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Goda relationer gör oss starkare
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det börjar bli dags att summera året, att se tillbaka 
på vad som gjorts och reflektera kring resultat och 
känslor. En av de reflektioner som återkommer  
är betydelsen av goda relationer. Det är viktigt 
med relationer. Att skaffa nya och att förvalta de 
gamla väl. 

Med relationer så blir vi starkare. Med goda 
relationer är det fler som talar väl om det vi gör. 
Om fler för vår talan ökar möjligheterna att 
kunna påverka. Under 2017 har nya relationer 
inletts och gamla har förvaltats.

I våras genomfördes Hälsoresan där ett 100-tal 
personer med anknytning till svensk hälso- och 
sjukvård samtalade med Fysioterapeuterna om 
hälsa och om rörelse. Många kom och samtalen 
engagerade. Genom samtalen befäste vi relationer 
och skapade nya. 

hälsoresan ledde till rörelselyften, tre lyft för 
Sverige, där förbundet ger förslag på hur ett ökat 
engagemang av fysioterapeuter kan bidra till  
förbättrad hälsa. 

I rörelselyften ges olika alternativ till hur man 
kan förändra och förbättra i svenska hälso- och 
sjukvård för barn och unga, personer i arbetslivet 
och för äldre. De tre lyften kommer vi att bära 
med oss in i 2018, de kommer att bli en viktig del  
i förbundets påverkans arbete inför valet. 

Rörelselyften presenterades vid Almedalen, 
och vid Fysioterapi 2017 premiärvisades filmen 
om rörelselyften. 

konferensen fysioterapi 2017 handlade också om  
relationer. Den blev en möjlighet för relations-
bygge internt och externt. Vid konferensen lärde 
vi av varandra, vi diskuterade, vi umgicks, vi knöt 
nya kontakter och bildade nya nätverk. 

Externt byggdes relationer genom inbjudna 
gäster som är betydelsefulla och genom media. 
Programmet under dagarna var brett och gav goda 
möjligheter till både professionell och facklig 
utveckling. 

slutet av året kan vara en bra tid för eftertanke 
och vila, låt oss ta den tiden. Reflektera över vilka 
relationer som är viktiga för dig och varför. Behö-
ver jag skapa några nya relationer för att komma 
dit jag vill? Hur kan jag förvalta de relationer som 
är viktiga för mig? 

Jag hoppas att du får en skön vinter och att du 
kan njuta av helg och vila.  
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