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nu knackar den sköna sommaren på dörren och semester 
och sommarlov hägrar. Drygt ett halvår har gått sedan 
Fysioterapeuternas kongress i november 2016, och för-
bundets olika delar har börjat genomföra de aktiviteter 
som kongressen beslutade om för att nå de mål som vi 
gemensamt satt upp. Det sker med den nya värdegrun-
den för ögonen: I rörelse, trovärdiga och tillsammans. 

Vi strävar efter samverkan och att ta till vara den 
gemensamma kompetensen på ett bra sätt, och därför 
är det viktigt att förbundets olika råd träffas. Distrikts-
rådet och förhandlingsrådet möttes till exempel i början 
av maj med målet att öka trycket i viktiga frågor, som 
löner och arbetsmiljö. Att arbeta mer tillsammans är en 
framgångsfaktor, och det gäller både inom förbundet 
och gentemot externa personer och organisationer.

Förbundsstyrelsen har under detta första halvår träffat 
många personer inom svensk hälso- och sjukvård samt 
politik och fört samtal med dem om förbundets vision. 
15 hälsoresor har genomförts i landet och resultatet från 
dialogerna kommer vi inom kort att presentera i form 
av ett initiativ, där vi lyfter fram behovet av rörelse. Detta 
initiativ ska vi sedan använda strategiskt och systema-
tiskt i vårt påverkansarbete fram till valet i september 
2018. Vi ska göra det som en organisation i rörelse, på 
ett trovärdigt sätt och vi ska göra det tillsammans. 

Inom hälso- och sjukvårdspolitiska området har vi 
ägnat särskilt intresse åt ett par viktiga utredningar: 
God och nära vård med Anna Nergårdh, där vi finns med 
i en referensgrupp, samt moderniseringen av nationella 
taxan med Harriet Wallberg, där vi deltar både som 
experter och som en av parterna. Båda utredningarna 
berör områden där fysioterapeuters insatser är viktiga 
och rentav avgörande och vi kommer att hålla fortsatt 
fokus på båda. 

En annan fråga som funnits med i det politiska sam-
talet under våren är samhällsproblemet med tilltagande 
fysisk inaktivitet hos barn och unga. Från förbundet 

driver vi självklart linjen att det behövs mer 
rörelse, både på och utanför skoltid, vilket vi 
fört fram i olika debattartiklar, tillsammans 
med Lärarnas Riksförbund, Riksidrottsför-
bundet, GIH med flera. 

Vid vårt nordiska möte på Island mellan  
fysioterapiförbunden i Norge, Danmark,  
Finland, Island och Sverige antogs en gemen-
sam nordisk överenskommelse om fysisk 
aktivitet och välbefinnande hos barn och 
unga och om fysioterapeutens roll i elev-
hälsan. Men det är inte bara barn och unga 
som behöver mer fysisk aktivitet, även om 
den politiska debatten haft detta fokus. 
Det behövs också mer rörelse i arbetslivet 
och mer rörelse för äldre. 

Den 7 juni är Fysioterapeuterna medarr-
an  görer till ett arrangemang som syftar till 
att lyfta fram rörelse som en möjlighet.  
I samarbete med Svenska Friidrottsförbun-
det och En frisk generation uppmanar vi 
alla att under en timme mellan kl.18 och 19 
sätta hela landet i rörelse under parollen 
”Sverige på fötter”. ”Gör vad du vill, sitt bara 
inte still” är en enkel uppmaning. 

Under sommaren deltar förbundet på 
WCPT:s världskongress i Sydafrika, och även 
där kommer levnadsvanor och rörelse att lyftas. 
Detsamma gäller Almedalsveckan, som infaller 
samtidigt som världskongressen. Förbundet 
ordnar ett seminarium på måndagen, och där 
kommer jag tillsammans med flera från för-
bundsstyrelsen lyfta fram potentialen som finns 
i att satsa på fysioterapi och rörelse.

En riktigt skön och rörlig sommar  
önskar jag er! 


