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www.stefanjutterdal.se

Hållbar utveckling i fokus inför kongressen

Stefan Jutterdal, ordförande
070–624 98 95
stefan.jutterdal@fysioterapeuterna.se

Cecilia Winberg, vice ordförande 
0705–59 60 01 
cecilia.winberg@fysioterapeuterna.se

Monica Berg, ledamot
063–15 36 14  
monica.berg@fysioterapeuterna.se

Daniel Brandon, ledamot
070–346 44 45
daniel.brandon@fysioterapeuterna.se

Mikael Hjerne, ledamot 
010–103 34 57, 0703–99 70 48 
mikael.hjerne@fysioterapeuterna.se

Marita Lindqvist, ledamot
060–14 56 00
marita.lindqvist@fysioterapeuterna.se

Pia Nilsson, ledamot 
0340–48 20 36, 0708–24 73 70 
pia.nilsson@fysioterapeuterna.se

Charlotte Wåhlin, ledamot
010–103 62 67, 072–239 66 40
charlotte.wahlin@fysioterapeuterna.se

FÖRBUNDSSTYRELSEN 2017–2020

Förbundsledare:

i november beslutar Fysioterapeuternas kongress om 
inriktningen för förbundets politik 2021–2024. Då väljs 
också en ny förbundsstyrelse. Före semestern berättade 
jag att jag inte kandiderar för omval, utan avslutar mitt 
uppdrag som förbundsordförande vid årets slut. 

Att få möjligheten att få företräda sin profession är 
mycket hedrande och stimulerande. Jag har fått göra det 
under snart åtta år, och detta i en tid när de frågor som 
Fysioterapeuterna arbetar med har blivit allt viktigare. 
Förbundets hjärtefrågor tillhör i dag samhällets viktigaste 
frågor och Fysioterapeuterna är nu en aktiv och efterfrågad 
part i samhälls- och hälso- och sjukvårdsdebatten.  
 
det har varit fantastiskt att få vara ledare i detta lagarbete, 
men åtta år får ändå räcka. På denna typ av uppdrag, där 
man ständigt behöver vara tillgänglig, så är åtta år en 
lagom tid. Självklart har också det hjärtstopp som jag 
drabbades av hösten 2017 påverkat mitt beslut. En mål-
sättning direkt efter hjärtstoppet var att så snabbt som 
möjligt komma tillbaka och slutföra mitt uppdrag som 
förbundsordförande, vilket jag också har kunnat göra. 
Därför känns det nu helt rätt att vid årets slut avsluta upp-
draget och gå vidare. Men fram till 31 december kommer 
jag att ha fokus på att med full kraft fortsätta leda förbun-
dets verksamhet, ända in i kaklet. 

Därefter är det dags för nya krafter att ta vid, och jag är 
övertygad om att den nya förbundsstyrelsen kommer att 
driva och utveckla förbundets frågor på allra bästa sätt. 

vi i förbundsstyrelsen är överens om vilken inriktning vi 
vill föreslå för förbundets politik de kommande fyra åren. 
Nu är det upp till kongressen att fatta besluten, och samtliga 

handlingar skickas till kongressledamöterna och finns  
att del av på www.fysioterapeuterna.se/kongress2020  
senast den 1 oktober.

i förbundsstyrelsens förslag har vi byggt vidare på den 
vision som fastställdes vid kongressen 2016: Alla ska kunna 
leva ett hälsosamt liv i rörelse, som i sin tur härleds från 
FN:s tredje globala mål och Agenda 2030. Fokus är håll-
bar utveckling, och det är i den riktningen vi föreslår att 
förbundet ska arbeta vidare. Det finns mycket 
som i dag visar på vikten av att leva och 
arbeta mer hållbart, och det gäller såväl 
social, ekonomisk som miljömässig håll-
barhet. Inte minst den pågående corona-
pandemin visar på vikten av hållbar 
utveckling. Ett av huvudförslagen inför 
kongressen är därför att Fysioterapeu-
terna framöver ska beakta Agenda 
2030 i hela förbundets verk-
samhet och utifrån detta ta 
fram en hållbarhetsstrategi. 
Utan hållbar utveckling blir 
det nämligen inte heller 
någon hållbar hälsa och  
välfärd. 

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

MEDLEMSNYTT FRÅN DITT FÖRBUND

Viktig information om Covid-19  
för dig som är fysioterapeut finns på:
www.fysioterapeuterna.se/corona

 
 
 


