
 

 
ARBETERPEUTISK KONTAKT 

Till dig som ska börja hos – eller önskar komma i kontakt med vår arbetsterapeut! 

 
En arbetsterapeut har fokus på din vardag. Hos vår arbetsterapeut kan du få hjälp med att få livet att 

fungera på områden som skola, jobb, fritid (hobbys, sociala relationer med mera), sömn eller 

matvanor. 

 

Vad händer i kontakt med en arbetsterapeut? 

Tillsammans kartlägger vi vad just du behöver för att din vardag ska fungera bättre. Ofta handlar det 

om att vi planerar din vecka på ett mer effektivt sätt än du har idag. Vi kommer också titta på vad 

som tar och ger energi för just dig. Vi kan behöva anpassa din miljö hemma, i skolan eller på fritiden, 

beroende på vari problemet ligger.  

 

Stödpersoner i ditt liv 

Är du under 18 kan dina föräldrar eller andra nära vara viktiga i processen att stötta dig, är du vuxen 

kanske en annan närstående kan spela en viktig roll. Har du utmaningar i skolan kan vi behöva prata 

med personalen där. Då kan din arbetsterapeut ha telefonmöte med lärare, specialpedagog, eller 

elevhälsan för att reda ut/informera om vad du behöver för stöd där.  

 

Hur går den arbetsterapeutiska kontakten till? 

Samtal 1 och 2. Bedömningssamtal där vi kartlägger dina svårigheter, men också dina starka sidor. 

Om du är under 16 år träffar arbetsterapeuten bara en eller båda dina föräldrar vid första samtalet 

och sedan bara dig vid den andra träffen. Sedan sammanfattar arbetsterapeuten dessa samtal. Det 

tredje samtalet träffas alla tillsammans. 

 

Samtal 3. Planeringsmöte och upprättande av mål: Då sammanfattar du och din arbetsterapeut de 

två första samtalen och kommer överens om fokusområde och mål för kontakten. Det är också helt 

okej att endast genomföra de 3 första samtalen för att sen ta ställning till om detta är något för dig. 

 

Så här kan kontakten se ut: 
-  Samtal 1-3 kan ske en gång/vecka, fysiskt på mottagningen. 
- Samtal 4 och framåt kan ske varannan vecka, fysiskt på mottagningen eller digitalt. 

 
Hur länge pågår kontakten? 

Du och din arbetsterapeut kommer tillsammans överens om hur ofta och hur länge ni ska ses, utifrån 

just dina behov. En vanlig behandlingsperiod är 12-16 ggr, men kan pågå en kortare eller längre 

period. Vi utvärderar alltid kontakten efter 5 tillfällen och gör då en planering framåt. Tillsammans 

kommer vi överens om när ett avslut är aktuellt och sammanfattar vår kontakti ett avslutningsamtal. 

Du får med dig en plan för hur du ska upprätthålla dina nya vanor på egen hand efter avslutad 

kontakt. 

 

Kostnad: 800 kr/45 minuter. Avbokning sker minst 24 timmar i förväg, annars debiteras besöket.  

 


