2022–2024 enligt följande:
• Ordinarie avgift
Yrkesverksamma och arbetslösa med lön/
ersättning motsvarande 33,3% av gällande
prisbasbelopp och därutöver samt fria yrkes
utövare, som bedriver egen verksamhet vid
sidan av en anställning 318 kr/månad
• Reducerad avgift
Yrkesverksamma och arbetslösa medlemmar
med månadslön/ersättning understigande
33,3% av prisbasbeloppet samt fria yrkesutövare som enbart driver egen verksamhet
192 kr/månad
• Studenter under grundutbildning 200 kr för
studietiden
• Icke yrkesverksamma (exempelvis pensionärer)
240 kr/år
att fastställa avsättning till konfliktfonden till
75 000 kronor årligen under 2022–2024
att fastställa avsättning till stipendiefonden till
50 000 kronor årligen under 2022–2024.
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KOMMENTARER TILL REFERENSBUDGETEN
SOM FÖRBUNDSSTYRELSEN AVSER ARBETA
MED UNDER KOMMANDE FULLMÄKTIGEPERIOD
Förbundets ekonomi
Intäkter 2022-2024

Prognosen för medlemsintäkterna baseras på att antalet
yrkesverksamma medlemmar ökar något under varje
år. Förbundet måste kraftsamla på alla nivåer för att nå
dessa nivåer. Idag har vi knappt 10 200 medlemmar,
inklusive studentmedlemmar och pensionärer.
Under perioden avser förbundsstyrelsen att ge ut sex
nummer per år av medlemstidningen Arbetsterapeuten. Intäkterna från annonser och prenumerationer
beräknas ligga runt 700 000 kronor per år när provi
sion för annonsförsäljningen är avdragen.
Intäkter från försäljning av förbundets publikationer
beräknas uppgå till ca 900 000 kronor per år. Flera nya
eller reviderade publikationer är på gång. Kursverk
samheten (Akademin) inbringar ett visst överskott
(personalkostnader oräknade). Arbetsterapiforum ska
hållas 2023, där är kostnader och intäkter än så länge
mycket osäkra och har därför tagits upp i budgeten
som att de tar ut varandra även om vi hoppas på ett litet
överskott som vi sett de senaste tillfällena. Kommande
fullmäktigeperiod kommer att innehålla ett fortsatt
arbete med nya inslag och utveckling av Akademin.
Därtill kommer kostnader för den löpande driften av
Akademin.
Övriga intäkter består exempelvis av intäkter för
uthyrning av lägenheterna i Klövsjö samt bidrag för
administrativa tjänster gentemot SJOT (Scandinavian
Journal of Occupational Therapy).
Kostnader 2022-2024

Publikationer
Här ingår kostnader för produktion av nya eller
reviderade publikationer.
Kursverksamhet
I dessa kostnader ingår exempelvis föreläsararvoden,
kost och logi samt lokalkostnader. Här finns också
licenskostnader för Akademins plattform samt tekniskt
stöd för utformande av digitala kurser.

Information, kommunikation, opinion
Medlemstidningen Arbetsterapeuten är en positiv och
uppskattad produkt från förbundet vilket vi bland an
nat ser i vår medlemsundersökning. Förbundsstyrelsen
vill att tidningen fortsättningsvis ska vara ett välkom
met inslag i medlemskapet. Arbetsterapeuten ska
förmedla information om Sveriges Arbetsterapeuters
verksamhet, spegla utvecklingen inom arbetsterapi,
utgöra en viktig roll som kunskapsförmedlare, infor
mera om arbetsterapeuter i yrkesutövning samt berätta
om fackliga aktiviteter och händelser i förbundet och
omvärlden.
Under fullmäktigeperioden vill förbundsstyrelsen
fortsätta arbetet med en än mer aktiv opinionsbildning
för att tydliggöra arbetsterapeuternas kompetens och
för att visa värdet av arbetsterapi.
Regional och central medlemsservice innehåller anslag
till kretsarna, studenterna samt kostnader för facklig
utbildning. Under perioden kommer flera olika
utbildningsinsatser för bland annat lokala ombudsmän,
arbetsmiljöstrateger och professionsstrateger att
genomföras, såväl fysiskt som digitalt.
Under denna post ingår även kostnader för förhand
lingsverksamheten, centralt, lokalt och individuellt.
Dessutom ingår kostnader för den årliga löneenkäten,
en väsentlig källa till information bland annat när det
gäller lönesamtal och löneförhandling.
I utvecklingskostnader ingår kostnader för arbete med att
utveckla och stärka professionen genom bland annat
samhällsbevakning och utredningsverksamhet.
Under denna post finns exempelvis kostnader för
förbundets specialistkurs – med ett ökat antal sökande
– och de kontinuerliga träffar vi har med programansvariga på utbildningarna.
Sveriges Arbetsterapeuter inbjuds ofta att vara med i
olika referensgrupper, arbetsgrupper med mera, för att
företräda professionen. Förbundsstyrelsen anser att det
är viktigt att arbetsterapeuter deltar och finns represen
terade i dessa sammanhang för att kunna påverka.
I organisationskostnader ingår kostnader för styrelsens
och verkställande utskottets (VU) arbete. VU består av
förbundsordförande och vice ordförande. Förbundsord
förandes kostnader återfinns under personalkostnader.
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Under 2022–2024 avsätts medel för fullmäktige 2024.
Här återfinns även kostnaderna för kretsordföranderåd,
dessa möten föreslås i liggande budget att vara fysiska
respektive digitala vartannat år
Kostnader för nordisk och internationell verksamhet,
inklusive medlemsavgifter till WFOT och COTEC
finns upptagna här. Varje medlem är individuell medlem
i WFOT, något som ingår i medlemsavgiften. Genom
att registrera sig på WFOT:s webbplats kan man få
tillgång till mycket värdefull information som bland
annat rör utveckling av arbetsterapeutyrket ur ett globalt
perspektiv. Här återfinns också kostnader för förbundets
råd och expertpanel. De kostnader det i huvudsak
handlar om är resor, logi och ersättning för förlorad
arbetsförtjänst.
Externa avgifter: Här ingår avgifter till Saco, Akade
mikerAlliansen och Saco-S och förhandlings- och
samverkansrådet PTK på privat sektor samt akademi
kergrupperingen Saco-P.
Kansli: Sveriges Arbetsterapeuter och Naturvetarna
äger den fastighet där kansliets lokaler ligger, Planiavägen 13 i Nacka. Förbunden nyttjar lokalerna tillsammans. Fastighetsförvaltning och kontorsservice
betalas gemensamt av förbunden. Inköp sker via
Förvaltningsaktiebolaget AkademikerHus AB, som ägs
gemensamt. Fördelningen av dessa kostnader bygger på
samverkansavtal som finns mellan förbunden.
Förbunden har också viss gemensam personal.
Löpande utgifter för administration (telefon, porto och
dylikt) betalas direkt av respektive förbund.
Lokalkostnaderna utgörs till största delen av löpande
kostnader för reparationer, underhåll och drift av
lokalerna.
Personalkostnaderna innehåller förutom löner och
lönebikostnader även kostnader för kompetensutveck
ling, hälsovård med mera. Förbundet är en kunskaps
organisation där personalen naturligt är den största
resursen och kostnaden.
I IT-kostnader återfinns löpande kostnader för drift,
underhåll och utveckling.
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Övriga kostnader
Till konfliktfonden föreslås en årlig avsättning om
75 000 kronor. Fonden uppfyller väl de krav som
AkademikerAlliansen, SACO-S och PTK kan ställa på
förbundet vid en eventuell arbetsmarknadskonflikt.
Idag har stipendiefonden drygt en miljon i eget kapital.
Förbundsstyrelsen föreslår att 50 000 kronor tillförs
stipendiefonden årligen under fullmäktigeperioden för
att förstärka fondens kapital. Om stipendiefonden och
förbundsstyrelsen under fullmäktigeperioden anser att
det är nödvändigt kan överenskommas att förbundet
tillför ytterligare medel till fonden.
Kostnaden för SJOT ligger i linje med träffat avtal
med Taylor & Francis som ger ut tidskriften.
Sveriges Arbetsterapeuters finansiella kostnader är
svåra att beräkna precist. Våra annonsintäkter beskattas
liksom nyttjande av lokaler i egen fastighet.
Resultat

Förbundsstyrelsen ser det som viktigt att förbundet har
en ekonomi i balans där vi gör bästa möjliga verksam
het för medlemmarnas pengar.

Fullmäktige 2021

Vi visar vägen!
Vision, strategier &
fokusområden
2022–2024
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Inledning
Vision, strategier och fokusområden 2022 - 2024 är ett strategidokument som pekar ut vägen för Sveriges Arbetsterapeuter på både kort och lång sikt. Det bygger på det styrdokument som förbundet
tog fram tillsammans med analysföretaget Kairos Future och som antogs vid fullmäktige 2015 och
vidareutvecklades inför fullmäktige 2018.
I förberedelserna inför fullmäktige 2021 har förbundsstyrelsen tillsammans med förbundets kansli
och strategiska råd genomfört omvärldsspaningar som diskuterats, prioriterats och slutligen resulterat i ett vidareutvecklat strategidokument. Ett utkast av strategidokumentet behandlades även vid
förbundets ordföranderåd i maj 2021. Arbetet har vägletts av konsultföretaget Next Stop You.
Strategidokumentet Vision, strategier och fokusområden 2022 – 2024 inleds med en beskrivning av
förbundets grunduppdrag, följt av förbundets vision och de huvudstrategier vi, Sveriges Arbetsterapeuter, behöver för att förverkliga denna. Därefter beskrivs våra katalyserande strategier - det
vi behöver göra för att få saker att hända - samt våra vardagliga förhållningssätt som syftar till att
spegla förbundets kultur. Avslutningsvis beskrivs fyra områden som kommer vara i särskilt fokus
under fullmäktigeperioden. Dessa fokusområden ska förstås som den strategiska inriktningen för
förbundets arbete under fullmäktigeperioden.
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Vårt grunduppdrag ett starkt förbund i ständig utveckling
I enlighet med Sveriges Arbetsterapeuters stadga är förbundets uppdrag att tillvarata och driva
medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. För att vi ska kunna göra det på bästa tänkbara
sätt och nå största möjliga framgång krävs att vi är ett starkt förbund i ständig utveckling.
Ett starkt förbund med många medlemmar har större möjligheter att påverka och förändra sin
omvärld. Alla arbetsterapeuter ska känna sig hemma i Sveriges Arbetsterapeuter oavsett var de
utövar sitt yrke eller vilken titel de har. För att förbundet ska fortsätta växa och få fler medlemmar
arbetar vi ständigt med att utveckla och synliggöra nyttan av medlemskapet för alla våra olika medlemsgrupper – studenter, anställda, chefer/ledare, forskare och egenföretagare inom såväl offentlig
som privat sektor. Ett starkt förbund kräver också en stark och ändamålsenlig lokal verksamhet där
såväl enskilda medlemmar som förtroendevalda kan skapa aktivitet och engagemang. En betydande
förutsättning är även en aktiv studentverksamhet som bidrar till att säkerställa och forma förbundets
framtid samt lägger grunden för ett yrkeslivslångt engagemang och medskapande inom förbundet.
Ett förbund i ständig utveckling behöver vara flexibelt och modigt och hela tiden redo att ompröva
vad vi tror att vi vet. Vi visar vägen framåt och välkomnar nya idéer och arbetssätt, ställer om när
det behövs och lär nytt. Vi ser kontinuerligt över vårt arbetssätt och vår organisation, såväl centralt
som lokalt, för att säkerställa att vi är ett förbund som på bästa sätt matchar de behov som våra
medlemmar har, nu och i framtiden, och effektivt stödjer såväl enskilda medlemmar som våra
förtroendevalda.
Vi ser till att finnas på de arenor och i de sammanhang där förutsättningarna för professionen
formas. Där påverkar vi vår omvärld, arbetsterapins utveckling och arbetar för att våra medlemmars
villkor i arbetslivet förbättras. Det gör vi genom att vi bevakar, driver opinion och utbildar kring
områden som är strategiskt viktiga för våra medlemmar, nu och i framtiden – frågor som rör forskning, utbildning, professionsutveckling, yrkeslivslångt lärande, arbetsmiljö och lönebildning.
Vår avsikt är alltid att, med utgångspunkt i vår vision och med stöd av våra strategier och förhållningssätt, förbättra och flytta fram positionerna för vår profession och våra medlemmar. Därigenom
säkerställer vi att arbetsterapeuters kompetens används på det mest ändamålsenliga sättet i strävan
efter ett jämlikt och hållbart samhälle i enlighet med FNs agenda 2030 och de globala målen.

•
•
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Vision
Vår vision bygger på tre tydliga målbilder. Den handlar om ett arbetsterapeutiskt perspektiv, om
arbetsterapeuternas professionsutveckling och arbetsvillkor samt att vi ska vara ett vitalt förbund.
•

Kunskapsbaserad arbetsterapi är en erkänd väg till ett jämlikt och
hållbart samhälle. Omvärlden ser att arbetsterapeuter, oavsett var
de utför sitt arbete, får människors vardag att fungera.

•

Arbetsterapeuter har ett hållbart arbetsliv med god kompetens- och
löneutveckling.

•

Sveriges Arbetsterapeuter drivs av engagerade medlemmar och är en
naturlig hemvist för alla med arbetsterapeutexamen och alla
arbetsterapeutstudenter.
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Huvudstrategier
Strategier handlar om att visa vägen. De bygger på kortfattade beskrivningar av vad vi måste göra
för att lyckas förverkliga vår vision. Två övergripande strategier är nycklar i det arbetet – två huvudstrategier:
Visa värdet av arbetsterapi på etablerade och nya arenor
För att vi arbetsterapeuter och arbetsterapin som sådan ska få ett erkännande vi förtjänar måste vi se
till att andra förstår och värderar våra insatser på ett annat sätt än i dag. Det här är ingen ny insikt,
men den är än viktigare i dag när vi dessutom ska skapa förutsättningar för arbetsterapeuter och
arbetsterapi att verka på nya arenor och i nya roller. Vi måste alla – alltid och i alla sammanhang –
visa värdet av arbetsterapeuters insatser för omgivningen. Det är vi som måste ta ansvaret för att
beskriva och förmedla den positiva bilden! Det är vi som ska komma väl ut i lönediskussioner och
vår kompetens ska efterfrågas i de mängder av forum där vi kan göra stor skillnad. Att vi vet vad vi
kan räcker inte. Vi måste få andra att förstå och bejaka det.
Driva nolltolerans mot ett ohälsosamt arbetsliv
I dag har många medlemmar en arbetssituation som är långsiktigt ohållbar. Ökat tempo med
krympande reella resurser innebär utmaningar för oss.
Som facklig organisation är det en nyckelfråga
för oss att våra medlemmar finns i ett
hälsofrämjande sammanhang, med arbetsvillkor
och löner som är långsiktigt hållbara.

206
6

Fullmäktige
2021
Vision, strategier och fokusområden
2022–2024

Katalyserande strategier
Katalyserande strategier är strategier som i sin tur får fart på andra saker, inte minst genomförandet av de bägge huvudstrategierna. Vi inom förbundet ska fokusera på tre katalyserande strategier
de kommande åren:
Ta kommandot
Det är helt avgörande för vår förmåga att lyckas om vårt förbund genomsyras av en anda av att ta
kommandot i små som stora situationer. Såväl i fikarumsdiskussionerna som i debattartiklar och i
diskussioner med tunga makthavare ska vi ta kommandot och lyfta fram det som är viktigt för oss.
Var- och närsomhelst tillfälle ges ska vi lyfta fram våra kompetenser och med kreativitet och innovativa modeller visa vägen till morgondagens lösningar med hjälp av kunskapsbaserad arbetsterapi.
Initiera kloka samarbeten och interageranden
Hela den fackliga tanken utgår från grundtanken att vi är starka tillsammans. Vi varken kan eller
bör göra allt på egen hand. Men det finns en risk att vi av bekvämlighetsskäl väljer våra gamla
relationer utan att fundera på om det finns andra som kan bidra till större nytta för oss. Genom att
aktivt kartlägga vilka möjliga partners det finns och sedan medvetet välja vilka som vi kan liera oss
med kan vi se till att 1+1=3.
Öka medskapandet bland medlemmarna
Vi är och förblir en medlemsbaserad rörelse. Utan engagerade medlemmar tappar vi energi och vår
glöd falnar. Därför är det oerhört viktigt att skapa ett reellt engagemang bland medlemmarna. Vi
måste hela tiden förstå att och föra en dialog kring att förbundet inte är någon annan än vi själva.
Vägen dit går genom involvering och medskapande.

Förhållningssätt i vardagen
Om strategier handlar om vad vi ska göra behöver vi även något att hålla oss till på vardaglig basis,
ageranden som skapar en gemensam kultur och som förstärker vår gemensamma resa mot väsentligt
bättre villkor för arbetsterapeuter och arbetsterapin. Vi kallar dem förhållningssätt.
Våga experimentera
Att bara hålla sig till gamla lösningar fungerar inte. Varken i rollen som arbetsterapeut eller som
facklig organisation. Vi måste bygga en intern kultur där vi ser och vågar fånga de möjligheter som
öppnas i en föränderlig värld.
Tydlighet i allt vi gör
En gemensam resa kräver att vi alla mer eller mindre ser samma sak framför oss. Det kräver att vi är
tydliga och kärnfulla i det vi gör. Det är också viktigt för att omgivningen ska förstå vad vi vill och vad
vi lyfter fram – ingen ska behöva tveka på vad Sveriges Arbetsterapeuter kan och vill åstadkomma.
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Vägled och coacha
Att visa vägen för andra och för varandra är naturligt i en medlemsbaserad rörelse. Så också för oss.
Vi måste fortsätta att aktivt stötta och hjälpa varandra med den gemensamma målbilden och ständigt
ha strategierna framför ögonen.
Var kunskapare
Allmänt tyckande väcker inte respekt. En tydlig bas i gedigen kunskap har en annan klangbotten.
Därför ska vi se till att bilda och utbilda vår omgivning i det som rör arbetsterapins värde för den
enskilde och samhället.
Vara nyfiken och lyhörd
Att vara nyfiken och lyhörd för vart världen är på väg kommer vara avgörande för vår förmåga att
hänga med i utvecklingen, ofta kallat omvärldsanalys. Vi måste alla därför ha örat mot marken och
berätta för varandra vad vi fångar upp.
Sporra varandra
Utmana, inspirera och uppmuntra varandra i allt vi gör. Vi ska bygga en kultur
där vi peppar och bejakar varandra i att våga pröva nya saker.
Aktiv anpassad kommunikation
Att involvera och övertyga är helt avgörande om vi ska lyckas. Kommunikation
handlar inte om information – det handlar om utbyte mellan människor.
Vi måste träna oss på att i vardagen interagera inåt och utåt på fiffiga och
kloka sätt.
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Fokusområden
Om vi ska kunna nå vår vision behöver vi som förbund vara tydliga och spetsiga så att vi använder
våra resurser på bästa sätt.
För att åstadkomma detta har förbundet lyft fram fyra områden som kommer vara i särskilt fokus
under fullmäktigeperioden – våra fokusområden. Att fokusera och rikta insatser på ett mindre urval
av områden ökar och vässar det genomslag vi får för vårt arbete.
Våra fokusområden syftar till att tydliggöra inriktningen för förbundets arbete under fullmäktigeperioden och anger därmed inte i detalj vilka aktiviteter som kommer genomföras. Respektive
fokusområde ska förstås med utgångspunkt i förbundets grunduppdrag - att tillvarata medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen – och med siktet inställt mot vår vision.

 VI VISAR VÄGEN MOT ETT VARDAGSLIV I BALANS
Den komplexitet som karaktäriserar dagens samhälle tenderar att skapa obalans i människors Den
komplexitet som karaktäriserar dagens samhälle tenderar att skapa obalans i människors vardagsliv,
vilket i sin tur riskerar leda till såväl fysisk som psykisk ohälsa. Arbetsterapeuten har en betydande
kompetens kring vad som behövs för att nå aktivitetsbalans, hantera vardagen bättre samt att skaffa,
och behålla, en hälsofrämjande livsstil. Samtidigt har många arbetsterapeuter själva en arbetssituation där det saknas balans mellan krav och resurser, vilket riskerar skapa en ohälsosam och ohållbar
arbetsmiljö.
Att verka för ett vardagsliv i balans är därför ett prioriterat område för förbundet såväl i relation till
den personcentrerade professionsutövningen som i medlemmarnas egen vardag och yrkesliv.
Tillsammans arbetar vi för att förbättra våra medlemmars arbetsvillkor genom att aktivt driva opinion i frågan, informera och utbilda om rättigheter och möjligheter. Vi tar samtidigt alla tillfällen
vi kan för att visa värdet av arbetsterapeuters kompetens för en hållbar och hälsofrämjande vardag i
balans för alla, i alla åldrar och under hela livet.
 VI VISAR VÄGEN MOT EN GOD OCH NÄRA VÅRD
Övergången till en god och nära vård är en av de största förändringarna inom svensk hälso- och
sjukvård och omsorg i modern tid. Under fullmäktigeperioden kommer den pågående primärvårdsreformen och satsningar på den kommunala hälso- och sjukvården vara den i särklass
viktigaste hälso- och sjukvårdsfrågan. Inom dessa verksamhetsområden finns den största andelen av
våra medlemmar, men där finns också våra största utmaningar när det gäller arbetsmiljö, kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
Arbetsterapeuters kompetens är en avgörande pusselbit i den nära vården för personer i alla åldrar,
men om vi ska vara med på tåget behöver vi både visa vårt värde inom området och driva på för ett
hållbart arbetsliv.
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Förbundets fokus under fullmäktigeperioden ligger därför på arbetsterapeutens uppdrag i den
nära vården, att tydliggöra arbetsterapeutens hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande
insatser i regional primärvård och kommunal hälso- och sjukvård samt betydelsen av att funktionen
Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, inrättas i alla kommuner. Vi fokuserar även på att
det ska finnas rimliga förutsättningar för att bedriva arbetsterapi i den nära vården – en hållbar och
hälsofrämjande arbetsmiljö samt bättre möjligheter till yrkeslivslångt lärande.
 VI VISAR VÄGEN MOT DIGITAL UTVECKLING OCH DELAKTIGHET
Digitaliseringen fortsätter förändra människors vardags- och arbetsliv, en utveckling som har
stor potential när det gäller främjandet av aktivitet och hälsa i vardagen, men som också riskerar
motverka detsamma. För att möta detta är det nödvändigt att arbetsterapeuter inkluderar digitala
aktiviteter och miljöer i arbetsterapeutisk utredning, åtgärd och utvärdering i syfte att motverka
digitalt utanförskap och främja digital delaktighet för alla.
Inom välfärdssektorn kommer digitala lösningar och e-hälsa att vara en betydande katalysator i
arbetet med att säkra effektiva, säkra och personcentrerade insatser av hög kvalité. Samtidigt möter
många av förbundets medlemmar i sin professionsutövning IT-system som inte är anpassade till
arbetsterapeutens arbete samt inkompatibla med varandra, vilket riskerar skapa en ohållbar digital
arbetsmiljö med stress och ohälsa som följd.
Som förbund kommer vi aktivt följa och delta i den utveckling som sker samtidigt som vi rustar oss
för att möta de nya behov som uppstår i arbetsterapeuters professionsutövning.
Vi fortsätter använda digitala lösningar för att öka vår tillgänglighet samt medskapandet bland våra
medlemmar. Vi verkar även för en hållbar digital arbetsmiljö, att arbetsterapeuter ges möjlighet att
använda digitaliseringens potential i sin professionsutövning samt får tillgång till den fortbildning
de behöver för att upprätthålla och utveckla sin digitala kompetens.
 VI VISAR VÄGEN MOT EN LIVSLÖN SOM SPEGLAR
ARBETSTERAPEUTERS KOMPETENS OCH VÄRDE
Arbetsterapi lönar sig, men arbetsterapeuter går back på sin utbildning! Den ekvationen går inte
ihop. Arbetsterapeuters insatser gagnar samhällsekonomin och det är viktigt att arbetsgivaren ser
och värderar den resurs som arbetsterapeuten är. Att förbättra livslönen, inkomsten under hela livet
inklusive pension, för våra medlemmar är ett område där vi som förbund ska fokusera särskilt för att
få till en ändring. Arbetsterapeuter ska ha möjlighet till livslångt lärande, specialisering och karriärutveckling och en lön som återspeglar kompetensen och kraven i arbetet.
Som förbund tar vi alla tillfällen att verka för att höja lönen för arbetsterapeuter genom att vara
en stark och konstruktiv röst i samhällsdebatten och gentemot arbetsgivare. Förbundets satsning
Kraftsamling: Rätt lön! kommer pågå under hela fullmäktigeperioden. Genom konkreta verktyg,
utbildning samt lokal och central opinionsbildning stöttar vi enskilda medlemmar och lokala
förtroendevalda att ta kommandot vid förhandlingsbordet.

211
11

Sveriges Arbetsterapeuter

KATALYSERANDE
STRATEGIER

TA KOMMANDOT

INITIERA KLOKA
SAMARBETEN OCH
INTERAGERANDEN

ÖKA MED
SKAPANDET BLAND
MEDLEMMARNA

VISION
• Kunskapsbaserad arbetsterapi är en erkänd väg till ett jämlikt och hållbart samhälle. Omvärlden ser att arbetsterapeuter, oavsett var de utför sitt arbete, får
människors vardag att fungera.
• Arbetsterapeuter har ett hållbart arbetsliv med god kompetens- och löneutveckling.
• Sveriges Arbetsterapeuter drivs av engagerade medlemmar och är en naturlig
hemvist för alla med arbetsterapeutexamen och alla arbetsterapeutstudenter.
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT
I VARDAGEN
VÄGLED
OCH COACHA

TYDLIGHET
I ALLT VI GÖR
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VARA NYFIKEN
OCH LYHÖRD
VAR KUNSKAPARE

AKTIV ANPASSAD
KOMMUNIKATION

Visa värdet av
arbetsterapi på
etablerade och
nya arenor

HUVUDSTRATEGIER

SPORRA
VARANDRA

Driva noll
tolerans mot
ett ohälsosamt
arbetsliv
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