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FÖRBUNDSSTYRELSEN 2017–2020

Förbundsledare:

i ett av mina favoritprogram På spåret ställs frågan  
”Vart är vi på väg?” Det är en fråga som känns aktuell ur 
flera perspektiv denna höst. 

Det som i våras var omvälvande och omkullkastande är 
nu för de flesta av oss en hanterbar vardag. För vissa har 
det inneburit mer arbete än någonsin tidigare och för 
andra har det inneburit mindre då mottagningar dragit 
ner och patienter uteblivit. För oss alla har det inneburit 
förändring och anpassning. Vi lever med konsekvenserna, 
vi anpassar oss och vårt arbete och vi undrar väl ibland 
vart vi är på väg i dessa pandemitider. 

om en månad är det politisk kongress inom Fysioterapeu-
terna och även då blir det relevant med frågan om vart vi 
är på väg. Kongressen är det högsta demokratiska mötet 
inom förbundet och där ses kongressdelegater med  
mandat från distrikt och sektioner, samt studentrepresen-
tanter, för att tillsammans fatta beslut om riktningen för 
förbundets arbete under de kommande fyra åren. Under 
kongressen diskuterar vi propositioner och motioner,  
och tillsammans ställer vi oss frågan vart är vi på väg och 
även frågan om var vi vill vara om fyra år. För de beslut 
som fattas på kongressen kommer att vara vägledande för 
de kommande fyra åren och det arbete som ska göras 
inom förbundet. 

vi som arbetar som fysioterapeuter vet hur viktigt målet 
kan vara för att vi ska lyckas i vårt arbete tillsammans med 
patienten. I det ovannämnda tv-programmet är målet 

alltid klart och det är resan dit som blir underhållningen. 
Vår vision att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse  
är vårt långsiktiga mål. Vi tar oss dit genom att samarbeta 
med varandra, för vi är alltid starkare tillsammans. Vi tar 
oss dit genom att vara i rörelse både som förbund och 
som enskilda medlemmar. Vi tar oss dit genom att se  
möjligheter och vilja vara en del av den utveckling som 
sker. Vi tar oss dit genom att fortsätta vara trovärdiga  
i hur vi agerar. Vi bidrar till trovärdighet genom att ibland 
ha andra perspektiv än våra egna och genom tydlighet 
och transparens kring vårt arbete. 

det är bra att ibland stanna upp och ställa sig frågan  
Vart är vi på väg? och att tillsammans reflektera kring vårt 
mål och hur vi ska ta oss dit. Den reflektionen behövs 
både på våra arbetsplatser och i våra egna liv. En pandemi 
som kastat omkull allt och 
gjort att inget längre är som 
det var förut, kan leda till 
reflektion och eftertanke. Det 
kan i sin tur leda till en 
utveckling mot bättre saker 
som vi inte tidigare trott varit 
möjliga. Kanske är det resan 
dit som kommer att bli 
underhållningen? 

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
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