
38  39FYSIOTERAPI 7.2017FYSIOTERAPI 7.2017

MEDLEMSNYTT  MEDLEMSNYTT  

Hälsa och rörelse i fokus 
inför nästa års val

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

om knappt ett år, den 9 september 2018, är det valdag i 
Sverige. Redan idag är hälso- och sjukvårdsfrågorna högst 
rankade av svenska folket och min bedömning är att 
dessa frågor mycket väl kan bli avgörande för valets 
utgång. Frågor om hälsa, vård och omsorg handlar om 
liv och död och det är frågor som säkert kommer att bli 
ännu viktigare för människor. Mycket i vårt svenska sam-
hälle fungerar bra när det gäller hälsa, vård och omsorg, 
internationellt sett. Men med de enorma demografiska 
utmaningar vi står inför med en kraftig ökning av antalet 
barn och antalet äldre, med helt nya sjukdomsmönster 
där levnadsvanorna är mycket viktiga samt med tillta-
gande svårigheter att behålla och rekrytera kompetenta 
medarbetare är det hög tid att frågor kring förebyggande 
och rehabilitering lyfts fram på allvar. 

Den senaste tiden har vi agerat tillsammans med andra 
förbund i viktiga frågor. Ett sådant exempel är att vi i 
samarbete med sex andra fack- och professionsförbund 
enats kring några konkreta förslag inom området jäm-
lik hälsa, vilka vi beskrev på DN Debatt den 20 augusti.  
I debattartikeln föreslog vi ett antal konkreta åtgärder:

Ge primärvården ett primärpreventivt ansvar. Varje 
individ ska ha en fast vårdkontakt som har ansvar  
och översikt över dennes vård- och omsorgsbehov.  
Den personliga kontinuiteten måste stärkas.

Skapa möjligheter för samarbete mellan huvudmanna
gränser och enheter. Samverkan är nyckeln för att möta 
komplexa vårdbehov och agera förebyggande, exempel-
vis genom samarbeten mellan elevhälsovård och primär-
vård. Det kräver större professionellt utrymme för att 
kunna samverka med utgångspunkt i varje individs 
unika behov.

Avskaffa stämpelklockan. Låt proffsen avgöra hur  
lång tid insatser behöver ta utifrån varje patient eller 
brukares individuella behov. Olika människor kräver 
olika mycket tid. Det skulle minska stressen och  
effektivisera arbetet.

Administration ska ha förankring i verksamheten. 
Uppföljning ska vara meningsfull, inte kontrol-
lerande. Administrativa uppgifter som inte är  
värdefulla för verksamheterna måste skalas bort.  
Styrningen ska utgå ifrån tillit till proffsen.

Öka chefstätheten. Chefstätheten är mycket låg 
inom hälso- och sjukvård och omsorg. Cheferna 
måste bli fler och få rätt förutsättningar att leda 
verksamheterna effektivt. Taket bör ligga på 
högst 25 medarbetare per chef.

ett viktigt skäl bakom dessa förslag är att det 
är orimligt att hälso- och sjukvårdens medarbe-
tare själva drabbas av sjukskrivningar på grund 
av stress och utmattningssyndrom. Den egna 
hälsan är mycket viktig. Det är inte lätt att ge till 
andra, det som man själv inte har. För att bryta 
spiralen av stress, sjukskrivningar och personal-
brist krävs en förändrad styrning och ett nytt  
ledarskap. För att lyckas med förnyelsen av hälsa, 
vård och omsorg är det nödvändigt att ta tillvara 
medarbetarna i hälso- och sjukvården på ett bättre 
sätt och ta tillvara patienters och närståendes 
kunskap, där finns ovärderlig kunskap. Det handlar 
om att inta nya perspektiv och det krävs ett nytt 
ledarskap, med ledare som går före. 

detta och mycket annat kommer att avhandlas  
i slutet av oktober på Fysioterapi 2017, Sveriges  
viktigaste mötesplats för fysioterapeuter. Det blir  
tre intensiva dagar fyllda med inspirerande före-
läsare, ny kunskap och nya innovationer, engage-
rande debatter och möjligheter till nätverkande.  
Jag hoppas att vi ses där!

Anmäl dig till Fysioterapi 2017 på www.fysioterapi2017.se


