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Förbundsordförandens ledare:

Valåret ger tillfälle till
intensivt påverkansarbete
i september drabbades av hjärtstopp. Jag fick ett perfekt
omhändertagande och bra rehabilitering och är sedan
årsskiftet tillbaka på heltid som förbundsordförande vilket
jag känner mig oerhört tacksam för. Jag har personligen
fått uppleva hur den akuta hälso- och sjukvården fungerar
som bäst, och inte minst hur avgörande det är med fysioterapi, både i det akuta läget på sjukhus och senare under
rehabiliteringsfasen. Ett stort tack till alla delar av förbundet och ett särskilt tack till vice ordförande Cecilia
Winberg, som var t.f. förbundsordförande på halvtid
under hösten. Ett stort tack också till förbundsdirektör
Helena Pepa och förbundets kansli, som drog ett tungt
lass under hösten, men gjorde det på ett utmärkt sätt.
2018 är mitt sjätte år som förbundsordförande för
Fysioterapeuterna. Att företräda sin profession är ett stort
och hedrande uppdrag, särskilt när de frågor som vårt
förbund driver numer tillhör samhällets viktigaste frågor.
Jag tänker inte minst på vår vision, Alla ska kunna leva ett
hälsosamt liv i rörelse, som bara blir mer och mer angelägen,
med tanke på hälsoläget och våra levnadsvanor.
Under 2018 är utredningen God och nära vård som leds
av Anna Nergårdh fortsatt viktig för våra medlemmar
och förbundet deltar aktivt i den. Första delbetänkandet
som innehöll ett förslag om en ny professionsneutral
vårdgaranti lämnades förra året och fler delbetänkanden
kommer framöver.
i september är det val i Sverige. Det ger oss tillfälle att från

förbundets alla delar driva våra viktigaste frågor i ett
intensivt påverkansarbete. En av dem är behovet av karriärvägar för fysioterapeuter och sjukgymnaster med möjlighet
till högre löner, bättre villkor och ökad lönespridning.
Det finns glädjande nog tecken på att det börjar röra på
sig i landsting och regioner. I Sörmland togs under 2017

beslut att inrätta fem specialisttjänster och
i Göteborg inrättades en ny karriärväg för forskande fysioterapeuter med titeln universitetssjukhusöverfysioterapeut. Vi hoppas att fler
arbetsgivare följer efter!
Det finns tyvärr också negativa tecken
i landsting och regioner och det gäller til�lämpningen av nationella taxan. Den här
laddade frågan är ett orosmoln under året
och vi kommer att följa den noggrant även
fortsättningsvis. Det är mycket oroande att
många kollegor känner sig tvingade att
avveckla sina praktiker, vilket kan leda till
att patienter med kroniska sjukdomar inte
alls får tillgång till den rehabilitering de har
rätt till.
Inför valet i höst fortsätter förbundet även
att sprida och driva Rörelselyftet. Det är en
rapport med konkreta förslag om tre lyft för
Sverige, där vi lyfter att det ska finnas en fysioterapeut knuten till varje svensk skola, att
ergonomer och företagshälsovård ska vara
tillgängligt för alla i arbetslivet samt att det ska
finnas en medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, i varje svensk kommun.
fysioterapeuterna firar 75 år i år. Vi tänker fort-

sätta göra skillnad för Sveriges fysioterapeuter
och sjukgymnaster liksom för medborgare och
patienter. Låt oss göra det tillsammans!
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förra året blev ett högst omtumlande år för mig då jag

Följ mig på sociala medier: www.stefanjutterdal.se
Mer om rörelselyftet: www.rörelselyft.se
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