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Remissvar – Belastningsregisterkontroll och 
avskiljande av studenter, SOU 2021:83 

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit del av betänkandet Belastningsregisterkontroll och 
avskiljande av studenter, SOU 2021:83) 

Sveriges Arbetsterapeuter organiserar den absoluta majoriteten arbetsterapeuter i 
yrkesverksam ålder i Sverige. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeutens yrkesmässiga 
och fackliga intressen. Med en hög representativitet kan vi som organisation föra 
arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt. 

Utredningen föreslår bland annat att belastningsregisterkontroll ska vara obligatorisk 
inför antagning till vissa lärarutbildningar och hälso- och sjukvårdsutbildningar. 
Studenter föreslås också kunna avskiljas under utbildningen om de döms för vissa 
brott eller visat sig olämpliga för fortsatta studier. Inom hälso- och sjukvården 
omfattar förslaget utbildningar till läkare, sjuksköterska, psykolog och fysioterapeut, 
men däremot inte utbildningen till arbetsterapeut.  

En belastningsregisterkontroll är som utredningen påpekar inte oproblematisk, inte 
minst av integritetsskäl. Sveriges Arbetsterapeuter ser dock att omsorgen om 
patienter och patientsäkerhet väger så tungt att det är rimligt med både en kontroll 
vid antagningen och särskilda möjligheter till avskiljande vid vissa brott. 

Sveriges Arbetsterapeuter ser det därför också som både förvånande och upprörande 
att arbetsterapeuter inte finns med i förslaget, med tanke på det oftast väldigt nära 
patientarbete som arbetsterapeuter har. Det gäller alltifrån små barn till äldre 
personer, där arbetsterapeuter arbetar för att möjliggöra deras aktiviteter i hemmet, i 
skola, arbete och på fritiden. En stor del av arbetsterapeuternas utbildning är också 
verksamhetsförlagd, vilket utredningen framhåller som ett avgörande kriterium för 
att föreslå belastningsregisterkontroll redan vid antagningen. Sveriges 
Arbetsterapeuter kan inte se att det är mindre viktigt att säkerställa att 
arbetsterapeutstudenter i praktik inte är kriminellt belastade än vad det för t.ex. 
blivande fysioterapeuter eller sjuksköterskor. 

Vi kan också konstatera att anknytningen mellan yrkesutbildningen och senare 
yrkesutövning är minst lika stark för arbetsterapeuter som för andra nämnda 
yrkesgrupper i hälso- och sjukvården. I stort sett alla som utexamineras från en 
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arbetsterapeututbildning går direkt in i en tjänst som arbetsterapeut. Att gå en hel 
utbildning när det går att förutsäga att individen kommer att nekas denna vid en 
belastningsregisterkontroll i samband med legitimationen är, som utredningen 
påpekar, ett slöseri med både utbildningsresurser och studentens tid och 
engagemang. 

När det gäller vilka brott som ska omfattas av regelverket tillstyrker Sveriges 
Arbetsterapeuter förslaget i huvudsak. I ljuset av det förtroende som personal inom 
hälso- och sjukvården har att förskriva läkemedel och – särskilt arbetsterapeuter – 
medicintekniska hjälpmedel, skulle man eventuellt kunna överväga om också grov 
ekonomisk brottslighet ska ingå bland de brott man kontrollerar för. 

Som yrkesgrupp har arbetsterapeuter ett stort ansvar, och ingår vanligen som en 
självklar del i team med de professioner som finns omnämnda i förslaget inom hälso- 
och sjukvårdens områden. Därför finner vi det synnerligen olämpligt att 
arbetsterapeutstudenter är exkluderade i denna remiss om belastningsregisterkontroll. 

Med tanke på yrkesansvaret är det enda rimliga att samma regelverk gäller för 
arbetsterapeutstudenter som för studerande till sjuksköterska eller fysioterapeut. 
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