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FÖRBUNDSSTYRELSEN 2017–2020

Förbundsledare:

ett nytt år ger nya möjligheter. Hälso- och sjukvården är 
i stort behov av några nyårslöften från våra politiker. 
Nyårslöften som hålls vill sägas. För, under de kommande 
åren finns stora behov och stora förväntningar på hälso- 
och sjukvården och det kommer kräva nya arbetssätt.  
Till exempel betydligt mer patientinflytande och bättre 
tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter och med-
arbetarnas kompetens. Men för att Sverige ska klara de 
stora utmaningarna och uppnå en mer jämlik hälso- och 
sjukvård kan man inte bara skruva i organisationen. Det 
krävs också en offensiv hälsosatsning, som inkluderar både 
prevention och rehabilitering. Men även hälsosamma 
arbetsplatser. Jag tror detta är både möjligt och nödvändigt, 
men ser att det börjar bli bråttom. Med tilltagande brist 
på medarbetare behövs det ett nytt mer hälsofrämjande 
och personcentrerat förhållningssätt hos ledare och 
beslutsfattare på alla nivåer i hälso- och sjukvården. Vad 
är viktigt för dig? är en fråga som är viktig att ställa, både 
till patienter och närstående men också till medarbetare  
i hälso- och sjukvården. 

runt om i våra kommuner och regioner pågår det redan nu 
ett omställningsarbete där utredningen om god och nära 
vård utgör ett nav. Ett av utredningens första förslag om en 
ny professionsneutral vårdgaranti har redan trätt i kraft 
för drygt en månad sedan och jag ser med spänning fram 
mot en noggrann uppföljning från SKL under året. Det är 
en förhoppning att fysioterapeuters kunskap och kompe-
tens kommer mer till sin rätt för patienterna med den nya 
vårdgarantin. Men den nya vårdgarantin innebär också 
att det blir ännu viktigare att arbetsgivare tar sitt självklara 
ansvar att skapa rätt förutsättningar för ett kontinuerligt 
livslångt lärande. Kompetensutvecklingsfrågorna kommer 
att bli ännu viktigare under detta år, inte minst när det 
gäller möjligheterna att rekrytera medarbetare. 

under året ser jag ett par särskilda höjdpunkter framför 
mig. Det ena är WCPT:s världskongress i Genève i maj, där 
det både blir General Meeting med deltagare från cirka 
120 länder och den vetenskapliga konferensen med 
många svenska fysioterapeuter som medverkande och 
deltagande. Själv ser jag fram mot att medverka i ett  
symposium om ledarskap. Världskongress betyder för 
mig intensivt nätverkande under nästan en veckas tid  
och brukar ge energi och inspiration för vårt fortsatta 
gemensamma arbete i förbundet.

Den andra självklara höjdpunkten är Sveriges  
viktigaste mötesplats för fysio terapeuter;  
Fysioterapi 2019 i Stockholm i oktober. 
Under tre intensiva dagar förväntar vi 
oss mer än 1500 deltagare till inspire-
rande föreläsningar, med ny kunskap 
och innovationer, engagerande 
debatter och mycket nätverkande.  
De arbetsgivare som vill ge förutsätt-
ningar för god kompetensutveckling 
till sina medarbetare har här  
en bra chans. Se till att 
fånga möjligheterna med 
Fysioterapi 2019! 

låt oss hoppas att 2019  
bli ett år då det skapas  
bra förutsättningar för 
kompetensutveckling och 
livslångt lärande!

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