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Fysioterapin har varit med och utvecklat svensk 
hälso- och sjukvård i två sekel. Och samtidigt har 
fysioterapin formats av samhället, politiken, häl-
so- och sjukvården och våra patienter. 

Fysioterapin kännetecknas av synen på männ-
iskan som en fysisk, psykisk, social och existen-
tiell helhet i ett hälsoperspektiv. Genom stöd till 
rörelse kan människan själv påverka sin hälsa. 
Fysioterapins verksamhetsområde är i grunden 
brett, men har varierat över tid. Under 1800- 
talet arbetade fysioterapeuter med att diag-
nosticera och bota allt från hjärtsvaghet till 
tuberkulos och skolioser. I modern tid har fy-
sioterapeuter förknippats huvudsakligen med 
rehabilitering. Ett skäl till det är sannolikt 
professionens arbete med att rehabilitera dem 
som drabbades av polio under första halvan av 
1900-talet. Vid sidan av rehabilitering arbetar 
fysioterapeuter idag brett inom hälso- och sjuk-

PROPOSITION 1

I rörelse: Framtidens  
hälso- och sjukvård 

vården, bland annat med ett ökande fokus på 
prevention och hälsofrämjande. 

För att kunna rusta fysioterapin för att möta också 
framtidens behov och utmaningar, måste vi för-
stå dem. Därför designade förbundsstyrelsen en 
framtidsdialog kallad #fysioframtid inför kon-
gressen. Vi har pratat framtid med 200 medlem-
mar och drygt 70 externa nyckelpersoner i svensk 
hälso- och sjukvård. 

Genom dialogen med medlemmar, patienter, fors-
kare, arbetsgivare, andra professioner, myndighe-
ter och politiker har vi öppnat dörrarna så att vi 
tydligare kan se både vårt eget sammanhang och 
framtidens utmaningar. I denna proposition be-
skriver förbundsstyrelsen slutsatserna från #fysi-
oframtid. Med utgångspunkt i de utmaningar vi 
gemensamt identifierat föreslår förbundsstyrelsen 
en ny vision och ett nytt uppdrag för förbundet.

figur 1. Nyckelpersoner i svensk hälso- och sjukvård: 
Hur ska vi komma vidare i att öka patientens inflytande 
och möjlighet till medskapande?

PROPOSITION 1

Medskapande inom framtidens  
hälso- och sjukvård
Patientens position i hälso- och sjukvården hål-
ler på att förändras. Den enskildes rättigheter har 
stärkts genom bland annat Patientlagen och val-
frihetsreformer. Insyn har ökat genom exempelvis 
kvalitetsjämförelser och digitaliseringen tillgäng-
liggör information på ett nytt sätt. Parallellt med 
lagstiftning och teknisk utveckling pågår en idé-
mässig förflyttning mot ett patientcentrerat eller 
personcentrerat synsätt, där hälso- och sjukvården  
på ett annat sätt finns till för patienten. 

Det arbete som gjorts har lagt grunden för en hälso-  
och sjukvård på patientens villkor. Men det inne-
bär inte att vi är i mål. Hur ska vi komma vida-
re i att öka patientens inflytande och möjlighet 
till medskapande? När vi frågat cirka 70 nyckel-
personer i svensk hälso- och sjukvård ser svaren 
ut så här (se figur 1).

Bland de vi mött finns en bred samstämmighet  
kring att hälso- och sjukvården behöver ett  
paradigmskifte där patientens roll förändras. Det 
finns strukturer som är svåra att ändra och det 
är till stor del är en kulturfråga att patientens 
ställning är så svag. Många ser därför just en för-
ändring av kulturen i vården som den viktigaste 
åtgärden för att stärka patienten. 

Vikten av information för att stärka patientens 
ställning lyfts också av många. Om man inte för-

står vad man väljer på eller inte känner till sina 
rättigheter har man inte inflytande annat än på 
pappret. Vården behöver anstränga sig mer för att 
erbjuda och tillgängliggöra information. Patient-
erna behöver förstå hur hälso- och sjukvården 
hänger ihop och ha tillgång till sina egna resultat 
för att kunna använda sin patientmakt. 

För att stärka patientens roll behöver hälso- och 
sjukvården också mer kunskap, inte minst när det 
gäller hur vi lär som organisation. Vi behöver ock-
så kunskap om hur vi ska bjuda in till medskapan-
de, inte minst när det gäller resurssvaga grupper. 

Många nämner digitalisering och ny teknik som 
tänkbara lösningar för en stärkt patientroll. Nya 
lösningar kan skapa möten och dialog och till-
gängliggöra information. Inte minst hälso- och 
sjukvårdens administration pekas ut som ett om-
råde där digitaliseringen kan göra stor nytta. Det 
finns också förhoppningar om att rätt IT-system 
ska kunna ändra på maktförhållanden i vården.

Ett annat vanligt svar är att samverkan mellan 
olika aktörer i hälso- och sjukvården måste bli 
bättre. Patienterna behöver vården, men inte på 
vårdens villkor. 

När vi frågat Fysioterapeuternas medlemmar 
om hur vi kan öka patientens inflytande och 
möjlighet till medskapande ser svaren ut så här  
(se figur 2).

figur 2. Medlemmar : Hur kan vi öka patientens 
inflytande och möjlighet till medskapande?
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PROPOSITION 1

Det vanligaste svaret är att en ändrad patientroll 
förutsätter att patientens förståelse av både den 
egna vården och hälso- och sjukvårdssystemet 
ökar. Patienten behöver kunskap för att kunna 
utnyttja sina rättigheter och sin valfrihet. Pa-
tientutbildningen ses i ganska stor utsträckning 
som en uppgift för hälso- och sjukvårdspersona-
len i mötet med patienten. 

Många av Fysioterapeuternas medlemmar pekar 
också på att patienten själv har ett egenansvar för 
att stärka sin position. Det förutsätter utbildning 
och begriplig information, men också att perso-
nalen har tid att bistå patienten i att ta eget ansvar. 
Det finns önskemål om mer metodkompetens för 
att kunna möta patienten på ett bra sätt, att få till 
dialog, ställa rätt frågor och att kunna lyssna till 
vad patienten själv vill och behöver. 

Ett återkommande svar är också att patient- och 
personcentrering kräver mer uppföljning för att 
vi ska få kunskap om huruvida patienten blev 
nöjd med de val som gjordes och med resultatet 
av vården.

För Fysioterapeuterna är det intressant att note-
ra de skillnader som finns mellan medlemmar-
nas svar och de svar vi fått i externa möten. För 
medlemmarna är lösningen på hur patientens roll 
kan stärkas ofta mer tid för patientmötet och ökad 
kompetens hos personalen. Övriga aktörer lyfter 
istället kunskap och lärande i organisationen och 
det finns en stor tilltro till digitaliseringens möj-
ligheter. Det kan vara naturligt att svaren skiljer 
sig åt mellan de som dagligen möter patienter och 
de som är verksamma på mer övergripande nivå 
i hälso- och sjukvården. Samtidigt är det värt att 
fundera på hur beslutsfattare och professioner ska 
kunna dra åt samma håll. 

Hur kan vi bidra till att öka  
medskapandet?
Förbundsstyrelsen menar att uppgiften vi står in-
för inte bara är att ge bättre förutsättningar för 
patienternas inflytande och medskapande, utan 
också att ge bättre förutsättningar till de som 
styr, leder och utför hälso- och sjukvården. Det 
är lätt att uppgivet konstatera att ingen aktör en-

sam har tillräckligt med inflytande för att kunna 
göra genomgripande förändringar. Men ofta är 
det största hindret inte brist på formella befogen-
heter. Det finns många exempel på verksamheter 
som genomfört förändringar som andra upplever 
som omöjliga. 

I professionerna behöver vi göra en resa för att 
utmana och förändra den kultur som hindrar pa-
tientens inflytande och medskapande. Att vi ofta 
vet mer än patienten betyder inte att vi vet vad 
som är bäst för varje patient. Fler i vården behöver 
fråga vad som är viktigt för patienten och själv 
också reflektera över om det vi erbjuder är det 
som patienten verkligen behöver och efterfrågar. 
Vi måste dessutom förbereda oss på att fler och fler 
patienter vet mer om sin egen hälsa än vad vi vet. 

Samtidigt behöver de som styr och leder hälso- 
och sjukvården stärkas i sin uppgift. Ett skäl till 
att vi inte är bättre på att stärka patientrollen är att 
många jobbar under stor tidspress och att det finns 
brister i såväl grundutbildning som fortbildning. 
På många områden är styrningen överdetaljerad, 
på andra områden saknas i stort styrning och kun-
skapsstöd. De som arbetar närmast patienterna 
(mikronivån) behöver ges mer utrymme och ett 
bättre stöd för att kunna utforma verksamheten 
utifrån patientens behov och vilja. Samtidigt be-
höver de som styr och leder vården ta ett större 
ansvar för strategiska prioriteringar. Idag tvingas 
mikronivån i alltför stor utsträckning agera grind-
vakt vilket gör hälso- och sjukvården svårtillgäng-
lig och resursineffektiv och försvagar patienterna.

Hälso- och sjukvårdens utmaningar
Det råder en bred enighet i Sverige om att hälso- 
och sjukvården står inför många stora utmaning-
ar. Det handlar om demografiska förändringar, ny 
teknik, forskningsframsteg och konkurrens om 
resurserna. 

För att Fysioterapeuterna ska kunna rusta sig för 
att möta de utmaningar som kommer, har vi frå-
gat vilka som kommer att vara de tre viktigaste ut-
maningarna för vården kommande fem till tio år. 
Så här svarar de cirka 80 nyckelpersoner i svensk 
hälso- och sjukvård som vi träffat i #fysioframtid 
(se figur 3).

Kompetensförsörjning ses som en av hälso- och 
sjukvårdens största utmaningar. Det handlar om 
att behålla befintlig personal och att locka nya 
till hälso- och sjukvårdens professioner. Men 
flera lyfter också att vi kommer att se behov av 
ny kompetens och kanske nya professioner. Ett 
förslag är en ”legitimerad patient” som utveck-
las vården. Utbildningarna och fortbildningarna 
anses vara alldeles för statiska, och mer flexibla 
utbildningssystem efterfrågas. 

En annan ofta återkommande utmaning är frå-
gan om jämlik hälsa och jämlik vård. Valfrihets-
reformerna har gett patienten ökad makt och 
möjliggör viss individanpassning. Men samtidigt 
ser vi en utveckling mot en mindre jämlik hälsa. 
Det finns ett stort värde i valfrihet, men det finns 
likväl stora utmaningar som valfrihetsreformer i 
sig inte kommer att lösa. 

Ett vanligt svar är också att hälso- och sjukvården 
behöver mer kunskap om hur man arbetar patient- 
och personcentrerat. Här framhålls brister i både 
grundutbildning och fortbildning, men också att 

hela vårdsystemet är dåligt på att producera och 
tillvarata kunskap. Nästan överallt saknas stra-
tegier för lärande organisationer som kan lära av 
både framgångar och misstag. 

Flera pekar på att patienterna är en av de minst 
utnyttjande resurserna i hälso- och sjukvården 
och om vi kan jobba mer individanpassat och öka 
medskapandet så är det ett sätt att se till att vår-
dens resurser räcker till. Det går mycket resurser 
till att göra fel saker idag. 

Ytterligare en stor utmaning är bristande samver-
kan mellan olika aktörer i hälso- och sjukvården, 
liksom brister i styrning och ledarskap. Flera lyf-
ter att större patientfokus behöver kombineras 
med bättre diskussioner kring prioriteringar i 
vården. Det handlar om att kunna möta männ-
iskors förväntningar när de söker sig till vården, 
men också om att lära oss att ligga steget före med 
ökat fokus på förebyggande och hälsofrämjande 
insatser. Vi kan inte bara fokusera på att se till att 
människor överlever, utan behöver också fokusera 
på funktion, aktivitet, delaktighet och livskvalitet.

figur 3. Nyckelpersoner i svensk hälso- och sjukvård:  
Vilka utmaningar kommer att vara de tre viktigaste för hälso-  
och sjukvården de kommande fem till tio åren?



 20  21

PROPOSITION 1

Nya eller växande patientgrupper pekas också 
ut som en framtidsutmaning. Det gäller framfö-
rallt äldre och multisjuka, men även nyanlända. 
Många reflekterar kring primärvårdens roll som 
en nödvändig lösning för att möta dessa gruppers 
behov.

Många ser digitalisering som en lösning på flera 
av utmaningarna. Om digitaliseringen används 
på rätt sätt kan vi uppnå både en patient- och 
personcentrerad hälso- och sjukvård och en mer 
jämlik hälsa. Samtidigt lyfts farhågor kring att 
digitaliseringen går för långsamt.

När vi frågat Fysioterapeuternas medlemmar om 
vilka som är framtidens största utmaningar ser 
svaren ut så här (se figur 4).

Bland våra medlemmar finns en stor oro kring 
kompetensförsörjningsfrågor. Det handlar om 
hur fler ska rekryteras, men jämfört med svaren 
från våra externa möten så är det ett betydligt 
större fokus på hur de som idag arbetar i vår-
den ska orka vara kvar. Här lyfts lönefrågor och 
många är bekymrade över arbetsmiljö och stress. 
Kopplat till detta lyfts också resursbrist och eko-

nomi fram som stora utmaningar som också på-
verkar det dagliga arbetet i hälso- och sjukvården.

Många av medlemmarna ser i övrigt nya eller väx-
ande patientgrupper som de största utmaningar-
na. Äldre och invandrare är grupper som kräver 
mer resurser och ny kompetens. Väldigt många 
lyfter också frågan om nya typer av sjukdomar 
som beror på levnadsvanor och vikten av preven-
tion och hälsofrämjande insatser.

Det är värt att notera att svaren från medlem-
marna och våra externa möten både har likheter 
och skillnader. En tydlig likhet är att frågan om 
kompetensförsörjning anses vara en av de största,  
eller kanske den allra största, utmaningen fram-
över. Våra medlemmar funderar mer på hur man 
ska orka fortsätta jobba, medan andra aktörer mer 
fokuserar på hur nya ska rekryteras och hur de 
som arbetar ska ha rätt kompetens. Fysioterapeu-
terna ser det som angeläget att fackförbunden till-
sammans med övriga berörda parter tillsammans 
kan utveckla hälso- och sjukvården som arbets-
plats för att både behålla dem som jobbar idag 
och rekrytera ny personal. Vi ser det också som 
angeläget att behovet av nya typer av kompetens 

figur 4. Medlemmar : Vilka är de största 
utmaningarna för framtiden?

finns med när grundutbildningar, fortbildningar 
och specialiseringar planeras.

Av intresse är också att våra medlemmar mycket 
oftare lyfter invandringen som en utmaning för 
hälso- och sjukvården. Många efterlyser mer stöd 
till kompetensutveckling gällande nya typer av 
sjukdomar och hälsotillstånd och pekar på beho-
vet av kulturell kompetens och bra tolkning. I våra 
externa möten har invandring/integration sällan 
varit uppe för diskussion. Kanske är denna skill-
nad en signal om att vi på nationell nivå behöver 
arbeta mer aktivt med att ge stöd åt den verklighet 
som vården nu möter.

Hur kan vi bidra till att möta hälso- 
och sjukvårdens utmaningar?
Förbundsstyrelsen ser det som angeläget att  
Fysioterapeuterna blir en mer självklar aktör i ut-
vecklingen av hälso- och sjukvården. För att öka 
genomslagskraften för fysioterapeuters perspektiv 
i hälso- och sjukvården behöver vi utveckla vårt 
eget arbete även med mer övergripande politiska 
och organisatoriska frågor.

En viktig del i det arbetet kommer att vara att visa 
på att hälso- och sjukvårdens utmaningar inte 
bara kan mötas med tuffare prioriteringar, utan 
också kan mötas genom att vi jobbar smartare. 
Att det blir fler äldre behöver inte innebära att vår-
dens kvalitet blir sämre eller att kostnaderna nöd-
vändigtvis ökar i samma takt som antalet äldre. 
Med större fokus på hälsofrämjande insatser kan 
möta flera demografiska utmaningar med bättre 
kvalitet för patienterna. En person- och patient-
centrerad hälso- och sjukvård och jämlik hälsa 
kräver att prevention och hälsofrämjande insatser 
ges betydligt högre prioritet. 

Som en del i arbetet med hälso- och sjukvårds-
politiken bör Fysioterapeuterna också belysa hur 
nationella diskussioner och förslag förhåller sig 
till vardagen i hälso- och sjukvården. Ett exem-
pel är digitaliseringen där det finns stora politiska 
förväntningar på resultat, men där verksamhets-
perspektivet ofta är annorlunda. Ett annat exem-
pel är diskussionen om jämlik hälsa och person-
centrering, där steget från politisk vision till ett 
faktiskt förändrat arbetssätt är långt.

figur 5. Medlemmar : Vilka är de största 
utmaningarna för professionen?



 22  23

PROPOSITION 1

Är professionen och förbundet  
rustat för framtiden?

I framtidsenkäten som medlemmar svarat på frå-
gade vi också om synen på framtidens utmaningar 
för professionen och för förbundet. Tillsammans 
med analysen av hälso- och sjukvårdens utma-
ningar i stort, lägger svaren kring profession och 
förbund en grund för inriktning för de komman-
de fyra åren.

När vi frågade medlemmarna om de största ut-
maningarna för professionen, såg svaren ut så här  
(se figur 5, föregående sida).

Bland medlemmarna uttrycks ett stort intresse för 
att kunna inta nya arenor, att bredda fysioterapins 
verksamhetsfält och fysioterapeuternas arbetsupp-
gifter. Många vill jobba mer med förebyggande, 
med äldre, psykisk ohälsa och elevhälsa till exem-
pel. Samtidigt finns en oro över konkurrens från 
andra professioner som delvis har samma kompe-
tens eller verksamhetsområde som vi. Det finns 
önskemål om mer marknadsföring och en stärkt 
position så att det blir tydligare vad som är unikt 

för fysioterapi. Många uttrycker också behov av 
kompetensutveckling, evidensbasering, forskning 
och tillämpning av kunskap ute i vardagen. 

Medlemmarna har också svarat på vilka de största 
utmaningarna är för förbundet (se figur 6).

Medlemmarna ser ett antal stora utmaningar för 
förbundet kommande år. Det som flest nämner är 
lönefrågan; att lönerna är för låga, att lönesprid-
ningen är för dålig och att det inte finns någon 
tydlig koppling mellan ökad utbildning och kom-
petens och högre lön. Bland de som svarat finns 
också en frustration över hur specialistordningen  
fungerar och många instämmer i förbundets 
åsikt att specialistordningen borde vara statligt 
sanktion erad i någon form. En annan utmaning 
för förbundet är frågor kring kompetens och ut-
bildningskvalitet. Många efterfrågar nytänkande 
och att förbundet ska synas mer i samhällsdebat-
ten och påverka och sprida kunskap om profes-
sionen. En annan vanlig åsikt är att förbundet 
behöver stärka det lokala arbetet, ha ett tydligt 
medlemsfokus och jobba aktivt med rekrytering 
av nya medlemmar.

figur 6. Medlemmar : Vilka är de 
största utmaningarna för förbundet?

Fysioterapeuterna har även bett om goda råd i 
våra möten med externa nyckelpersoner. 

Ett vanligt råd är att Fysioterapeuterna i ännu hö-
gre grad skulle kunna samverka med andra, såväl 
i klinisk verksamhet, som i utbildning och forsk-
ning och på nationell politisk nivå. Vi kan bygga 
broar, bli en utvecklingspartner och en katalysa-
tor, både i hälso- och sjukvården och bredare i 
samhället. Många pekar på att en förutsättning 
för att kunna ta en sådan roll också är att inte 
fastna i att prata om problem, utan också kunna 
erbjuda lösningar.

Från många efterfrågas också en större tydlig-
het kring vad fysioterapi kan bidra med och vad 
effekterna är av det vi gör. Flera uppmanar oss 
att driva på forskningen på området, särskilt på 

”mikronivå”. Hur blir resultatet för en patient som 
får tillgång till fysioterapi? Hur följer vi upp de 
behandlingar vi gör? Kan vi utveckla exempelvis 
kvalitetsregister? Flera ger också råd kring vissa 
patientgrupper, som äldre och barn och unga, där 
vi skulle kunna få en större roll om vi tydligare 
visade på resultat. Många lyfter också prevention 
och folkhälsa som ett område där vi skulle kunna 
bli tydligare.

Vi får också många råd kring att jobba medve-
tet för att kontinuerligt höja kvaliteten i allt från 
grundutbildningar till specialisering och forsk-
ning för att ständigt anpassa oss till nya behov 
av kompetens, exempelvis i förhållande till digi-
taliseringen. Flera nämner också behovet av mer 
kompetens i styrning och ledning för att vi ska 
kunna vara delaktiga i förändringen av hälso- och 
sjukvården. Ofta lyfts kvalitetsfrågorna ur ett pa-
tientperspektiv och flera patientföreträdare lyfter 
särskilt behovet av ökad kompetens i patient- och 
personcentrerad vård. 

Många uppmanar oss att stå på oss mer och ta 
ännu mer plats. Det finns önskemål om att vi ska 
utmana mer, både utåt och inåt i professionen ut-
ifrån ett patientperspektiv. Samtidigt pekar flera 
på balansgången i att ta plats och opinionsbilda 
utan att ”bli alltför mycket fysioterapeuter”. Det är 
lättare att nå framgång när man pratar om sam-
hällsutmaningar utifrån perspektivet att vi kan 
bidra till lösningar, men inte själva har alla svar.

Fysioterapeuternas  
vision och uppdrag
Förbundsstyrelsen vill att Fysioterapeuterna, som 
förbund och profession, ska spela en större och 
mer självklar roll i både hälso- och sjukvården 
och i samhället. 

För att nå dit bedömer förbundsstyrelsen att vi 
både behöver ta ett större ansvar för hur samhället 
och hälso- och sjukvården utvecklas och för att 
utmana och utveckla vår egen profession och hur 
vi arbetar i förbundet. Då kan vi få ett bredare 
uppdrag och se till att vi har rätt kompetens och 
förutsättningar för att klara det uppdraget.

Vi vet att hälsa alltmer handlar om det fysio-
terapeuter kan bäst: rörelse, funktion och fysisk 
aktivitet. Det gäller både för dem som behöver 
mer rörelse i vardagslivet och för dem som har 
särskilda behov av stöd till rörelse. 

FN har nyligen tagit fram nya globala utvecklings-
mål. Det tredje målet handlar om att säkerställa 
att alla kan leva ett hälsosamt liv. Bland annat vill 
FN minska antalet människor som dör i förtid 
av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel. 
Att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv ställer 
stora krav på förändringar och prioritering av 
prevention, hälsofrämjande insatser och rehabili-
tering. Förbundsstyrelsen ser ett stort värde i att 
förbundet blir en del av den utveckling som ska 
drivas globalt och nationellt utifrån FN:s utveck-
lingsmål. Genom en ny vision som knyter an till 
utvecklingsmålet och som sätter fokus på det vi 
kan bäst – rörelse – och de vi är till för – patien-
terna, brukarna, människorna – utmanar vi oss 
själva till ständig förbättring och deltar i arbetet 
med att möta framtidens utmaningar.
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PROPOSITION 1

att  anta visionen

FÖRBUNDSSTYRELSEN  
FÖRESLÅR KONGRESSEN 

BESLUTA

att  anta uppdraget.

Förbundsstyrelsen föreslår där för kongressen  
besluta följande vision och uppdrag:

Fysioterapeuterna kommer inte ensamma att 
kunna nå visionen om att alla ska kunna leva ett 
hälsosamt liv i rörelse. Men vi kan driva utveck-
ling och påverka och ta vår del av ansvaret. 

Förbundsstyrelsen bedömer att den nya beskriv-
ningen av förbundets uppdrag tydliggör vad som 
är förbundets huvudsakliga roll i förhållande till 
visionen.

I proposition 2 finns förslag till mål och aktiviteter 
som beskriver hur förbundsstyrelsen vill att för-
bundet fram till år 2020 ska arbeta för att fullfölja 
uppdraget och nå visionen.

VISION

Fysioterapeuternas vision är 
att alla ska kunna leva ett 

hälsosamt liv i rörelse.

UPPDRAG

Fysioterapeuternas uppdrag är att stödja våra medlemmar i 
arbetet för god och jämlik hälsa genom hälso- och sjukvård samt 

förebyggande och hälsofrämjande insatser av högsta kvalitet.

Tack!
Tack till de drygt 200 medlemmar och distrikt 
som diskuterat och svarat på framtidsenkäten.  
Ni har gett oss djup och perspektiv på allt från 
hälso- och sjukvårdens utmaningar till förbun-
dets organisation. Er analys har lagt grunden 
för förbundsstyrelsens utvecklingsarbete inför 
kongressen. 

Tack också till de cirka 80 externa aktörer som 
bidragit med kloka, intressanta och utmanande 
inspel. Tack vare er har Fysioterapeuterna fått 
bättre förutsättningar att möta framtiden.
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