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FÖRBUNDSSTYRELSEN 2017–2020

Förbundsledare:

året 2018 går mot sitt slut, ett år som skulle kunna sam-
manfattas med ordet omställning. Det gäller såväl inom 
politiken, med valet i september som tydlig förändrings-
punkt, som inom hälso- och sjukvården, där utredningen 
God och nära vård fortsätter vara en katalysator för en  
välbehövlig kulturförändring och förnyelse i ett stelt  
sjukvårdssystem. 

Utredningens första delbetänkande har lett till att vi nu 
från nyår får en ny professionsneutral vårdgaranti, där 
patienter kan få större möjlighet att träffa rätt kompetens 
direkt. Det andra delbetänkandet om primärvårdens  
uppdrag har sedan det kom i juni processats både i vår 
organisation och i hela Sjukvårdssverige. Vi har i vårt 
remissvar bland annat framhållit vikten av att nu på allvar 
satsa på prevention, rehabilitering och interprofessionellt 
lärande, något som också lyfts fram i utredningen. 

tredje delen i utredningen fortsätter fram till våren 2020, 
och vi kommer att fortsätta lyfta förbundets frågor där.  
Vi är nämligen övertygade om att fysioterapeuters insatser 
på ett avgörande sätt kan bidra till bättre hälsa. Utred-
ningen har också i tilläggsdirektiv fått i uppdrag att ta sig 
an frågan om nationella taxan. Den har under det senaste 
året varit bekymmersam och svår för många av förbundets 
medlemmar. Det är självklart för förbundet att fortsätta 
driva på – det behövs en modernisering av nationella taxan 
som ger plats för de allt större behoven hos patienterna 
och de nya arbetssätten inom fysioterapin. 

fysioterapeuterna arbetade också hårt inför valet med 
vårt initiativ ”Tre lyft för Sverige”. Men det finns mer att 
åstadkomma och därför kommer vi att fortsätta driva 
dessa tre rörelselyft under de resterande två åren av  
mandatperioden. Förbundsstyrelsen tar sats för att vid 
kongressen i november 2020 kunna visa att vi på bästa 

möjliga sätt har genomfört alla  
de uppdrag som kongressen gav 
oss 2016.

vid en stor omställning behöver 
många olika förändringsskeenden 
haka i varandra. Ska fysiotera-
peuter kunna möta framtidens 
utmaningar i hälso- och sjuk-
vården, så måste också vi göra 
på nya sätt. Också vi behöver 
ställa om och vi behöver göra 
det tillsammans med andra. 
Hela tiden med patientens  
perspektiv för ögonen. Men det 
krävs också att arbetsgivare inser 
hur viktigt det är med kompe-
tensförsörjning och kompetens-
utveckling. Det är en hård press 
på medarbetare i vården och det 
sliter. Det är svårt att jobba för 
ökad hälsa för andra, om man 
inte har den själv. Därför behövs 
även en omställning mot ett håll-
bart arbetsliv och en satsning på 
hållbar hälsa. Arbetsglädje är en viktig 
del i den omställning som pågår. 

jag hoppas du får ett fint avslut på  
året och så småningom en God Jul 
och ett Gott Nytt År!

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

 
 


