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att jag en dag skulle väljas till vice förbundsordförande 
i Fysioterapeuterna, det kunde jag inte tro när jag valdes 
som företagare representant i Malmödistriktet 1994. 
Hemma på mitt skrivbord står bilden på distriktsstyrelsen 
från det året kvar. Vi ville marknadsföra oss och skicka 
en kopia på den till medlemmarna i distriktet. Vi valde 
gult papper för att synas lite mer. Vi möttes för att lägga 
utskicket i kuvert och slicka frimärken. Både tiden och 
rollen var en annan. De olika roller, uppdrag och intressen 
vi har i vårt förbund kan skifta över tid. Ibland känns de 
bekväma och ibland kan de faktiskt skava. Men oavsett 
vilken roll du och jag har så behövs vi alla för att patrullen 
ska bli komplett. Det är genom att samarbeta som vi 
bygger vår framgång. 

i min nya roll som vice förbundsordförande ingår bland 
annat att vara ordförande för förbundets kvalitets- och 
patientsäkerhetskommitté. En roll som känns viktig  
i dagens hälso- och sjukvård när mycket görs som det 
alltid har gjorts medan annat förändras fortare för var 
dag. Hur kan vi som profession bidra till en god och 
hög kvalitet på den hälso-och sjukvård som vi utför? 
Hur kan vi som fysioterapeuter bidra till hög säkerhet 
för de patienter och kunder som vi möter? Vi ska i vår 
roll som fysioterapeuter sträva efter god kvalitet genom 
att arbeta evidensbaserat och att följa de riktlinjer som 
finns inom det egna området. 

men ibland hindrar våra arbetsvillkor från att göra just 
detta. Praktiska hinder och bristande förutsättningar 
gör att vi får svårt att räcka till. Vi har inte tid, vi måste 
prioritera annat och organisatoriska förutsättningar 
saknas för att uppnå det vi vill. Det är en viktig fråga för 

förbundet att bidra till att skapa goda förutsättningar 
för våra medlemmar. Det är en av de aktiviteter som 
kongressen beslutade att vi ska genomföra: Att bidra 
till att varje fysioterapeut har möjlighet att fullgöra sitt 
arbete utifrån lagkrav och etiska regler. 

samtidigt är det viktiga att tänka på sig själv och sin egen 
hälsa så att man orkar arbeta och möta patienterna med 
den kunskap och det engagemang som behövs. Det finns 
tydliga samband mellan vårdgivares mående och patient-
säkerhet. I en ny metaanalys* har forskare granskat 
82 studier som totalt inkluderar 210 669 vårdgivare. 
Resultaten är tydliga. Vårdkvalitet och patientsäkerhet 
påverkades negativt av hur ansträngd personalen var. 
Vi behöver ta hand om oss själva för att kunna hjälpa 
andra. Vi behöver också en arbetsmiljö som bidrar till 
vårt välmående. 

en annan aspekt av patientsäkerhet är att patienten ska 
känna sig delaktig, trygg och välinformerad. Vårt arbete 
med att bedriva en god och personcentrerad hälso- och 
sjukvård som anpassas utifrån individen innebär att vi 
både har en pedagogisk roll och ett ansvar i relationen 
till patienten. Vi behöver våga stå upp och säga 
ifrån när vi ser något som är fel och som skulle 
kunna göras bättre. Vi behöver modiga personer 
som reagerar och går före för förnyelse och 
förbättring. Är du redo att ta den rollen? 

Cecilia Winberg
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*The Relationship Between Professional Burnout 
and Quality and Safety in Healthcare: A Meta-
Analysis, Salyers M et al, 2016, J Gen Intern Med


