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FÖRBUNDSSTYRELSEN 2017–2020

Förbundsledare:

med den vision som kongressen antog hösten 2016 – att 
”Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse” – satte vi en 
boll i rullning för en utveckling förbundet bara kunde ana. 
Det finns ingen gräns för hur långt vi kan nå. Det finns 
inget mål som är för ambitiöst. Vi visste att det inte skulle 
vara en enkel resa. Vi visste att vi skulle möta motstånd, 
uppförsbackar och en del tunga dagar med oförståelse 
och oförstånd. Men vi visste också att vi skulle komma att 
möta framgångar, dagar med nedförsbackar då våra steg 
är lätta och benen känns pigga. 

Som förbund har vi i dag många vänner och likasinnade 
som gärna bär vår vision vidare ut i samhället. Vi visste att 
när vi bryr oss om samhället vi verkar i, så skulle samhället 
börja bry sig mer om oss. Under vintern och våren har vi  
i vårt påverkansarbete sett prov på ett stort och ökande 
intresse för våra frågor om hållbar hälsa, vilket är gläd-
jande. Vi har blivit inbjudna till en rad politiska partier  
i riksdagen, som lyssnat uppmärksamt på våra frågor 
kring rörelselyftet. Frukosthubbarna, där vi för samtal  
om samhällsviktiga och angelägna ämnen, har varit  
välbesökta och gett god respons både avseende psykisk 
ohälsa och äldrefrågor. Också i frågor kring karriär och 
kompetens har det börjat skönjas öppningar med  
växande intresse från arbetsgivare.

men frågan är om det räcker? Kommer erfarna fysiotera-
peuter att stanna kvar på sina jobb med dålig arbetsmiljö 
och dålig löneutveckling? Från er medlemmar vet vi att 
tålamodet tryter. Arbetsuppgifterna som fysioterapeuter 
har är oftast stimulerande och meningsfulla, men villkoren 
när det gäller arbetsmiljö och för låga löner är inte till-
räckligt bra. Fysioterapeut är i dag ett bristyrke och nu 
krävs det ett snabbt agerande från arbetsgivare för att 
både kunna behålla medarbetare och rekrytera nya.  

En bra början är att alla chefer och ledare ställer frågan 
till sina medarbetare: Vad är viktigt för dig?

i början av denna månad träffades fysioterapeuter från 120 
länder till både det fackpolitiska mötet (General Meeting) 
och världskongressen, WCPT Congress i Genève. Som van-
ligt en väldigt inspirerande tillställning och en förmån att 
få representera sitt lands fysioterapeutförbund, att se och 
lära av andra, att nätverka och att knyta nya kontakter. I det 
seminarium om ledarskap där jag medverkade tryckte jag 
på vikten av ett hälsofrämjande och personcentrerat ledar-
skap, om vikten av arbetet med hållbar
utveckling och hållbar hälsa, och att 
vi arbetar tillsammans. 

i sommar kommer förbundet att med-
verka i bland annat Järvaveckan och 
Almedalsveckan, om än i något mindre 
omfattning än förra året, som var ett 
valår. Vi hoppas på fortsatt 
stort intresse för våra frågor 
kring rörelselyften, men 
också att ledare på alla 
nivåer inser allvaret med 
bristen på kompetenta 
medarbetare i hälso- och 
sjukvården. Kanske kan vi 
alla bära med oss den frågan 
under sommar- och semester-
månaderna. Vad är viktigt  
för dig?

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

 
 
 


