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ett par sköna sommarmånader har passerat, och med 
dem bland annat WCPT:s världskongress i Sydafrika  
och samtidigt på hemmaplan Almedalsveckan i Visby. 
Två viktiga mötesplatser där förbundet har varit väl 
representerat. 

Själv bestämde jag mig för att delta i Almedals-
veckan, där förbundet har en bra plattform för ett 
aktivt påverkansarbete och för att sprida våra huvud-
budskap. I år anordnade vi ett eget seminarium med 
rubriken: Tre lyft för Sverige – hur skapar vi hälsosamma 
liv i rörelse? Utifrån vårens arbete med vision och mål 
presenterades inför Almedalsveckan en rapport med 
samma namn. De tre lyften vi anser behövs i Sverige  
är ett rörelselyft för barn och unga, ett för arbetslivet 
och ett för äldre. 

Det behövs fysioterapeuter i elevhälsan för att stötta 
barn som har funktionshinder där möjligheten till 
rörelse ser olika ut. Fysioterapeuter kan också specifikt  
bedöma och behandla smärta från rörelseapparaten, 
motorisk funktion, långvarig smärtproblematik, ohälsa 
relaterad till stress/nedstämdhet. Och mycket mer.

I arbetslivet behövs det ett lyft för de anställda, där 
det är självklart att företagshälsovård finns för alla 
arbetstagare, med fysioterapeuter och ergonomer som 
nyckelpersoner. Med tanke på att sjukskrivningstalen 
är alldeles för höga borde detta lyft ha kommit för 
länge sedan. 

Inom äldresektorn behövs fler fysioterapeuter som 
arbetar både direkt kliniskt, men också mer övergripande. 
Det behövs bland annat en medicinskt ansvarig för 

rehabilitering, MAR, i alla landets kommu-
ner, i dag saknas det i cirka 200 av landets 
290 kommuner. Ett glädjande besked är att 
den aktuella Hjälpmedelsutredningen 
också ser detta behov. (Se notisen på s. 6, 
som också tar upp behov av fysioterapeuter  
i elevhälsan.)

dessa tre lyft för sverige är ett sätt att 
bidra till att förbättra hälso- och sjukvår-
den och omsorg i Sverige, men också ett 
sätt att bidra till samhällsutvecklingen 
inom ett av de områden som svenska folket 
bedömer som viktigast. Vi kommer att 
använda detta material fram till nästa års 
val i vårt påverkansarbete. Ett sådant till-
fälle är Internationella Fysioterapins dag  
8 september, där temat är Physical activity  
for life och det stämmer ju väl överens med 
de tre rörelselyften. 

Ett annat viktigt tillfälle under hösten är 
Fysioterapi 2017 i oktober. Då kommer minst 
1500 fysioterapeuter och sjukgymnaster att 
samlas och en naturlig del är även där Tre lyft  
för Sverige. Hoppas att du har anmält dig. Jag  
förväntar mig att alla arbetsgivare uppmuntrar 
detta gyllene tillfälle till kompetensutveckling 
för sina medarbetare. Att ta ansvar för och 
underlätta livslångt lärande är en viktig del  
i att vara en bra och attraktiv arbetsgivare. 

www.rörelselyft.se


