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Förbundsledare:

ledorden är många inom svensk hälso- och sjukvård i dag 
och ibland ställer jag mig frågan vad de egentligen betyder 
för mig och för mitt sätt att arbeta. Fast när det gäller led-
ordet personcentrering känns det ganska självklart. Ändå 
är det ibland svårt att förstå hur jag kan arbeta person-
centrerat, men just därför är viktigt att förhålla sig till  
och reflektera kring det. 

centrum för personcentrerad vård på Göteborgs univer-
sitet (se nästa sida) beskriver personcentrerad hälso- och 
sjukvård som ett partnerskap mellan patient/närstående 
och professionella inom vård, omsorg och rehabilitering. 
Där betonar man att patienter är medmänniskor med  
förmågor och behov, och det kan vi nog relatera till, för  
i olika perioder av livet är vi ju också patienter. Bland  
fysioterapeuter är vi nog många som redan hävdar att  
vi arbetar personcentrerat. Men kanske är vi inte alltid 
konsekventa i detta arbete och kanske glömmer vi ibland. 
Det är högst mänskligt. Det vi behöver göra är att medve-
tandegöra vårt personcentrerade arbetssätt så att det blir 
tydligt för oss och för dem som vi är till för. För att uppnå 
detta tror jag att det krävs en medveten satsning och ett 
lärande så att vi får förutsättningar för att arbeta med ett 
personcentrerat förhållningssätt, både individuellt och 
inom de organisationer vi verkar inom. 

tänk om vi som fackliga företrädare skulle arbeta enligt 
personcentreringens metoder med de fysioterapeuter 
som är medlemmar i förbundet. Att vi har ett gemensamt 
partnerskap med en ömsesidig respekt för varandras  

kunskap och erfarenheter. Att vi lyssnar på varandras 
berättelse och gemensamt gör en plan för hur vi vill att det 
ska vara framåt. Jag tror att vi redan arbetar så där ibland. 
Vi får och ges möjlighet att framföra kunskap och erfaren-
heter genom våra arbetsplatsombud, distriktsstyrelser och 
sektioner. Höstens kongress är också ett gyllene tillfälle att 
föra fram tankar om vart Fysioterapeuterna är på väg och 
hur vi ska ta oss dit. Men precis som i det kliniska arbetet 
så kanske vi behöver medvetandegöra och reflektera 
kring arbetssätt.  

tänk om jag i det dagliga arbetet som chef försökte arbeta 
mer personcentrerat med medarbetarna inom enheten? 
Vi kan till exempel genom strukturerade medarbetarsamtal 
prata om kunskap, önskningar och erfarenheter. Tillsam-
mans gör vi en plan och en överenskommelse för det 
kommande året. Vi delar kunskap utifrån  
våra olika roller, vi lyssnar aktivt och 
strävar efter överenskommelser. Vi pratar 
om vad som är viktigt för oss i vårt arbete.  

tänk om politikerna och de som fattar 
beslut oftare ville lyssna på och prata 
med dem som lever och verkar i systemen 
och i våra organisationer. Tänk om det 
inte bara var vid valen som vi hade  
möjlighet att påverka. Tänk om vi  
tillsammans kunde fatta gemensamma 
beslut om en riktning framåt. Vilken  
rörelse det skulle kunna bli då!

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

vice ordförande och  
enhetschef, lasarettet i Ystad

Förbundets hållning och rekommendationer 
om coronaviruset finns på: 
www.fysioterapeuterna.se/corona

 
 
 


