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Uppsala Universitet avser att ansöka om tillstånd att utfärda arbetsterapeutexamen enligt 
examensordning för arbetsterapeutexamen omfattande 180 högskolepoäng, med planerad start 
HT23. Arbetsterapeutprogrammet kommer att ingå i medicinska fakultetens utbildningsutbud av 
yrkesprogram. Arbetet kring inrättandet av ett arbetsterapeutprogram initierades på förslag från 
Uppsala Region och Kommun mot bakgrund av identifierade befintliga och framtida regionala och 
nationella behov av kompetensförsörjning av arbetsterapeuter. I utformningen av det nya 
arbetsterapeutprogrammet medverkar ämnesexperter, yrkesverksamma arbetsterapeuter, studenter 
och verksamhetsrepresentanter.  
 
Programmets upplägg  
Det föreslagna programmet är uppdelat i tre årskurser. Programmet har två profilområden: 
”Hälsofrämjande och preventiv arbetsterapi” samt ”Innovationer i arbetsterapi vilka bidrar till att 
förbereda studenter för yrkesutövning inom både traditionella och nya arenor. Verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) planeras i T3-T6. I termin 6 ingår två veckor på klinisk undervisningsavdelning (KUA) 
i interprofessionella studentgrupper. Möjlighet att välja ytterligare en VFU som valbar kurs i termin 6 
finns. 
 
Under första året studeras aktivitetsutförande och samspelet mellan människa och miljö framför allt 
för den friska människan i ett livslångt perspektiv även om viss sjukdomslära också ingår.  
 
Andra året har fokus på rehabiliterande, habiliterande, hälsofrämjande och preventiva arbetssätt 
inom arbetsterapi. Studenterna får kunskaper och utvecklar färdigheter i att utreda aktivitetsproblem, 
sätta aktivitetsfokuserade mål samt planera och genomföra åtgärder för att överbrygga aktivitets- och 
delaktighetsbegränsningar. Det hälsofrämjande och preventiva perspektivet behandlar arbetsterapi 
för att förebygga sjukdom samt för att främja hälsa för grupper i samhället med bristande aktivitet 
och delaktighet. Det rehabiliterande och habiliterande perspektivet behandlar arbetsterapi vid olika 
sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i alla åldrar.  
 
Tredje året har fokus på professionell fördjupning i arbetsterapi. Året ger kunskaper och färdigheter 
om innovativt arbetssätt för att som arbetsterapeut kunna möta en föränderlig omvärld. Vidare lär sig 
studenterna arbeta utifrån ett evidensbaserat arbetssätt. Arbetsinriktad rehabilitering, arbetsmiljö 
och arbetsliv breddar kunskapen om interventionsområden för arbetsterapeuter. Ett examensarbete 
med fördjupning inom huvudområdet genomförs också under sista året. 
 

Förslag på lämplig ämneskompetens hos sakkunniga  
Gruppen sakkunniga behöver innehålla personer med kompetens inom följande områden:  

• bred vetenskaplig kompetens inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap 
• bred klinisk kompetens inom arbetsterapi  
• stor klinisk kompetens och förankring inom region och kommun  
• pedagogisk kompetens och erfarenhet inom högre utbildning  
• kompetens och erfarenhet inom ledning och styrning av sjukvården  
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