
40  41FYSIOTERAPI 2.2021FYSIOTERAPI 2.2021

Tydliga målbilder ökar 
möjligheten att de blir sanna
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FÖRBUNDSSTYRELSEN 2021–2024

Förbundsledare:

jag följer ett Instagramkonto där en person lägger upp 
sina målbilder om livet efter pandemin. Dessa målbilder 
är så verkliga och bidrar till en längtan efter en annan tid. 
Jag kan inte se annat än att de kommer att bli sanna. 

Att sätta upp mål är bra och jag har själv skapat några 
målbilder dels för mitt uppdrag som ordförande, dels för 
förbundets arbete. Min målbild som ordförande under 
det första året är att träffa så många som möjligt av för-
bundets medlemmar och förtroendevalda. Den rundresa 
som jag planerat för våren blir digital men inte desto 
mindre rör jag mig från söder till norr och från öster till 
väster, stående vid mitt skrivbord hemma. Resan är redan 
i gång och samtalen med distrikt och sektioner är givande 
och inspirerande. Det är en ynnest att få ta del av den sam-
lade erfarenhet som finns i de olika delarna av förbundet. 

nästa målbild är baserad på den debattartikel om lön som 
publicerats dels nationellt, dels lokalt genom våra distrikt. 
I den bilden har arbetsgivare fattat beslut som lett till en 
högre ingångslön, löneutveckling som matchar ansvar och 
kompetensutveckling och en tydlig plan för den enskilda 
fysioterapeutens kompetensutveckling. Naivt kan tyckas 
med en sådan målbild, med tanke på att vi alla vet vilket 
hårt, ihärdigt och strategiskt arbete som ligger bakom 
förändringar som denna. Men med en tydlig målbild är 
det enklare att bestämma vad vi vill göra och hur vi vill 
göra det. 

i den tredje målbilden har vi blivit fler fysioterapeuter som 
arbetar inom fler områden. Vi har tid till kompetensut-
veckling, tid att planera för och driva förändring, tid att 

utveckla verksamhet och tid för att kunna 
arbeta på ett patientsäkert sätt med de perso-
ner och djur som vi möter. Vi är engagerade  
i omställningen till god och nära vård och vi 
är också den profession som de flesta goda 
exempel kommer ifrån. Det finns flera fysiote-
rapeuter som är med och leder omställningen 
i samverkan med andra, både regionalt och 
kommunalt. Antalet fysioterapeuter med 
specialistkompetens har ökat och det 
finns en jämnare fördelning mellan  
landets olika regioner. 

dessutom arbetar vi målinriktat med de 
personer som vi möter. Mål är också en 
del av de utbildningar som vi går och de  
planer som vi gör för våra liv. Samtidigt är 
det så att mål ofta behöver förändras, juste-
ras eller skruvas på när livet händer. Få 
kunde ana att den pandemi som nu nästan 
har blivit vardag skulle kunna påverka oss 
så mycket. Men liksom idrottaren som ser 
sitt nästa höjdhopp eller sitt nästa skott 
framför sig så ser jag förbundets målbilder 
tydligt framför mig. Och jag är övertygad om att 
det ökar sannolikheten att de en gång kommer  
att bli sanna. 

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

Följ Cecilia Winberg i sociala medier och på hennes 
nystartade blogg på www.ceciliawinberg.se
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