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Tre lyft för Sverige i fokus på Fysioterapins Dag 
 
Endast någon dag före valet infaller Internationella Fysioterapins Dag. Eftersom den 8
september i år infaller på en lördag väljer många att fira dagen före; den 7 september.
Fysioterapeuterna sätter inför valet fokus på att Sverige behöver tre rörelselyft; ett för barn
och ungdomar, ett för arbetslivet och ett för äldre.

  
Runt om i landet finns fysioterapeuter på sjukhus, vårdcentraler och torg för att berätta om vad
fysioterapeuter gör och hur professionen kan bidra till att ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse.
De tre rörelselyften innehåller konkreta förslag för att bidra till detta;

  
• Det ska finnas minst en fysioterapeut kopplat till elevhälsan i varje skola.

 • Alla anställda får tillgång till aktiva åtgärder från högkvalitativ företagshälsovård där fysioterapeuten
är en central resurs.

 • Varje kommun inför en MAR (Medicinskt ansvarig för rehabilitering). 
  

-Inför valet och i samband med Fysioterapins Dag går vi samman för att lyfta det förebyggande och
rehabiliterande perspektivet. Sverige behöver tre rörelselyft för att klara framtidens utmaningar med
en åldrande befolkning och ohälsa, säger Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal. 
 

Så här firas Internationella Fysioterapins Dag 2018...

 
Fysioterapeuterna samlar 12 600 av Sveriges fysioterapeuter. Fysioterapeuternas vision är att alla
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ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. Fysioterapeuternas uppdrag är att stödja medlemmarna i
arbetet för god och jämlik hälsa för alla såväl genom hälso- och sjukvård som förebyggande och
hälsofrämjande insatser av högsta kvalitet.

  
Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut nytt namn på yrket sjukgymnast och skyddad yrkestitel i
patientsäkerhetslagen. Sjukgymnast fortsätter vara en skyddad yrkestitel för de som inte väljer att
byta till fysioterapeut. 1 januari 2014 bytte Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund namn till
Fysioterapeuterna.

  
(Översta fotot är taget av Björn Hanérus/Gefle Dagblad.)
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