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www.stefanjutterdal.se
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FÖRBUNDSSTYRELSEN 2017–2020

Förbundsledare:

innan jul tipsade vi om en julklapp till landets kommun- 
och regionpolitiker, ett erbjudande om att kunna hämta 
hem stora ekonomiska besparingar, samtidigt som kvali-
teten för befolkningen förbättras. Erbjudandet gäller 
även i år och lösningen heter prevention. 

Var tredje region och var fjärde kommun gick med 
underskott förra året, och dessvärre ser prognoserna inte 
mer positiva ut i år. Många kommuner och regioner har 
ekonomiska bekymmer och överväger att bland annat 
höja skatten för att kunna klara sina åtaganden. 

Enligt WHO kommer vi till 2030 att kunna hämta hem 
70 kronor om vi i dag satsar 10 kronor på prevention. 
Enorma siffror om man ser till den totala hälso- och sjuk-
vårdsbudgeten ute i kommuner och regioner! Det finns 
många exempel på områden där små insatser kan ge stora 
resultat, både för patienterna och samhällsekonomin.  
Vi fysioterapeuter vill gärna vara med och bidra till detta, 
bara vi får förutsättningar. 

det behövs alltså en långsiktig satsning på prevention 
och bland annat behövs det fler fysioterapeuter. På sikt 
kommer det att göra att kommuner och regioner kan räkna 
hem både nöjdhet, ökad kvalitet och samhällsekonomiska 
vinster.

Men för att detta ska kunna ske behövs det modiga 
beslutsfattare, som tänker och agerar offensivt och hälso-
främjande. Hur kan vi arbeta smartare och bättre och mer 
hållbart? Hur kan vi satsa på personcentrerad hälsa?  
En bra början är att våga ställa den viktiga frågan: Vad är 
viktigt för dig? Såväl till patienter och närstående som till 
chefer och medarbetare.  

Det krävs att ledare på alla plan aktivt börjar samarbeta. 
De utmaningar vi står inför inom välfärdsområdet är 
gigantiska. Därför gäller det att ta tillvara alla möjligheter. 
Chefer och ledare behöver få förutsättningar för ett hållbart 

ledarskap men behöver också ge medarbetarna hållbara 
förutsättningar. Ökad detaljstyrning är ingen möjlig väg, 
det gör snarast att motivation och engagemang försvinner, 
och det har vi helt enkelt inte råd med!

i verksamhetsplanen för 2020 har vi i Fysioterapeuterna 
bland annat prioriterat området omställning och föränd-
ring. I den pågående omställningen av samhället vet vi att 
fysioterapeuter är viktiga. Vi ser med förväntan fram mot 
att detta tydligt ska framgå när utredningen God och nära 
vård i mars kommer med sitt huvudbetänkande. 

Vi ser också fram mot att årets avtalsrörelse (som berör 
offentligt anställda i kommuner och regioner), 
ska ge möjlighet till ökad lönespridning 
och bättre kompetensutveckling och att 
arbetet med att skapa moderna och 
rimliga ersättningsmodeller och 
arbetsvillkor för både anställda och 
företagare fortsätter under året. 

men självklart kommer mycket 
fokus detta år att ligga på 
förberedelserna inför vår 
politiska kongress  
i november. För min del 
tror jag att hållbar och  
personcentrerad hälsa då 
kommer att ligga högt upp 
på framtidsagendan. 

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