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Följ mig på sociala medier:  
www.stefanjutterdal.se

Säkra behovet av rehabilitering
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FÖRBUNDSSTYRELSEN 2017–2020

Förbundsledare:

när coronaviruset slog till förändrades våra vanor. På 
kansliet gick telefonerna varma, många oroliga medlem-
mar hörde av sig. Patienterna uteblev från mottagningar 
liksom intäkterna. Kvar fanns hyror, fasta kostnader och oro 
för företagets överlevnad. Regeringens krispaket omfattade 
först inte småföretagare och fortfarande i skrivande stund 
står medlemmar med enskild firma i princip utan hjälp 
från staten. Skyddsutrustning saknades i verksamheterna 
och inom privat verksamhet har varsel och uppsägningar 
ökat dramatiskt.

Förbundet har arbetat intensivt med att kunna möta  
all oro och alla frågor. Vi har haft täta avstämningar i för-
bundsstyrelsen och i förbundets olika råd, och det digitali-
serade kansliet har arbetat hårt. Tack alla för ett bra arbete!

Företrädare för Sektionen för andning och cirkulation har 
tagit fram kunskapsunderlag och förtjänstfullt förmedlat 
dessa i media. För allmänheten förknippas nog ofta en 
fysioterapeut med till exempel ont i nacke och rygg, men 
nu har det blivit uppenbart att fysioterapeuter också 
bedriver livräddande insatser inom andningsvården.

ett orosmoln är hur samhället ska klara det ökade trycket 
på rehabilitering som kommer efter pandemin. De som 
intensivvårdats för covid-19 har behov av stora rehabinsatser. 
Det har också uppstått undanträngningseffekter, där 
patienter i behov av höft- och knäoperation inte fått tillgång 
till rehabilitering. Det gäller också hjärt- kärlsjukdomar, 
cancer och stroke. Folksjukdomar som dessa kommer 
även de närmaste åren att stå för mer än en tredjedel av 
alla dödsfall, och det är sjukdomar som går att påverka med 
mer hälsosamma levnadsvanor. Hälso- och sjukvården får 
nu inte prioritera bort det förebyggande arbetet utan 
måste klara av både den akuta vården och att minska 
effekterna av våra vanligaste folksjukdomar. 

Detta framgår också av huvudbetänkandet av utredningen 
God och nära vård. Där tydliggörs kommunernas ansvar 
för hälso- och sjukvård och vikten av ett personcentrerat 
förhållningssätt, samt att den individuella planen för 
patienterna ska innehålla förebyggande och rehabilite-
rande åtgärder. 

en del saker oroar. Förslagen om nationella taxan saknar 
tillräcklig statlig reglering och inget av de två lagda för-
slagen är tillräckligt bra. Vi vill hellre se en modernisering 
av nationella taxan där det finns bra villkor för 
småföretagare och förutsättningar för en 
jämlik vård.

Vi kommer nu att analysera utredningens 
förslag och skriva ett remissvar, som 
antas av förbundsstyrelsen i augusti. 
Efter det kommer Socialdepartementet 
att bereda förslag där regeringen sedan 
väljer vad som ska tas vidare i en 
eventuell proposition till riks-
dagen.

nu står sommaren snart för 
dörren och jag hoppas att 
alla ska få möjlighet till väl-
behövlig återhämtning. En 
skön sommar önskar jag dig 
och tack för dina värdefulla 
insatser under våren!

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

MEDLEMSNYTT FRÅN DITT FÖRBUND

Senaste nytt om covid-19 för dig  
som är fysioterapeut finns på:
www.fysioterapeuterna.se/corona

 
 
 


