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Att växla in på nya spår
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när jag skriver det här sittandes på balkongen värmer 
äntligen vårsolen och det är strax vårdagjämning. Tre 
månader har gått av förbundsstyrelsens totalt 48, som 
en mandatperiod innebär. Jag har tidigare samlat ihop 
ett antal månader i förbundsstyrelsearbete och det har 
gett mig kunskaper om områden inom vår profession 
som jag inte kände till, om hur systemen för hälso- och 
sjukvården fungerar och hur processer för påverkans-
arbete behöver göras för att skapa mest värde för de som 
vi ska verka för – medlemmarna. Den nya styrelsen är 
redan i full fart med att föra våra frågor vidare in i fram-
tiden. Förbundets nya vision ger nytt ansvar och är också 
uppmanande för styrelsen och för alla oss andra i olika 
roller i förbundet. Värdeorden ger mig bra ledning –  
i rörelse, trovärdiga och tillsammans. 

sedan augusti har jag växlat in på ett nytt spår och tagit 
över rodret som förbundsdirektör i Fysioterapeuterna. 
Ett omvälvande beslut på ett flera plan – sluta på ett jobb 
som är roligt, byta bostadsort, starta om i nya miljöer 
och med nya nätverk – men också att få känna kraften  
i en ny situation, att ta med gamla erfarenheter och 
nätverk och koppla ihop med nya, lära känna personer 
och få lära sig nytt. Förändringar både tar och ger 
energi men jag är glad att vara på det här spåret nu!

Rollen som förbundsdirektör är bland annat att vara 
teamledare för medarbetarna på kansliet, 17 personer 
med kompetenser från olika områden, bland annat 
juridik, fysioterapi, utbildning och forskning, löne- och 
villkorsfrågor, pensioner, kommunikation, journalistik, 
försäkringar, statskunskap. Bredden i de olika kompe-
tenserna är en styrka och gör att vi tillsammans kan 
bevaka, lyfta och främja fysioterapeuters vardag, villkor 

och möjligheter. Tillsammans med alla förtroendevalda 
över hela landet finns mycket kraft och vilja att förändra 
och förbättra. 

en tydlig drivkraft genom mitt arbetsliv har varit och är 
att försöka förstå hur saker och ting hänger ihop. Hur 
ser vårdkedjan ut för personen som har drabbats av MS 
och hur kan jag som fysioterapeut se till att den blir så 
välfungerande som möjligt? Hur kan studenternas 
nyvunna kunskaper komma till nytta i kliniken och hur 
kan en junior kollega på bästa sätt slussas in i kliniskt 
arbete? Var tas besluten för mitt arbete och hur kan jag 
påverka besluten så att det blir bra på vår arbetsplats? 
Hur kan jag påverka min lön och mina utvecklings-
möjligheter i arbetet? 

på senare år har mitt perspektiv varit ledarens och jag 
har sett hur viktigt det är att ledare möjliggör att olika 
professioners kompetens kommer till nytta tillsammans 
med patienters kompetens. Det är just här i mikrosyste-
met, den lilla gruppen, som förbättringarna sker. Det 
är du som arbetar i verksamheten som vet hur den 
fungerar och vad som kan ge bättre resultat. 

Det är just här som man kan 
börja växla spår genom att våga 
prova andra vägar, ompröva roller 
och arbetssätt och komma vidare. 
Då sker en rörelse – och man gör 
den tillsammans. Det krävs för 
trovärdighet. Det är här ditt 
bidrag blir viktigt för oss alla.

Helena Pepa
förbundsdirektör


