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Verksamhetsplan 2020 

Fysioterapeuternas vision ”Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse” ska vägleda 

förbundet i allt arbete. Uppdraget är att stödja medlemmarna i arbetet för god och jämlik hälsa 

för alla genom förebyggande och hälsofrämjande insatser av högsta kvalitet.  

Förbundets kongress 2020 är central för förbundets politiska arbete och där kommer ombud 

besluta om vilken politik förbundet ska bedriva de kommande åren.   

Det finns stora utmaningar där välfärdens framtida uppdrag och finansiering står i fokus. 

Samhället liksom hälso- och sjukvården är mitt i förändringen och efterfrågan på fysioterapeuter 

ökar inom olika sektorer. Det skapar en brist på fysioterapeuter samtidigt som regioner och 

kommuner har stora ekonomiska utmaningar. Hälso- och sjukvården står mitt i omställningen 

mot god och nära vård, den vill förbundet vara en del av och samtidigt behöver vi förbereda 

våra medlemmar på vad detta kan komma innebära för dem.  

Förbundets politik genomsyras av hållbarhet inom alla områden och på alla nivåer. Agenda 

2030 är ett gemensamt åtagande för hela samhället där vårt förbund har en central roll både 

gentemot våra medlemmar och samhället.   

 

PRIORITERADE  

OMRÅDEN 2020 

MÅL 

Omställning och 

förändring 

 

 

 

Samhället förändras och i denna omställning är fysioterapeuter viktiga. 

Utredningen God och nära vård arbetar bland annat med en modernisering av 

lag och förordning om ersättning för fysioterapi. Arbetet med förnyelse av 

förbundets specialistordning fortsätter tillsammans med möten med regionerna 

om specialistutbildning och specialisttjänster. För möjligheten till stöd vid 

forskning inrättas förbundets forskningsfond och förbundets stöd till ledare 

fortsätter utvecklas.  

 

Avtalsarbete och 

arbetsvillkor 

 

 

2020 går förbundet in i avtalsrörelse, målsättningen med avtal, inom såväl 

privat som offentlig sektor, är att de ska innehålla möjlighet till lönespridning 

och kompetensutveckling. Arbetet med att verka för moderna och rimliga 

ersättningsmodeller och arbetsvillkor för både anställda och företagare 

fortsätter under året.  

 

Rekrytering 

 

Förbundets kärna är våra medlemmar, och för att vi ska kunna stå starkt 

behöver vi vara attraktiva både för våra medlemmar och potentiella 

medlemmar. Under året tas en plan fram för hur förbundets rekryteringsarbete 

ska se ut de kommande åren (till 2024). Grupper som är viktiga i detta arbete är 

unga och studenter, chefer och potentiella medlemmar. Planen innefattar bl.a. 

målsättning, nedbrytbara mål tillsammans med aktiviteter. 

 

Kongress2020 

 

Under 2020 kommer fokus ligga på förberedelser inför kongressen. Ombud vid 

kongressen kommer besluta om ny politisk inriktning för förbundet 2021-2024. 

Den organisationsutredning som pågått kommer att lämna sitt förslag till 

kongressen att besluta om.  

 

 

 


