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Clarissa Gnatt - Årets
fysioterapeut 2018 
 
Fysioterapeut Clarissa Gnatt på
TryggaKliniken, Bromölla, utsågs idag till
Årets fysioterapeut 2018.

  
- Det känns helt fantastisk! Det är en ära och
jag känner en stolthet över mig själv och inte
minst över mina fantastiska kollegor på
kliniken som gör verksamheten möjlig. Genom
detta hoppas jag kunna inspirera andra - att
våga sticka ut hakan, tro på sina idéer och ta
chansen när man får den, säger Clarissa
Gnatt.

  
Clarissa Gnatt får utmärkelsen för att hon
byggt en bro mellan hälso- och sjukvård och
egenvård samt nått ut med fysioterapi till ett
helt samhälle. Detta genom att vara involverad
i starten av vårdcentralen TryggaKliniken i
Bromölla 2014, där hon startade upp
fysioterapidelen inom verksamheten. 

  
Kliniken utsågs nyligen till Skånes bästa
vårdcentral. Det rehabiliteringsgym som
startades inom ramen för vårdcentralen växte
snabbt till ett gym även för allmänheten med
nästan 1000 medlemmar. 

  
Hon har skapat en hälsofrämjande mötesplats
för gammal som ung, vältränad som otränad
vilket ger ringar på vattnet i hela bygden. 
 
Högupplöst foto på Clarissa Gnatt (Foto:

Privat)...
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Motiveringen: 
 
Med stor uthållighet, starkt engagemang och entreprenörsanda har Clarissa nått ut med fysioterapi till
ett helt samhälle och fått en hel ort på fötter. Genom att bygga en bro mellan hälso-och sjukvård,
egenvård och rehabilitering har hon skapat en hälsofrämjande mötesplats för gammal som ung,
vältränad som otränad där alla ges möjlighet att ta kontroll över och förbättra sin hälsa. Clarissa visar
vägen för hur en verksamhet kan byggas upp och bedrivas för framtidens hälso-och sjukvård där
rehabilitering kompletteras med hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

  
Med sin förmåga att engagera ett helt samhälle för en bättre hälsa sprider Clarissa föredömligt
kunskap om fysioterapi och dess positiva effekter på hälsan. Genom sitt arbete har Clarissa tagit vara
på fysioterapins möjligheter till gagn för patienter och invånare samt för professionen. 
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Kommentar 
 
Clarissa Gnatt

 Årets fysioterapeut 2018
  

Telefon: 0456-64 94 00
 Clarissa.gnatt@

 tryggakliniken.se 
 

Presskontakt 
 
Peter Karlsson

 Kommunikationsansvarig
  

Mobil: 0709-28 61 17
 peter.karlsson@

 fysioterapeuterna.se 
 

Så här utses Årets fysioterapeut: 
 
Årets fysioterapeut utses av Fysioterapeuternas förbundsstyrelsen efter förslag från en jury som valt
ut tre kandidater utifrån de personer som blivit nominerade. Via förbundets hemsida har det varit
öppet för alla att nominera.

  
JURYN TILL ÅRETS FYSIOTERAPEUT 2018:

  
* Christina Kennedy, Chefredaktör Dagens Medicin

 * Eva Fernvall, Kommunikationsdirektör Apoteket AB
 * Heidi Stensmyren, Förbundsordförande Läkarförbundet

 * Andrea Lindblom, ordförande Studentsektionen Fysioterapeuterna
 * Inger Ros, Förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung

 * Lois Steen, Chefredaktör Fysioterapi
 * Stefan Jutterdal, Förbundsordförande Fysioterapeuterna 

 
En av dessa tre blir Årets fysioterapeut 2018...

Fysioterapeuterna samlar 12 600 av Sveriges fysioterapeuter. Fysioterapeuternas vision är att alla
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.

Fysioterapeuterna 
 Vasagatan 48, Box 3196, 103 63 Stockholm

 Telefon: 08-567 06 100
 kansli@fysioterapeuterna.se

 medlemsregistret@fysioterapeuterna.se
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