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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
• 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).
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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.
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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

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.
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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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