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FÖRBUNDSSTYRELSEN 2017–2020

Förbundsledare:

temat för Fysioterapi 2019 är framtidens hälso- och sjuk-
vård. Ett tema som gjort för drömmar och önskningar om 
en ljusare och enklare framtid. 

För att se framåt behöver man ibland se bakåt. 2021  
är det 30 år sedan jag examinerades som sjukgymnast  
i Lund. Ett yrkesliv där både professionen och hälso- och 
sjukvården förändrats. Mycket av det som jag lärde mig 
då är fortfarande giltigt men en hel del är inte längre 
aktuellt. Det är så det måste vara i en tid där forskning och 
utveckling leder till att vi får ny och fördjupad kunskap 
om det arbete vi utför. 

tre viktiga begrepp i mitt yrkesliv, som också har betydelse 
för framtidens hälso- och sjukvård, är nära samarbete, 
interprofessionellt arbetssätt och hälsofrämjande arbete.

För framtiden behöver vi utveckla våra förmågor till 
samarbete inom och utom professionen, med andra  
professionella och med patienter. Den mängd kunskap 
som finns i dag kan man inte bära som ensam vårdgivare, 
utan det är först när vi samarbetar och lär av varandra 
som vi kan skapa något mer komplett. Samarbete är en 
del av ett interprofessionellt arbetssätt. Vi behöver lära av 
varandra och använda all kompetens inom teamet, för det 
fungerar inte längre att arbeta i våra egna fållor. Patienter 
går på tvärs och följer sällan en mall, därför kan vi inte 
vara rigida i mönster eller mallar. 

det tredje begreppet handlar om hur vi kan arbeta mer 
hälsofrämjande och med prevention. Hur kan vi tillsam-
mans undvika att personer blir sjuka eller att de har bättre 
förutsättningar för att hantera sjukdom? Under hösten 
har två nya broschyrer tryckts inom ramen för Fysiotera-
peuternas levnadsvaneprojekt. De är ett stöd i arbetet 

kring KOL och kring psykisk hälsa för unga. Att arbeta 
preventivt är att arbeta hållbart för patient, profession 
och samhälle. Nära samarbete, interprofessionellt arbets-
sätt och prevention är begrepp för framtiden och för 
framtidens fysioterapeuter. 

vill du engagera dig för framtidens hälso- och sjukvårds-
samtal och för vår profession? Redan nästa år, 2020,  
är det kongress och dags att välja ny förbundsstyrelse.  
Valberedningen startar sitt arbete under hösten. Ta tillfället 
i akt vid Fysioterapi 2019 att prata med dem. Genom att 
vara ledamot i förbundsstyrelsen, som jag nu varit i sju år, 
har jag lärt mig mycket om profession, politik och påverkan.

Jag ser hur nära samarbete är en av de nycklar som  
Fysioterapeuterna har för att vara en viktig aktör i svensk 
hälso- och sjukvård. Jag ser hur vårt arbete med levnads-
vanor har varit en del i den förändrade debatten och att 
det i dag är mer självklart med samtal om prevention än 
tidigare. Om framtiden kan vi bara spekulera. 

Vill du engagera dig är du 
välkommen och jag kan nästan 
lova att du inte kommer att 
ångra dig. 

Fler förbundsledare finns på:  
www.fysioterapeuterna.se/politik
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