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Följ mig på sociala medier:  
www.stefanjutterdal.se

Stort tack för mig!

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:

åtta år kan tyckas vara en lång tid, men så fort tiden går! 
Jag minns att när jag fick frågan om att bli förbundsordfö-
rande så frågade jag mig själv: Är det här med fysioterapi, 
hälsa och rörelse så viktigt att jag verkligen helhjärtat kan 
ägna de kommande åren åt detta? Jag funderade länge och 
när jag lämnade mitt besked till valberedningen var jag 
helt övertygad. Fysioterapeuters insatser är avgörande och 
självklara för hållbar hälsa och välfärd. Denna övertygelse 
har underlättat mitt uppdrag som förbundsordförande och 
det är med stolthet jag sedan 2013 har fått företräda vår 
profession i ett uppdrag som har varit mycket stimulerande.  

Jag har rest mycket i Sverige under dessa år och det har 
varit ett stort lärande för mig, med många värdefulla möten 
med er medlemmar. Det har varit viktigt för mig att få möta 
och förstå er vardag. Jag är stolt över att ha fått vara coach  
i ett utpräglat lagarbete där vi tillsammans i förbundet 
har flyttat fram fysioterapeuters positioner och tagit plats 
i samhällsdebatten. Förbundets frågor om hållbar hälsa 
och rörelse tillhör i dag samhällets viktigaste frågor, och 
beslutsfattare av olika slag vet i dag att Fysioterapeuterna 
är ett trovärdigt förbund som vill bidra och vara en del av 
lösningen på de många utmaningar som svensk välfärd 
står inför. 

tyvärr visar inte arbetsgivare tillräcklig uppskattning för 
våra medlemmars insatser. Jag är besviken över att arbetet 
med att förbättra löner, ersättningar och villkor går så sakta. 
Vi har uppnått vissa förbättringar, men fortfarande finns 
en strukturell lönediskriminering av kvinnodominerade 
yrken och det är fortfarande alltför många som inte har 
en hållbar arbetsmiljö. 

Vi har som förbund ihärdigt haft fokus på patient- och 
närståendeperspektivet och på att ha ett gott samarbete  

med patientorganisationer, med andra fackliga och ideella 
organisationer, SKR, utredningar, myndigheter, riksdag 
och regering. Vi har byggt goda relationer till samarbets-
partners och beslutsfattare, och det har öppnat nya dörrar 
för oss och är en stor möjlighet för framtiden. 

nu vill jag tacka er alla för dessa år och önska förbundet 
och min efterträdare varmt lycka till med det fortsatta 
arbetet.  Jag kommer nu att varva ner lite och få mer tid 
över för barn och barnbarn, men vill gärna 
fortsätta mitt samhällsengagemang.  
Kanske som senior rådgivare inom hälso-
främjande ledarskap? Kanske blir det 
en bok om ledarskap? 

det känns skönt att ha olika fönster 
öppna och jag kommer att ta mig tid 
att fundera på fortsättningen. 
Viktigast är förstås att få ha 
hälsan. Både jag och min fru 
Annmargreth, tillika min 
livräddare efter mitt hjärt-
stopp, har lovat varandra 
och våra barn och barnbarn 
att göra det vi kan för att 
sköta om vår egen hälsa. Vi 
vet att varje dag är en gåva. 
Stort tack för mig! 

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

 
 


