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FÖRBUNDSSTYRELSEN 2017–2020

Förbundsledare:

om bara några dagar är det val, ett ovanligt viktigt val. 
Bakom oss har vi den hetaste sommaren på flera hundra 
år, både i vårt land och i världen. Skugga och vatten är 
efterlängtade. Skogsbränder har härjat vilt, Sveriges 
glaciärer smälter, lantbrukarna har mist sin skörd och 
gula löv singlade ner från träden i slutet av juli, som 
om det redan vore höst. Vattenståndet i vårt sjösystem 
hemma i Småland var för tredje året i rad 1,5 meter lägre 
än normalt, och den samlade nederbörden under tre 
månader var endast 15 mm. Tomas Ledins låt ”Sommaren 
är kort, det mesta regnar bort” har aldrig känts så fel. 

Vid familjens sommarmåltider med flera generationer 
samlade kring matbordet har klimat och miljö självklart 
varit livliga diskussionsämnen, liksom ordet hållbarhet. 
Och jag minns en föreläsning som gjorde starkt intryck 
på mig av Johan Rockström, professor i miljövetenskap. 
”Utan hållbar utveckling, ingen hållbar hälsa och välfärd”. 

Om inte frågan om hållbar utveckling omgående får 
högsta prioritet så tappar vi också möjligheten till håll-
bar hälsa och välfärd. Därför är det viktigt att vi tar ansvar 
och använder vår möjlighet att påverka i valet den  
9 september. Vi måste kräva ansvar av de politiker som 
har ambitionen att styra vårt land. Välfärden i Sverige 
står inför stora problem och utmaningar, och det är 
nödvändigt att vi har perspektivet hållbarhet framför 
ögonen i allt vi företar oss.

 Under Almedalsveckan ställde jag frågor till olika 
partiers företrädare om deras syn på prevention och 
rehabilitering. Många betonade hur viktiga dessa frågor 
är. ”Om vi inte satsar på förebyggande insatser och reha-
bilitering, så klarar vi inte framtidens utmaningar” kan 
dessa intervjuer sammanfattas med. 

Fysioterapeuterna är idag som organisation etablerade 
i opinions- och påverkansarbetet i samhället. Vi för-
knippas i samhällsdebatten med hållbar hälsa, fysisk 
aktivitet, träning och rehabilitering. Vi är respekterade 

för den kunskap som vår profession står för, där 
fysioterapeuters och sjukgymnasters insatser är 
självklara för hållbar hälsa och välfärd. 

Nu är det tid att denna respekt för vår kun-
skap omsätts i praktisk handling. Det duger 
inte att arbetsgivare avstår från förebyggande 
insatser, som ger långsiktigt bättre hälsa. 
Det duger inte att erbjuda otillräckliga 
rehabiliteringsinsatser vid kroniska sjuk-
domar eller för lite fysisk aktivitet och trä-
ning för äldre, när det vetenskapligt är väl  
underbyggt att dessa åtgärder är effektiva. 
Dessutom krävs det bättre löner, villkor och 
karriärmöjligheter för de fysioterapeuter 
som ska erbjuda dessa förebyggande och 
rehabiliterande insatser.

nu gäller det för politikerna att gå från ord 
till handling. Fysioterapeuterna har under 
det senaste året pläderat för Tre rörelselyft för 
Sverige, för barn och unga, i arbetslivet och 
för äldre. Vägen framåt heter hållbar hälsa och 
välfärd, och utan hållbar utveckling blir det 
varken hållbar hälsa eller välfärd. Förbundets 
vision pekar ut riktningen: Alla ska kunna leva 
ett hälsosamt liv i rörelse!

För att nå dit är det viktigare än någonsin med 
ditt och mitt engagemang – vi kan inte vänta på 
andra! Använd din röst och rösta för hållbar 
utveckling i det kommande valet. Att inte rösta är 
att avstå din demokratiska möjlighet att påverka 
vilka ledare som ska ta itu med framtidens 
stora utmaningar. Ta ditt ansvar och 
kräv att politikerna tar sitt.  

Fler förbundsledare finns på:  
www.fysioterapeuterna.se/politik
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Följ mig på sociala medier: www.stefanjutterdal.se

 
 


