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Vi vill vara en del av lösningen  
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FÖRBUNDSSTYRELSEN 2017–2020

Förbundsledare:

vårt fack- och professionsförbund grundades för drygt 
75 år sedan av entusiastiska och drivande sjukgymnaster, 
som ville främja yrkets utveckling på bästa sätt. Redan då 
var övertygelsen stark att sjukgymnastik kunde vara en 
viktig del i lösningen av människors olika hälsoproblem. 
Såväl undersöknings- som behandlingsmetoder har 
under åren förbättrats. I dag är fysioterapin, som är den 
officiella benämningen sedan 2014 då yrket bytte titel, en 
av samhället erkänd behandling av både människors och 
djurs ohälsotillstånd. Den är dessutom fast grundad i ett 
evidensbaserat och vetenskapligt förhållningssätt. 

Samhället har under dessa år genomgått mycket stora 
förändringar. Inte minst industrialiseringen och digitali-
seringen har medfört både ökad fysisk inaktivitet och mer 
stress i samhället, som i sin tur har lett till en helt annan 
typ av ohälsa, av både fysisk och psykisk art. Exempelvis 
beräknas smärtor i nacke, rygg och leder i dag kosta sam-
hället mer än 100 miljarder per år, och psykisk ohälsa är 
det vanligaste skälet till sjukskrivning. 

till detta kommer de problem och stora utmaningar som 
svensk välfärd står inför. Finansdepartementet säger i en 
ny rapport att det år 2026 kommer att saknas 90 miljarder 
kronor för att bibehålla nuvarande standard. Dessutom 
åskådliggör Finansdepartementet resursbristen i form av 
hus. Det behöver enligt departementet byggas 560 nya 
äldreboenden och 75 vårdcentraler, och dessutom behöver 
det anställas 80 000 nya medarbetare. 

Det förvånar mig att Finansdepartementet väljer att 
fokusera på hus och byggnader; för mig är det uppenbart 
att det som framför allt behövs är en omställning av 
hälso- och sjukvården. Det behövs bland annat ett nytt 
personcentrerat och hälsofrämjande ledarskap och ett 
nytt förhållningssätt till medarbetarna och behovet av 
livslångt lärande. 

Hälsa, förebyggande och rehabiliterande åtgärder 
behöver prioriteras kraftigt och offensivt om hälso- och 
sjukvården ska lyckas med omställningen till en nära 

vård, där relationer och förhållningssätt är avgörande och 
kampen mot de drastiskt ökande levnadsvanesjukdomarna 
lyckas. Detta är ju något som också tydligt lyfts fram i olika 
betänkanden från utredningen God och nära vård. 

inom många av fysioterapins områden finns i dag överty-
gande forskning som visar på att insatserna ger förbättrad 
hälsa och är kostnadseffektiva. Men många av de hälso-
främjande insatser som fysioterapeuter kan bidra med 
används ännu inte alls i tillräcklig omfattning. Det vill vi 
ändra på! Fysioterapeuterna har därför tagit fram material 
som på ett tydligt och lättillgängligt sätt visar på vinsterna 
av fysioterapeutiska insatser. (Se länken nedan!) 

Både när vi lyfter blicken och ser befolkningens och 
patienternas behov och när vi tittar på oss 
själva i vår yrkesutövning, så ser vi att 
vår resa bara har börjat. Vi har förstås 
åstadkommit mycket redan, men det 
finns väldigt mycket viktigt arbete 
som väntar. För detta krävs ett nytt 
modigt, personcentrerat och hälso-
främjande ledarskap från alla delar  
i samhället. Folkhälsoarbetet 
exempelvis behöver priori-
teras av alla departement  
i regeringen och i alla 
kommuner och regioner. 

fysioterapeuterna vill 
gärna bidra. Vi vill fortsätta 
vara en del av lösningen  
på hälso- och sjukvårdens 
problem och utmaningar.

www.fysioterapigerresultat.se

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

 
 
 


