


Välkommen till Rådsmöte 2014 

#fysrad 

Stefan Jutterdal 

Förbundsordförande 

”Fysioterapeuters insatser är självklara  

 för hållbar hälsa och välfärd” 



  

Lena Hallengren Göran Hägglund 



  

Göran Hägglund 



 

Lena Hallengren 





7 



http://www.youtube.com/watch?v=hdcTmpvDO0I 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hdcTmpvDO0I


Välkommen till Rådsmöte 2014 

#fysrad 

 Stefan Jutterdal  Helena Pepa 

 Förbundsordförande Vice förbundsordförande

  

”Fysioterapeuters insatser är självklara  

 för hållbar hälsa och välfärd” 



Fysioterapeuters insatser är självklara 

för hållbar hälsa och välfärd 

Vision 
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Fysioterapi  

– den bästa medicinen 
• Fysisk aktivitet och fysisk träning har mycket god effekt för såväl folkhälsan som 

för behandling vid sjukdom.  

• Vid några av våra stora folksjukdomar, så som artros och hjärt-kärlsjukdomar är 

fysisk träning den bästa medicinen.  

• Vid t.ex. knäartros är träning vetenskapligt överlägset smärtlindrande medicin.  

• Fysisk aktivitet reducerar också riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdomar, som är en 

viktig följdsjukdom vid ledinflammation.  

• Otillräcklig fysisk aktivitet är en stor risk för ohälsa och för tidig död och ett av de 

områden som pekas ut i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande metoder. 

• Starkt stöd för att den människa som får professionell vägledning i att genomföra 

livsstilsförändring har större chans att lyckas på sikt.  

 





Utbildningspolitiskt program 

• En akademisk utbildning som är 4 år som ger legitimation 

och magisterexamen. 

• Master- och forskarutbildning  

• Specialistordning som är statligt reglerad och bygger på 

masterexamen 

• Kontinuerligt lärande i yrkeslivet via tidsmässiga och 

ekonomiska möjligheter för fortbildning 

• Inrättande av specialisttjänster samt forskartjänster 



Kvalitet och patientsäkerhet i 

fokus! 

  

 



Kvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö 

• Att göra rätt från början 

– bäst för såväl 

patienten som 

arbetsmiljön 

• Samarbete med SKL 

och andra förbund  

• Nystartat råd –  första 

mötet i juni 

 



Fysioterapeuters insatser är 

självklara för hållbar  

hälsa och välfärd 
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 På agendan: 

• Påverkan och opinionsbildning 

• Uppdrag från kongressen – hur långt har vi kommit? 

• Namnfrågan 

• Utbildningspolitiskt program 

• Specialistordning 

• Vårdval 

• Kvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö 

• Hälso- och sjukvårdens förnyelse och ett nytt ledarskap 



Påverkan och opinionsbildning 

 

Att gå från ett förbund 

som får jaga för att få 

vara med, till ett 

förbund, som ständigt 

efterfrågas och är 

självklart. 





Nå ut via  

sociala medier 
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www.stefanjutterdal.se 

 

http://www.fysioterapeuterna.se/
http://www.stefanjutterdal.se/


 

Vem är du? 

 

Hur använder du olika informationskanaler? 

 

Hur kan vi bli bättre tillsammans? 



Kongress 2012 – vårt styrdokument 

PROPOSTION 1 

Vision 

Sjukgymnasters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd. 

 Mål 

I syfte att uppnå visionen verkar LSR utifrån målbilden:  

En profession i rörelse - med tre sammanhållna dimensioner:  

Profession – Position – Lön. 

  



  

  

I syfte att uppnå visionen ska LSR verka för att: 

  

PROPOSTION 2 

 

 

Profession 
- medlemmarnas villkor för professionell utveckling och livslångt lärande förbättras 

  

• Förlängd grundutbildning  
 Det finns därför starka skäl att utveckla och förlänga sjukgymnasternas 

 treåriga grundutbildning. I likhet med den nu pågående översynen av 

 läkarutbildningen bör sjukgymnastutbildningen ses över. 

  

• Samhället accepterar LSR:s specialistordning 
 Målet är att specialistordningen ska bli erkänd i svensk lagstiftning. 

  

• Utarbeta kvalitetskriterier för sjukgymnastisk verksamhet 

  



Position 
 
- medlemmarnas position och inflytande stärks: på arbetsplatsen, liksom i 

hälso- och sjukvården och samhället i stort. 

  

• LSR har tydligt varumärke; ny enhetlig logga 

• Strategi för påverkansarbete 

• Lagskydd av båda titlarna 

• Verka för namnbyte 

• Nytt namn på förbundet – vid extrakongress 



Lön  
- medlemmarnas löner och arvoden ökar i relation till det värde de skapar i 

verksamheten. 

  

• Genomarbetad lönestrategi 

• Göra löneprocessen känd så att den genomförs fullt ut i förbundets 

alla delar 

• Öka kunskapen om styrdokument bland medlemmar, chefer och 

politiker 

• Alla få samtal med chef som har mandat att sätta lön 

• Karriärportföljen 

• Modernisera nationella taxan 
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PROPOSTION 3 

 

Organisation och ekonomi 

  
• Professionsrådet (nytt namn) och Företagarrådet (nytt namn) 

 

• Utveckla nya former för möten som känns attraktiva, flexibla och tidsenliga. 

  

• Att utarbeta en gemensam värdegrund 

 

• Arbetsplatsombuden ska ges särskild uppmärksamhet 

  

• Grundlig analys av sektionsindelningen för att gå i takt med 

specialistordningen. 

  

• Fortsätta tillhandahålla självhjälpsverktyg för löneutveckling 

 

• Se över möjligheterna till samlat fortbildningsutbud 



PROPOSTION 4 

 

Förbundets stadgar 
 

• Under fjärde kvartalet ska distriktet ha haft årsmöte 

  

• Vetenskapliga rådet blir överklagande instans och 

Specialistkommittén beslutande. 

 



Namnfrågan 
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Har du bytt titel? 

 

Hur snabbar vi på processen? 



Utbildningspolitiskt program 

• En akademisk utbildning som är 4 år som ger legitimation 

och magisterexamen. 

• Master- och forskarutbildning  

• Specialistordning som är statligt reglerad och bygger på 

masterexamen 

• Kontinuerligt lärande i yrkeslivet via tidsmässiga och 

ekonomiska möjligheter för fortbildning 

• Inrättande av specialisttjänster samt forskartjänster 



Vårdval 

http://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Forbundets-politik/Om-vardvalet/ 
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Kvalitet och patientsäkerhet i 

fokus! 

  

 



Fysioterapeuternas verksamhetsplan  



Något saknas…. 



Orden styr tanke och handling  



Vi höjer vår ambitionsnivå  

Fysioterapeuter förbättrar Sveriges hälso- och sjukvård  



Rådet för kvalitet och patientsäkerhet  
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