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Varför vill du fortsätta att  
vara förbundsordförande? 
Det är ett väldigt inspirerande uppdrag! 
Just att det är ett förtroendeuppdrag har 
betydelse, så när jag fick frågan kände jag 
att jag ville ge det mer tid. Vi har uppnått 
en hel del resultat och fått upp tempot i 
vårt påverkansarbete, där förbundet har 
gått från att jaga för att få vara med till att 
bli allt mer efterfrågat. Men en mandat-
period är ändå för kort tid för att se alla 
effekterna av det.  

Vad är du nöjd med i styrelsearbetet 
som helhet? 
Vi har även i styrelsearbetet gått från att 
behöva tjata för att få träffa viktiga 
beslutsfattare inom olika områden, till att 
de gärna vill mötas och samtala om våra 
frågor. Under de flesta styrelsemöten har 
vi haft besök som gett oss extern input 
och i Framtidsdialogen inför kongressen 
tackade nästan samtliga vi ville träffa ja. 
Ingen trodde att det var möjligt att 
uppnå det målet på fyra år!  

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna 
för fysioterapeuterna? 
... som organisation? En utmaning vi har 
under nästa mandatperiod är att få för-
bundets centrala och lokala delar att hänga 
ihop. Kommunikationsvägar behöver 
öppnas i alla riktningar. Om medlemmar 
säger ”ni i förbundet” när de pratar om 
Fysioterapeuterna, då behöver vi jobba 
ännu mer för att bli ett verkligt ”vi”. Det är 

alla delarna tillsammans, styrelsen, kans-
liet, distrikten, sektionerna, råden och 
varje enskild medlem, som är Fysiotera-
peuterna. Vi behöver även bli bättre på att 
rekrytera studenter så att den yngre gene-
rationen blir en del av förbundet. I vårt 
utåtriktade arbete är förbundet på rätt spår, 
enligt den Framtidsdialog vi haft med 
många olika externa parter. Vi ska fortsätta 
ta ansvar för hälso- och sjukvårdens utveck-
ling och ökad personcentrering, där vi 
jobbar för ökad patientmedverkan och 
bättre e-hälsa. Vi kan bidra till att förändra 
svensk hälso- och sjukvård, förändra 
ledarskapet i hälso- och sjukvården och via 
levnadsvanearbete förändra samhället 
och folkhälsan.
... som profession? Det spås en framtida 
brist på fysioterapeuter i Sverige och får vi 
dessutom gehör för vårt påverkansarbete 
om fler fysioterapeuter inom elevhälsa, 
arbetsliv och äldreomsorg är fysioterapeu-
ter snart en bristkompetens. Vi behöver 
därför ha en dialog med olika parter om 
hur grundutbildningarna kan anpassas 
till de kompetensbehov som finns i sam-
hället, både när det gäller innehåll och 
antal examinerade. Ett annat viktigt 

område är frågor om löner, villkor och 
arbetsmiljö, men där når vi inte så långt 
om inte professionen själv engagerar sig 
i utvecklingen – solidaritet och att vara 
aktiv i en facklig organisation är mycket 
viktigare nu när hälso- och sjukvården 
förändras i snabb takt. I det lokala fackliga 
arbetet behöver gå från att låta frågorna 
om vår profession hanteras av andra till 
att själva vara med och sätta agendan. 

På vilket sätt har förbundet haft nytta av 
dina erfarenheter och kunskaper hittills? 
Jag hoppas att förbundet haft nytta av 
mitt sätt att bygga nätverk, mitt sätt att 
marknadsföra fysioterapi och mitt sätt 
att bygga goda relationer inom och utan-
för förbundet. 

Vad vill du bidra med framöver? 
Jag vill fortsätta driva förbundets frågor 
och att aktivt påverka politiken så att 
hälso- och sjukvården blir bättre och 
medlemmarna får ett hållbart yrkesliv. 
Jag hoppas att vårt gemensamma mål-
medvetna och långsiktiga arbete leder 
till bättre villkor, bättre löner och bättre 
arbetsmiljö för professionen.   

Namn: Stefan Jutterdal. Ålder: 60 år. Familj: fru, 3 barn, 3 
bonusbarn, 10 barnbarn. Bor: Lagmanskvarn, en liten by 
utanför Oskarshamn. Fritid: cykling, promenader, träd-
gårdsarbete. Utbildning: sjukgymnastexamen i Lund 1978, 
forsknings förberedande kurs, administrativt ledarskap, 
magister inom ledarskap för förbättring av hälso- och sjuk-
vården, 2005. Yrkesbakgrund i korthet: Lunds lasarett 

1978–1980, chefssjukgymnast på Oskarshamns lasarett 
1980–1994, sjukhusdirektör på Oskarshamns sjukhus samt 
biträdande sjukvårdschef 1995–2001, utvecklingsdirektör 
vid Kalmar läns landsting 2001–2012, projektledare på SKL 
2012.Facklig erfarenhet: förbundsordförande för 
Fysiotera peuterna 2013–2016. Särskilt engagemang i: 
jämlik och personcentrerad hälso- och sjukvård.   

Stefan Jutterdal • Förbundsordförande                OMVAL

Nya namn föreslås i  förbundets ledning

”Jag vill fortsätta driva förbundets frågor  
och att aktivt påverka politiken så att hälso-  

och sjukvården blir bättre och medlemmarna  
får ett hållbart yrkesliv.”
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Fysioterapeuternas kongress närmar sig med stormsteg. Valberedningen 

föreslår fyra nya förmågor i den förbundsstyrelse som ska leda förbundet 

under de närmaste fyra åren. Inget är dock helt klart förrän klubban har 

svingats lördagen den 19 november, eftersom kongressombuden fram till 

klockan 14.00 denna dag får komma med egna förslag till ledamöter.

Varför vill du fortsätta att vara  
med i förbundsstyrelsen?
För det första är det mycket utvecklande 
för mig personligen att vara med. De  
första fyra åren har varit en läroperiod 
som gett ökad förståelse för förbundets 
alla delar. Det andra skälet är att jag med 
min bakgrund kan tillföra viktiga per-
spektiv. Det behövs personer med facklig 
erfarenhet och en annan inriktning än 
rörelse- och stödjeorganen, för att visa 
på bredden inom fysioterapin. Det behövs 
också erfarenhet från andra typer av 
organisationsstrukturer, vilket jag har 
från scoutrörelsen där jag varit ledare  
i många år.
 
Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna 
för fysioterapeuterna? 
... som organisation? Vill vi vara ett  
förbund för framtiden så behöver vi öka 
engagemanget och delaktigheten från 
våra yngre medlemmar och våga se över 
vår organisation. Vi måste vara modiga 
vad gäller organisationsformer och nå 
en ökad flexibilitet i förbundet. 

... som profession? Vår specialistkom-
petens behöver etableras ännu tydligare 
i hälso- och sjukvården och kan ge fysio-
terapeuter nya karriärmöjligheter.  
Men vi behöver också få bättre betalt  
för det arbete vi gör, det är fortfarande 
en utmaning. Förbundets frågor har  
blivit tydligare och hörs mer i samhälls-
debatten, men det som sker nationellt 
behöver jordas mycket mer – grundas 
genom lokalt fackligt arbete.

På vilket sätt har förbundet  
haft nytta av dina erfarenheter  
och kunskaper hittills?  
Jag har internt i förbundsstyrelsen lyft 
debatten om det unga engagemanget 

och lyft vikten av att grunda och ha belägg 
för det vi säger. Jag har också tillfört 
andra perspektiv med mina erfarenheter 
från neurologisk rehabilitering.

4. Vad vill du bidra med framöver? 
Om jag blir vald till ny vice ordförande 
vill jag fortsätta att driva frågan om att 
öka de yngre medlemmarnas engage-
mang. Jag vill också bidra med kunskap  
i frågor som berör utbildning och forsk-
ning och hoppas på att få vara en tydli-
gare aktör utåt och inåt i organisationen 
när det gäller de här frågorna. Jag är 
också projektledare i två av förbundets 
levnadsvaneprojekt. 

Namn: Cecilia Winberg. Ålder: 46. Familj: man, 3 barn. 
Bor: Hjärup utanför Lund. Fritid: böcker, löpning, gymträning, 
scoutledare. Utbildning: sjukgymnastexamen i Lund 1991, 
magister 2001, specialistkompetens inom neurologi 2002, 
med.dr 2014. Yrkesbakgrund i korthet: neurologisk rehab 
inom primärvård samt privat öppenvård, har drivit praktik 
på egen etablering sedan 1994, nu på deltid samt deltid 

post-doc-tjänst på Lunds universitet. Facklig erfarenhet: 
varit ledamot i LSR Service AB, LSR:s etiska råd samt LSR 
Distrikt Skåne, varit ordf. i sektionen för neurologi, ledamot  
i förbundsstyrelsen och ordf. i förbundets Framtidsgrupp 
sedan 2013. Särskilt engagemang i: yngre medlemmars 
engagemang och perspektiv, ökad lokal förankring av  
centrala beslut. 

Cecilia Winberg • Vice ordförande                    NYVAL

Nya namn föreslås i  förbundets ledning

”Förbundets frågor har blivit tydligare och  
hörs mer i samhällsdebatten, men det som  
sker nationellt behöver jordas mycket mer  

– grundas genom lokalt fackligt arbete.”
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Varför vill du fortsätta vara  
med i förbundsstyrelsen? 
Jag brinner för ett förbund som håller 
ihop över olika organisationsformer  
och vill fortsätta verka för att företagar-
frågorna är med som en naturlig del  
i professionsfrågor och avtalsfrågor och 
så vidare.
 
Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna 
för fysioterapeuterna?
... som organisation? Inom förbundet 
behöver vi samverka mycket mer än vi 
hittills gjort, och förbundsstyrelsen har 
påbörjat ett arbete som känns väldigt 
stimulerande. Vi har inte enbart jobbat  
i de enskilda råden, sektionerna och 
distrikten utan försökt samverka mer  
på tvärsen också. Framtidens hälso- och 
sjukvård kommer att handla om att få till 
en nätverkssjukvård där olika organisa-
tionsformer måste kunna samverka 
bättre. Hälso- och sjukvården centreras 
alltmer kring patienten, inte efter orga-
nisationsgränser, det behöver vi vara 
med på att förändra även för vår egen 
del, för att vara redo för det skiftet.  

... som profession? Det är att jobba med 
kvalitetsfrågor och synliggöra den nytta 
om fysioterapi har i stort för samhället 
och för patienten i synnerhet. Vi behöver 
också definiera vad kvalitet i fysioterapi 
innebär. De flesta gör ett fantastiskt 
jobb, men vi definierar kvalitet på vårt 
eget sätt och då hänger resultaten inte 
ihop så att vi kan synliggöra nyttan på 
samhällsnivå.

På vilket sätt har förbundet  
haft nytta av dina erfarenheter  
och kunskaper hittills? 
Jag har en gedigen erfarenhet av vårdvals- 
och företagarfrågor och har bedrivit 
påverkansarbete på olika nivåer i lands-
tinget. Genom att jag jobbat med det så 
många år har jag många kontakter och 
är bra på att skapa nya kontakter i för-

Namn: Marie Granberg. Ålder: 56 år. Familj: sambo, tre 
barn, ett barnbarn. Bor: Hässelby. Fritid: skidåkning,  
träning, skog och natur. Utbildning: sjukgymnastexamen, 
Stockholm 1985, magister 2005, OMT steg II, psykoterapi 
steg 1, kognitiv beteendeterapi, steg 1. Yrkesbakgrund  
i korthet: geriatrisk rehab, Jakobsbergs sjukhus 1985–
1990, projektledarepersonalrehab inom SLL 1990–1994, 

privatpraktiker med egen etablering på Prima Rehab  
sedan 1994-. Facklig erfarenhet: studentrepresentant 
1985, ordförande i Stockholms Privata Fysioterapeuter 
sedan 2007, ledamot i servicebolagets styrelse sedan  
2010, ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2013. Särskilt 
engagemang i: framtidens hälso- och sjukvård, företagar-
frågor.

bundets påverkansarbete. Jag har bidragit 
till att utveckla vårdvalsfrågan och ta 
fram förbundets nya vårdvalspolicy. 

Vad vill du bidra med framöver? 
Jag vill fortsätta arbetet med att få  
företagande fysioterapeuter att verkligen 
bli en integrerad del i hälso- och sjuk-
vårdens organsation. Det finns plats för 
alla och vi behöver finnas med fullt ut, 
allt annat är resursslöseri! Jag brinner 
för att även små företagare ska kunna 
verka inom vården och att de får lång-
siktigt stabila villkor, i dag är de ofta  
väldigt sårbara för förändringar i ersätt-
ningsystem – då vågar man inte investera. 
Jag vill också verka för att privata fysio-
terapeuter blir en del av journalen på 
nätet, om vi inte är med där blir vi ännu 
mer isolerade. 

Marie Granberg • Styrelseledamot               OMVAL

”Jag brinner för att även små företagare  
ska kunna verka inom vården och att de  

får lång siktigt stabila villkor.”

Planering pågår  
inför professionens 
största konferens

Läs mer på fysioterapi2017.se
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Varför vill du fortsätta att vara  
med i förbundsstyrelsen? 
Jag vill vara med och arbeta för att vi har 
en bra organisation, en där alla delar 
hänger ihop och lyckas nå ut till alla 
medlemmar. Jag har svårt att bara stå 
bredvid i frågor som engagerar mig.
 
Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna 
för fysioterapeuterna? 
... som organisation? Att medlemmarna 
ska bli mer delaktiga och att de ska 
känna ännu mer att det är deras frågor  
vi jobbar för att påverka. Men för att  
förbundet ska hänga ihop behövs ett 
ökat engagemang i båda riktningarna. 
Att förbundets centrala delar riktar sig 
mer inåt i organisationen och är lyhörda 
för sina medlemmar och att de i sin tur 
engagerar sig mer. Vi behöver gå hand  
i hand för att uträtta mer! 
... som profession? Den absolut främsta 
frågan är hur vår profession kan vara med 
och motverka de vanligaste folksjukdo-
marna, både på samhällsnivå och via 
individanpassade åtgärder i mötet med 
patienter. Jämlik vård är också en grund-

läggande fråga, att alla patienter ska ha 
lika stor möjlighet att få komma till oss. 

På vilket sätt har förbundet  
haft nytta av dina erfarenheter  
och kunskaper hittills? 
Jag jobbar i primärvården och möter  
liknande utmaningar som medlem-
marna i sina verksamheter och har 
inblick i klinikerns vardag. Mina forsk-
ningsmeriter gör att jag vill driva på för 
att vi ska bli bättre på att implementera 
all kunskap som finns. Jag har jobbat 
med etiska frågor, exempelvis har  
förbundet tagit ställning i att även  

Namn: Pia Nilsson. Ålder: 56 år. Familj: gift, 3 barn, 1 hund. 
Bor: Tvååker utanför Varberg. Fritid: ridning, idrott, resor.  
Utbildning: copywriter, sjukgymnastexamen Göteborg 
1997, kurser i akupunktur och McKenzie, med.dr 2010,  
specialistfysioterapeut inom primär hälsa och sjukvård.  
Yrkeserfarenhet i korthet: distriktssjukgymnast på  

vårdcentraler i Halland, 14 år på Tvååkers VC och sedan 2010 
på Håstens VC i Varberg. Facklig erfarenhet: suppleant  
i lokala fackklubbar, ordförande i Distrikt Halland sedan 2014, 
ordförande i etiska rådet samt ledamot i förbundsstyrelsen 
sedan 2013. Särskilt engagemang i: fysioterapeut som 
första instans, klinisk forskning, folkhälsa, etik.

papperslösa ska ha rätt till vård inklusive 
fysioterapi. 

Vad vill du bidra med framöver? 
Framöver vill jag jobba för att etiska  
frågor synliggörs och diskuteras mer ute 
i verksamheterna. Jag vill också arbeta 
för att medlemmarna lyfts och blir 
stärkta i sin yrkesroll. Jag vill bidra till  
att kunskapen om professionens kom-
petens sprids till chefer och politiker 
inom landsting och kommuner. Vi är 
mer efterfrågade på nationell nivå, men 
vi behöver bli bättre på att blanda oss  
i och bli efterfrågade även lokalt.  

Pia Nilsson • Styrelsekandidat                                       OMVAL

Nyfiken på 
diagnostiskt  
ultraljud?
– Prata med Medema först

www.medema.se | 08-404 1200

”Den absolut främsta frågan är hur vår 
profession kan vara med och motverka 
de vanligaste folksjukdomarna, både på 
samhällsnivå och via individanpassade 

åtgärder i mötet med patienter.”
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Varför vill du fortsätta att vara  
med i förbundsstyrelsen?
Det är ett roligt och hedersamt uppdrag 
och jag har mer att ge och vill kunna bidra 
i det gemensamma arbetet. Jag har min 
främsta erfarenhet i ett lokalt perspektiv 
men det har varit väldigt lärorikt att få 
en större överblick av förbundet genom 
uppdraget i FS. Nu vill jag fortsätta vara 
del av arbetet att flytta fram våra positio-
ner och visa nyttan av fysioterapi. 

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna 
för fysioterapeuterna? 
... som organisation? Hur kan vi förbättra 
villkoren för våra lokalt förtroendevalda 
ute i landet? De är en avgörande resurs 
och vi behöver göra det möjligt att ha 
förtroendeuppdrag fast man ofta jobbar 
heltid. Många gör ett viktigt jobb i distrikt 
och sektioner och vi ska ge dem utbild-
ning och stöd i det. Vi behöver också 
utveckla samarbete mellan förbundets 
olika delar, så att vi jobbar mer effektivt.
... som profession? Villkorsfrågorna är 
fortsatt viktiga. Vi har skaffat oss en 
bättre position, nästa utmaning är att 

Namn: Mikael Hjerne. Ålder: 50. Familj: gift, tre barn.  
Bor: Bankekind utanför Linköping. Fritid: fysisk träning, 
golf, fotbolls- och handbollssupporter. Utbildning: sjuk-
gymnastexamen i Boden 1995, Linköpings landstings 
ledarutvecklingsprogram. Yrkeserfarenhet i korthet: 
undersköterska på 80-talet, geriatrik, hem- och dagreha-
bilitering 1995–2001, facklig företrädare LSR/Saco  

i Östergötland 2001–2008, vårdenhetschef på Rehab Öst  
i Norrköping 2008–2011, facklig företrädare på heltid sedan 
2011. Facklig erfarenhet: förhandlingsrådsledamot 2001–
2008, ordförande i Distrikt Östergötland sedan 2011, ledamot 
i förbundsstyrelsen och ordförande i distrikts rådet 2013–2016. 
Särskilt engagemang i: ökat samarbete förbundets olika 
delar, villkorsfrågor (lön, kompetensutveckling, arbetsmiljö).

använda den positionen till att få bättre 
villkor för våra medlemmar. Det finns 
många saker att påverka: att uppnå ett 
hållbart arbetsliv i stället för tendensen 
till allt högre arbetsbelastning och 
ökade krav på produktion, lön utifrån 
det vi bidrar med i hälso- och sjukvår-
den, att vår komptens blir rätt använd 
och att det under hela yrkeslivet finns 
rätt till kompetensutveckling. För att  
nå vidare behöver vi väva in professions-
frågorna med villkorsfrågorna. 

På vilket sätt har förbundet  
haft nytta av dina erfarenheter  
och kunskaper hittills?  
Jag har bidragit med min fackliga kunskap 
och erfarenhet i förbundsstyrelsen och 

framför allt som ordförande i distrikts-
rådet. Vi har ökat vår samverkan med 
professionsrådet och sektionerna och 
börjat lära av varandra. Jag har också 
bidragit till att ta fram en vägledning  
för att öka samverkan mellan distrikten 
och studentsektionerna. 

Vad vill du bidra med framöver?
Med fyra år i ryggsäcken har jag blivit 
bättre på att se helheten och hur viktigt det 
är att förbundets olika verksamheter jobbar 
tillsammans. Jag vill fortsätta jobba för 
ökad samverkan, utveckling av nya arbets-
sätt och dra nytta av positiva exempel. Vi 
ska satsa mer på sektioner och distrikt, så 
att de medlemmar som vill engagera sig får 
stöd att växa i rollen som förtroendevald.

Mikael Hjerne • Styrelsekandidat                OMVAL

”Vi ska satsa mer på sektioner  
och distrikt, så att de medlemmar 
som vill engagera sig får stöd att 

växa i rollen som förtroendevald.”

Läs mer på fysioterapi2017.se

Missa inte nästa  
mästarmöte  
på fysioterapins 
stora kunskapsfält

Läs mer på fysioterapi2017.se
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Varför vill du vara med  
i förbundsstyrelsen?
Först och främst är det otroligt hedrande 
och omtumlande att ha fått förtroendet! 
Jag tackade ja, för att det väcker min nyfi-
kenhet att också få arbeta på en nationell 
nivå och kunna göra nytta där.

På vilket sätt kan förbundet ha nytta 
av dina erfarenheter och kunskaper? 
Dels tänker jag att jag kan bidra med 
min erfarenhet i distriktsstyrelsen  
i Västerbotten där vi lyckats få riktning 
och struktur i arbetet. Det finns distrikt 
där det går knaggligt, så där kan mina 
erfarenheter komma andra distrikt till 
godo. Jag har också mycket lång klinisk 
erfarenhet och representerar en av  
fysioterapins basverksamheter som en 
offentligt anställd kliniker. Vi behöver 
”grundfysios” i förbundets högsta  
ledning och även fysioterapeuter som 
jobbar med psykisk ohälsa, för där har 
professionen verkligen har något att 
bidra med för att påverka ett stort folk-
hälsoproblem. Slutligen är jag väldigt 
intresserad av kommunikation och  

samspel mellan människor och har övat 
mig på det via 25 års patientnära arbete. 
Det har visat sig vara bra när man ska 
skapa förtroende i kommunikation med 
politiker och hålla i grupprocesserna  
i ett distrikt.

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna 
för fysioterapeuterna? 
... som organisation? Internt i orga-
nisationen  är det oerhört viktigt med 
geografisk jämlikhet! Om det finns 
avstånd kan man hitta arbetssätt som 
gör förbundets verksamhet tillgänglig 
för alla oavsett var man bor, som vi  
i distriktsstyrelsen exempelvis har gjort 
via videolänkade möten. Det är svårt att 
väcka engagemang om medlemmarna 
inte känner sig delaktiga och det inte 
finns en riktning och struktur i arbetet.  
I förbundets utåtriktade arbete behöver 
områden som äldreomsorg, psykisk 
hälsa och barns hälsa i skolan ta ännu 
mer plats. Vi behöver vara en organisa-
tion som påverkar samhället så att fysisk 
rörelse blir tillgängligt för alla åldrar 
och livssituationer. 

Namn: Marita Lindqvist.  Ålder: 52.  Familj: två vuxna barn. 
Bor: Umeå. Fritid: fysisk aktivitet, längdskidåkning, 
fågelskådning, friluftsliv och dans. Utbildning: sjukgym-
nastexamen 1992, Umeå, basal kroppskännedom. 
Yrkesbakgrund: leg. fysioterapeut som varit väldigt trogen 
en tjänst på psykiatriska kliniken, Norrlands universitets-

sjukhus, Umeå. Facklig erfarenhet: första fackliga uppdraget 
var som arbetsplatsombud på 90-talet, sedan distrikts-
styrelsen 2012, nominerad som kongressombud 2012, blev 
distriktsstyrelseledamot i Västerbotten 2012 och har sedan 
2013 fungerat som ordförande. Särskilt engagemang i: 
geografisk jämlikhet, rättvis medlemsnytta, lönefrågorna.

... som profession? Visionen att fysio-
terapeuter ska vara självklar för hållbar 
hälsa och välfärd, är viktig. Vi ska vara 
självklara och efterfrågade kliniskt och 
som diskussionsparter i hälso- och sjuk-
vårdens viktigaste frågor. Det vi bidrar 
med ska också var synligt i löneläget för 
vår profession. Vi måste vara ännu mer 
vassa i arbetsrättsliga frågor och löne-
frågorna! De bitarna måste vi arbeta hårt 
med under mandatperioden för det ökar 
medlemmarnas förtroende för oss. 

Maria Lindqvist • Styrelseledamot                NYVAL

Vill ni erbjuda det senaste  
inom rehabiliteringsträning?
– Medema har det ni behöver

www.medema.se | 08-404 1200

 ”Vi måste vara ännu mer 
vassa i arbetsrättsliga 

frågor och löne frågorna! 
De bitarna måste vi  

arbeta hårt med under 
mandatperioden.”
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Varför vill du vara med  
i förbundsstyrelsen?
Jag vill vara med för att kunna påverka 
framtiden för kåren från högsta instans. 
Jag har följt förbundets påverkansarbete 
sedan kongressen 2012 och vill vara en 
del av det. Det är en jättespännande 
utmaning både personligt och fackligt. 

På vilket sätt kan förbundet ha nytta 
av dina erfarenheter och kunskaper?  
Förbundet har efterfrågat yngre krafter 
och jag kan som relativt ung bidra med 
nya och annorlunda perspektiv. Men 
trots att jag är ung har jag under mina 

Namn:  Daniel Öster Waara. Ålder: 32. Familj: fru.  Bor: 
Sundbyberg. Fritid: löpträning, studier för att bli specialist 
 i idrottsmedicin. Utbildning: sjukgymnastexamen 2010  
i Umeå, magister på GIH 2014, idrottsvetenskap, inriktning  
idrottsmedicin. Yrkesbakgrund: jobbat inom primärvård 
och kommun i Nordnorge, hemrehab i Västervik, sedan 
2013 inom Aleris primärvård, numera på ny mottagning för 

specialiserad fysioterapi på Sabbatsbergs sjukhus.  
Facklig erfarenhet: ledamot i distriktsstyrelsen i Kalmar 
2012, varit arbetsplatsombud både i Västervik och på Aleris, 
med i förbundets Framtidgrupp 2014–2015, ledamot  
i distriktsstyrelsen i Stockholm sedan 2015. Särskilt  
engagemang i: vidareutbildning ska löna sig, stärka  
professionens ställning, e-hälsa.

sex år i yrket hunnit samla många 
erfarenheter fackligt och professionellt 
från olika inriktningar inom yrket.

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna 
för fysioterapeuterna? 
... som organisation? En jätteviktig sak 
för organisationen är att få fysioterapeuter 
att förstå nyttan med förbundet och 
vilka förmåner som finns och vilket stöd 
man kan få både yrkesmässigt och fack-
ligt när man är medlem. Vi måste också 
bli bättre på att förmedla att vi behöver 
vara många för att påverka och förbättra 
villkoren för professionen.

... som profession? En hjärtefråga är att 
det ska löna sig att vidareutbilda sig, där-
för vi måste arbeta för att inte klumpas 
ihop som en grupp utan att arbetsgivare 
ska se att vi har olika kompetenser så att 
det finns fler ”trappsteg” tjänste- och 
lönemässigt under ett yrkesliv. Vi måste 
också stärka vår position i förhållande 
till andra konkurrerande yrkesgrupper; 
hålla ställningarna och expandera till 
nya arenor. Vi borde till exempel vara en 
självklar profession inom elevhälsan. Vi 
måste också vara med och ta plats inom 
digitaliseringen av vården. 

Daniel Öster Waara • Styrelseledamot                NYVAL

Varför vill du vara med  
i förbundsstyrelsen?
När jag fick frågan, blev jag mycket  
överraskad och tänkte ”Wow, vilken 
spännande utmaning, det kan jag inte 
tacka nej till!” Jag är mycket glad över 
förtroendet och när jag satt mig in  
i uppdraget hoppas jag på att kunna 
göra nytta för medlemmarna.

På vilket sätt kan förbundet ha nytta 
av dina erfarenheter och kunskaper?  
Jag har erfarenheter av ett långt yrkesliv 
och lång erfarenhet av det fackliga, och 
jag tror att det är en bra kombination. 
Även om förbundet behöver unga som 
kommer med nya fräscha perspektiv, ska 

Namn: Monica Berg. Ålder: 59. Familj: tonårsdotter. Bor: 
Östersund. Fritid: läsa, umgås med familj och vänner, idka 
friluftsliv. Utbildning: sjukgymnastexamen 1983, KI, OMT 
Steg II, kandidatexamen 2009, högskolekurser inom neurologi. 
Yrkesbakgrund i korthet: jobbat med ortopedi inom sluten-
vården 1983–1987, delägare i privatpraktik i Östersund 
1987–1993, primärvård i Åre 1993–1998, barnhabilitering 

1999–2010, sedan 2010 vuxenhabilitering i Östersund. 
Facklig erfarenhet: styrelsearbete i Jämtland på 90-talet, 
kassör i distriktsstyrelsen, arbetsplatsombud på 2000-talet 
och senare lokal facklig företrädare och arbetsgivarens 
motpart i löne- och förhandlingsfrågor, förhandlingsråd sedan 
2014 och med i Jämtlands nya distriktsstyrelse. Särskilt 
engagemang i: ökat lokalt engagemang hos medlemmarna.

vi inte förakta erfarenheter av att ha varit 
med i många olika kliniska situationer 
och fackliga processer.

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna 
för fysioterapeuterna? 
... som organisation? Vi behöver nå  
ut bättre till varje medlem och jag tror 
att det vore bra om varje medlem hade 
en större kunskap om förbundet. Facket 
kan inte vara uppdelat i ”vi och dom”  
där förväntningarna läggs på att andra 
ska fixa allt. Vi behöver samla oss och få 
till en vi-känsla, där vi alla tillsammans 
jobbar för professionens bästa. Jag 
hoppas att vi kan skapa nya arbetsätt 
som kan öka facklig kunskap och  

fackligt engagemang hos medlem-
marna.
... som profession? Lönen är självklart 
en hjärtefråga, vi ligger alla för lågt!  
Jag är förvånad över att kåren ännu  
kämpar med samma frågor som när  
jag började min bana på 80-talet. Vi  
vill nå ökad status inom hälso- och sjuk-
vården men en omodern hierarki gör det 
svårt att hävda sig. Vi måste hela tiden 
tala om vad vi kan bidra med, vilken 
kompetens vi har och vi kan aldrig 
slappna av och lita på att chefer och  
politiker vet vilka vi är och vad vi gör.  
I det måste vi komma längre, vi är ändå 
högskoleutbildade och har en jätte-
kompetens att bidra med! 

Monica Berg • Styrelseledamot                             NYVAL
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Dags för stötvågsapparat?
– Medema vet vad du behöver

www.medema.se | 08-404 1200

Varför vill du vara med  
i förbundsstyrelsen?
Jag har alltid varit fackligt intresserad, 
men det känns väldigt roligt att nu få 
möjlighet att engagera mig ännu mer 
och kunna bidra ännu mer i förbundets 
arbete. Som både fysioterapeut och ergo-
nom kan jag bidra med expertkunskaper 
inom arbetslivets hälsa. 

På vilket sätt kan förbundet ha nytta 
av dina erfarenheter och kunskaper?  
Utifrån min bakgrund inom arbetslivets 
frågor har jag kunskaper och erfaren-
heter om hur vi som fysioterapeuter och 
ergonomer kan bidra till att skapa mer 
hållbara arbetsliv. Som disputerad har 
jag gjort forskarresan och vill jobba för 
en ökad integrering mellan forskning 
och klinik. I min nuvarande tjänst är jag 
kliniker, forskningsledare och kunskaps-
spridare. Jag brinner för forskningskom-
munikation, vilket innebär att synliggöra 
våra insatser på ett populärvetenskapligt 
sätt. Vi behöver lära oss att berätta vad vi 
gör så att andra begriper det, annars når 
vi inte fram med våra budskap. 

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna 
för fysioterapeuterna? 
... som organisation? Det är viktigt att 
lyssna inåt i  organisationen och ta reda 
på vilka behov som finns av förändring 
när vi blickar framåt, och använda  
Framtidsdialogen som avstamp.  
Förbundet har en tydlig struktur med  
sin uppbyggnad av olika råd, sektioner 
och distrikt. Men hur skapar vi bra  
samarbeten mellan de olika delarna?  
Är det bra att vi har så många distrikt? 
En annan viktig framtidsfråga är studen-
terna. Hur engagerar vi dem? Vi behöver 
nå dem redan under utbildningen och 
visa att förbundet är ett stort nätverk 
som kan vara värdefullt för att komma  
in i arbetslivet. 

Namn: Charlotte Wåhlin. Ålder: 55. Familj: man, två barn, 
två bonusbarn. Bor: Linköping. Fritid: leder gympa inom 
Friskis & Svettis, är ute i naturen. Utbildning: sjukgymnast-
examen 1987, magister 2000, ergonomifördjupning 2010, 
med.dr 2012, samtliga vid Linköpings universitet. Yrkes-
bakgrund i korthet: bland annat 13 år i primärvården, 13 år  
i företagshälsovården, haft post-doc-tjänst vid KI, i dag  

fysioterapeut och ergonom vid Arbets- och miljömedicin, 
Universitetssjukhuset i Linköping. Facklig erfarenhet: 
Saco-företrädare i samverkansgrupp på arbetet, styrelsele-
damot i Distrikt Östergötland, styrelseledamot och ansvarig 
för kommunikation/webb i ergonomisektionen sedan 2015. 
Särskilt engagemang i: hållbart arbetsliv, kliniknära  
forskning, forskningskommunikation.

... som profession? Det är mycket viktigt 
med ett fortsatt fokus på preventiva 
insatser. Vi behöver också i högre grad 
kunna visa att våra egna insatser gör 
nytta och är hälsoekonomiskt lönsamma. 
För att göra den typen av forskning som 
behövs måste vi samarbeta med andra 
och bedriva multicenterforskning. Vi är 
en samhällsaktör som via prevention 
och rehabilitering jobbar med att stärka 
förmåga och funktion i livets olika faser 
och åldrar. Men vi behöver våga ta mer 
plats i debatten och stärka arbetet med 
att synliggöra vad vi bidrar med just  
i arbetslivets frågor. Vår egen arbets-
miljö för oss som fysioterapeuter är 
också viktig att titta på. 

Charlotte Wåhlin • Styrelseledamot                NYVAL

”Jag brinner för forskningskommunikation,  
vilket innebär att synliggöra våra insatser på  

ett populärvetenskapligt sätt. Vi behöver lära oss 
att berätta vad vi gör så att andra begriper det, 

annars når vi inte fram med våra budskap.”
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