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FÖRBUNDSSTYRELSEN 2017–2020

Förbundsledare:

för mig som förbundsordförande blev 2019 året då de  
viktiga frågorna om hållbar utveckling tog ett tydligt steg 
framåt, både globalt och i Sverige. En omställning till 
hållbar utveckling är både nödvändig och möjlig, men 
tiden är kort och för att lyckas måste vi hantera de globala 
utmaningarna tillsammans. 

Fysioterapeuterna, som förbund och profession, ska 
spela en större och mer självklar roll i både hälso- och 
sjukvården och i samhället. Det slogs fast redan vid vår 
kongress 2016. Vi vet att hälsa alltmer handlar om det som 
fysioterapeuter kan bäst: rörelse, funktion och fysisk aktivi-
tet. Vår vision ”Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse” 
knyter an till ett av FN:s 17 globala utvecklingsmål i Agenda 
2030-arbetet. Genom visionen utmanar vi oss själva till 
ständig förbättring och deltar i arbetet med att möta 
framtidens utmaningar med hållbar utveckling. 

 
en av höjdpunkterna under det gångna året var Fysioterapi 
2019, då 1 200 fysioterapeuter samlades i tre dagar i Stock-
holm. Programmet var i toppklass och energin och engage-
manget sprudlade. I invigningen hade vi medverkan från 
såväl WHO, regeringen, SKL och utredningen ”God och 
nära vård”. Samtliga framhöll vikten av hållbar hälsa, 
rörelse och fysisk aktivitet. Ett bra tecken för framtiden. 

 En annan höjdpunkt var WCPT:s världskongress  
i Genève i maj, då 4 300 fysioterapeuter från 130 länder 
samlades. Själv medverkade jag i ett ledarskapsseminarium, 
där jag också lyfte hållbarhetsfrågorna och även kunde 
förmedla en kort hälsning från Greta Thunberg.

I november nästa år genomförs förbundets politiska 
kongress och även här kommer hållbarhet att stå högt på 
agendan. För att kunna arbeta på ett hållbart sätt är det 
viktigt att ha rätt förutsättningar. I en aktuell enkät har 

medlemmar inom primärvården fått svara på frågor om sin 
arbetsmiljö. Svaren är oroande både för våra medlemmars 
hälsa och för patientsäkerheten. 51 procent anser att de inte 
längre kan sköta sina arbetsuppgifter på ett tillfredsstäl-
lande sätt, och 28 procent befarar att de inte längre kan 
upprätthålla kraven på patientsäkerhet. De brister som 
identifierades kan alla kopplas till det nuvarande ersätt-
ningssystemet och vi har lagt fram tre förslag till lösningar:

 
1. Gör om dagens ersättningssystem i grunden och utgå 
från individens behov.
2. Låt förebyggande insatser i högre 
utsträckning än i dag generera ekono-
misk ersättning från huvudmännen.
3. Bygg in kompetensutvecklingen för 
medarbetarna i systemen och reglera den. 

vi fysioterapeuter vill vara med och ta 
ansvar och utveckla hälso- och 
sjukvården, men för att det 
ska bli möjligt behövs 
också förnyelse. Vi vill vara 
en del av lösningen och 
genom samarbete kan vi 
klara det. Det är ett mycket 
inspirerande uppdrag att 
vara förbundsordförande 
och jag vill tacka er för allt vi 
har åstadkommit tillsammans 
under 2019. God jul och ett 
riktigt Gott nytt år!

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