
Vem vill du nominera i år?
Sveriges Arbetsterapeuter delar ut utmärkelsen  
Årets arbetsterapeut och Årets arbetsterapeutstudent  
till den medlem som genom ett aktivt arbete visat  
värdet av arbetsterapi och därmed bidragit till  
profession ens utveckling och i förläng ningen till en  
vardag som fungerar och känns meningsfull för de 
personer som får arbetsterapi. Det kan exempelvis  
handla om insatser som har ökat personcentreringen  
eller skapat fler tjänster, om framgångsrik opinions
bildning och för studenter till exempel ett examens   
arbete eller ett förbättringsarbete under VFU. 

NOMINERA SENAST DEN 15 JUNI
Du kan nominera dig själv, en kollega/medstuderande  
eller en grupp. Fler exempel på insatser att nomineras  
för, kriterier, priser och nominerings formulär hittar  
du på webben. 

INSPIRERAS AV BIRGITTA OCH SANDRA
Birgitta Johansson blev Årets arbets
terapeut 2022 och Sandra Klasson  
blev Årets arbetsterapeut student. 
Inspireras av tidigare års vinnare på 
arbetsterapeuterna.se.  
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