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NYA FÖRBUNDSSTYRELSEN
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ett nytt år har börjat och vi har även precis inlett en ny 
mandatperiod. Fyra utmanande år där vi tillsammans 
ska förverkliga de beslut som togs vid Fysioterapeuternas 
kongress i november. 

Den nya visionen som antogs av kongressen, Alla ska 
kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse, är grundad i FN:s 
globala mål om hållbar utveckling och ger oss som för-
bund nya möjligheter. Under 2017 kommer förbunds-
styrelsen bland annat genomföra «Fysioterapeuternas 
hälsoresa». Visionen ger oss en bra ingång för att ställa 
de viktiga frågorna: Vad betyder det för dig att «Alla ska 
kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse» och ”Vad betyder 
rörelse?”.  Under hälsoresan kommer vi att möta för-
bundets medlemmar, andra professioner, patientföre-
trädare och beslutsfattare runt om i landet och föra 
samtal kring detta.  Tanken är att dessa viktiga och 
meningsfulla samtal ska lägga grunden för hur vi på 
bästa sätt ska kunna arbeta för att nå visionen.

En ny mandatperiod innebär även att den nyvalda 
förbundsstyrelsen har haft sitt första möte. Mitt mål är 
att forma ett sammansvetsat lag som tillsammans med 
alla delar av vårt förbund ska nå målen och genomföra 
de aktiviteter som kongressen fattade beslut om.  Det 
handlar om åtta övergripande mål med mer än trettio 
aktiviteter. Första målområdet handlar om högre löner 
och bättre lönespridning och detta område är högt  
prioriterat. Det är oacceptabelt att fysioterapeuters 
insatser inte värderas bättre, och det är svårt att se det 
som något annat än en del av en fortsatt strukturell 
lönediskriminering av kvinnodominerade branscher. 

Under de kommande åren blir det avgörande för  
oss att vi i alla delar av förbundet arbetar tillsammans: 
styrelse, kansli, råd, distrikt och sektioner för att vi ska 

kunna fokusera våra insatser och nå de beslut  
kongressen har lagt fast.

Vilka förväntningar kan vi då ha på året 2017?  
Ska detta år bli det år då vi äntligen ser reger-
ingen ta beslut som innebär att prevention 
och rehabilitering stärks på allvar? 

Ska det bli det år då fler arbetsgivare förstår 
att fysioterapeuter är en profession, som kan 
bidra till att lösa vårdens problem? Och ska 
det leda till att det sker offensiva satsningar 
på prevention, behandling och rehabilitering 
i öppen vård, som kan bidra till att minska 
trycket på sjukhusen? Och ska kommunerna 
under detta år ta sitt ansvar som arbetsgivare 
och ge anställda kompetensutveckling och 
tillgång till de kunskapsstöd som de behöver? 
Både för att patienter ska kunna få den vård de 
har rätt till och för att bidra till hållbara villkor 
för medarbetarna.  

den 1 december tecknade vi ett nytt avtal med SKL, 
som kan vara en del i svaret på dessa frågor och jag 
ser mycket fram emot att det ska förverkligas under 
2017. Vi ska som parter bland annat gemensamt 
inventera tillgången på specialister samt kartlägga 
hur utformningen av modeller för karriärutveckling 
kan bidra till att stimulera verksamhetens utveckling 
och specialisering. Avtalet är bra, men det är nu 
avgörande att ord följs av handling. 

Min förväntan på 2017 är just att det ska bli ett år 
då vi tillsammans går från ord till handling. 

Följ mig på sociala medier: www.stefanjutterdal.se


