
32  33FYSIOTERAPI 3.2017FYSIOTERAPI 3.2017

MEDLEMSNYTT  MEDLEMSNYTT  

Att satsa på hälsa är  
att investera i framtiden

Stefan Jutterdal, ordförande
070–624 98 95
stefan.jutterdal@fysioterapeuterna.se

Cecilia Winberg, vice ordförande 
0705–59 60 01 
cecilia.winberg@fysioterapeuterna.se

Monica Berg, ledamot
063–15 36 14  
monica.berg@fysioterapeuterna.se

Daniel Brandon, ledamot
070–346 44 45
daniel.brandon@fysioterapeuterna.se

Marie Granberg, ledamot 
08–89 30 75, 0708–89 83 00 
marie.granberg@fysioterapeuterna.se

Mikael Hjerne, ledamot 
010–103 34 57, 0703–99 70 48 
mikael.hjerne@fysioterapeuterna.se

Marita Lindqvist, ledamot
090–785 65 98
marita.lindqvist@fysioterapeuterna.se

Pia Nilsson, ledamot 
0340–48 20 36, 0708–24 73 70 
pia.nilsson@fysioterapeuterna.se

Charlotte Wåhlin, ledamot
010–103 62 67, 072–239 66 40
charlotte.wåhlin@fysioterapeuterna.se

NYA FÖRBUNDSSTYRELSEN 2017–2020

Förbundsordförandens ledare:

FO
T

O
: 

E
V

A
 D

A
L

IN

denna vår är det många betydelsefulla utredningar 
som ska landa på regeringens bord för att sedan tas 
vidare till politiska förslag och åtgärder. En mycket  
viktig faktor är att utredningsförslagen måste mynna 
ut i konstruktiva lösningar för att vi ska kunna ta itu 
med den ökande ohälsan, både psykisk ohälsa och 
andra aktuella problem.

Med tanke på det snabbt ökande behovet av för
bättrade levnadsvanor i samhället, inte minst träning 
och fysisk aktivitet, förväntar jag mig förslag där alla 
professioners kunskap tas till vara på bästa sätt och  
där fysioterapeuters kompetens blir självklar. 

är det inte så i dag redan undrar man då? Jo, i många 
fall används vår kompetens, men i andra fall, till exem
pel inom elevhälsa och äldreomsorg finns det alldeles 
för få fysioterapeuter. 

Fysioterapeuterna arbetar för att det i varje kommun 
ska finnas fysioterapeuter inom elevhälsan och en MAR 
(medicinskt ansvarig för rehabilitering). Dessutom 
behövs det betydligt fler fysioterapeuter inom äldre
omsorgen, så att träning och fysisk aktivitet blir en 
självklarhet för att förbättra funktion och minska risken 
för fallolyckor. Dessa insatser är livsviktiga, men prio
riteras ofta bort då kunskapen om deras betydelse  
och stora potential saknas. Man kan sätta det i relation 
till läkemedel: Vem skulle prioritera bort möjligheten 
till effektiva mediciner? 

För att sjukvårdshuvudmännen ska klara åtagandet 
att bemanna nyckelpositioner med kompetenta fysio

terapeuter krävs ett nytt ledarskap. Fokus måste 
riktas på kvaliteten i verksamheten utifrån 
patientens perspektiv och på bra arbetsvillkor 
för medarbetarna. Till att börja med bör 
kompetensen hos de medarbetare som 
redan finns inom hälsa, vård och omsorg tas 
till vara bättre. Det behövs bättre löner, 
större lönespridning, fler karriärvägar och 
bättre möjligheter till kompetensutveckling. 
Vi ser enstaka tecken till detta, men det är 
hög tid för arbetsgivare att vakna upp nu. 

vi står inför en situation där det är brist på 
fysioterapeuter, samtidigt som efterfrågan 
ökar. Därför är arbetsvillkor som bättre löner 
och god arbetsmiljö avgörande. Det är viktigt 
att agera nu eftersom hälsoklyftorna i sam
hället ökar, med försämrade levnadsvanor där 
till exempel risken att dö i förtid på grund av 
fysisk inaktivitet ökar. 

fysioterapeuternas vision är att alla ska kunna 
leva ett hälsosamt liv i rörelse. Vi vill ta vårt ansvar 
och bidra till samhällsnyttan. Därför är min upp
maning till alla arbetsgivare, till folkvalda i kom
muner, landsting, riksdag och regering: Ta chansen 
och använd fysioterapeuters kompetens. Satsa på 
högre löner, bättre löneutveckling och bättre 
kompetensutveckling. Att satsa på hälsa  
är att investera i framtiden. 

Följ mig på sociala medier: www.stefanjutterdal.se


