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Vem ansvarar för 
kompetensutvecklingen?
AV HENRIK LYDÉN

Intervju med Charlotte Chruzan-
der, hälso- och sjukvårdsstrateg 
på Fysioterapeuterna, och Cecilia 
Winberg, t.f. ordförande för Fysio-
terapeuterna

”Vi kan inte välja om vi vill jobba 
enligt evidens och beprövad erfa
renhet. Vi måste göra det”, säger 
Charlotte Chruzander. Tillsammans 
med Cecilia Winberg har vi träf
fats för att prata om evidens baserat 
arbete och kompetensutveck ling 
genom yrkeslivet – och vem som 
egentligen ansvarar för vad.

”Det ligger i vår legitimation att 
vi ska arbeta evidensbaserat”, säger 
Charlotte Chruzander och får med
håll av Cecilia Winberg, som lägger 
till att hon däremot tror att vi inom 
professionen har olika sätt att se på 
ansvaret att arbeta evidensbaserat.

Inför Fysioterapi 2017 skrev Ceci
lia Winberg en ledare med anled
ning av de diskussioner som under 
hösten har förts på sociala medier. 
Röster har höjts om att förbundet 
bör ta ett större ansvar för att vår 
profession ska arbeta evidensbase
rat, men Cecilia Winberg förklarar 
att förbundet inte är en kontroll
instans.

”Det vi kan göra är att lyfta frå
gan och öppna upp för diskussion 
och på så vis öka kunskapen hos 
våra medlemmar”, säger hon och 
pekar bland annat på förbundets 
arbete med den nyligen avslutade 

konferensen som lockade omkring 
1 500 fysioterapeuter från hela Sve
rige.

Att frågor om evidensbaserat ar
bete och kompetensutveckling är 
aktuella inom förbundet råder det 
alltså inga tvivel om.

”Vi har i dag en grundutbildning 
på tre år och ett arbetsliv på kanske 
30 till 40 år. Det är helt omöjligt att 
ha ett arbetsliv utan kompetens
utveckling”, konstaterar Charlotte 
Chruzander.

Hon nämner att förbundet stän
digt arbetar med att genom dialog 
och samverkan på olika nivåer för
söka påverka avtal eller på andra 
sätt stimulera till kompetensut
veckling, till exempel genom infö
randet av specialisttjänster. Men att 
det finns gott om utmaningar är 
båda väl medvetna om.

”Jag tror att det svåra är att hålla 
i och fortsätta. Att bibehålla sin 
nyfikenhet”, menar Cecilia Win
berg och pekar på den bristande 
tillgången till forskning som ett 
hinder.

Båda två är däremot övertygade 
om att de fysioterapeuter som exa
mineras i dag har de verktyg som 
krävs för att kompetensutvecklas 
genom yrkeslivet – om förutsätt
ningarna är de rätta. Charlotte 
 Chruzander tillägger dock att kom
petens kostar.

”Nu har många fysioterapeuter 
fått ta den kostnaden själv, både i 

tid och i pengar. Vi vill se arbets
givar initiativ för att man ska få den 
kompetens man behöver.”

Trots alla utmaningar ser de ljust 
på den framtida professionsutveck
lingen.

”Det finns ett intresse och alla vill 
prata om det”, säger Cecilia Win
berg och pekar igen på det samver
kansarbete som förbundet gör.

Charlotte Chruzander håller 
med, men poängterar samtidigt att 
utvecklingen i grund och botten 
även måste komma från individen. 
Inför Fysioterapi 2017 uppmuntrade 
hon samtliga besökare att utmana 
varandra och våga ställa kritiska 
frågor, något som hon tror är en 
nyckel till att föra professionen 
framåt. Och i slutänden är det väl 
ändå sant som hon säger:

”Någonstans måste man börja 
med sig själv.”  p

Källa: Chruzander C, Winberg C. Fy-
sioterapi 2017, Stockholm, 26 oktober 
2017.

För mer information: Artikeln av Ceci-
lia Winberg hittar du i oktobernumret 
av Fysioterapi, 2017.

FysioScience är en fri ståen
de tidskrift för fysioterapeuter. 
Vi sammanställer veten skap  
liga nyheter på ett lättillgäng
ligt sätt. Läs mer:  
    www.fysioscience.se
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