
Text: Hilda Zollitsch Grill  REFERAT LSR:S KONGRESS

I förra numret av Fysioterapi presen te-
rade vi samtliga propositioner och motioner 
till kongressen.Nu har det blivit dags att 
presentera kongressens beslut, det vill säga 
förbundspolitikens inriktning och strate-
gierna för de kommande fyra åren. 

På ett övergripande plan kan riktningen 
sammanfattas i vision och mål. Kongressen 
antog enhälligt förbundsstyrelsens förslag 
till vision för de kommande fyra åren: 
Sjukgymnasters insatser är självklara för 
hållbar hälsa och välfärd. Även målen om 
livslångt lärande, position och inflytande 
samt löner och arvoden utifrån skapat värde 
antogs med acklamation av kongressen. 
Mer konkret innebär vision och mål att 
förbundet under kommande mandatperiod 
ska arbeta för fyra tydliga områden: En 
förlängd grundutbildning, en lagreglerad 
specialistutbildning, stärka och utveckla 
klinisk forskning samt alla medlemmars 
rätt och möjlighet till fortbildning.

Ett viktigt val vid en kongress är förstås 
valet av ny ordförande och ny styrelse, där 
kongressen antog valberedningens förslag. 
Det betyder att avgående ordförande Anna 
Hertting från och med årsskiftet lämnar 
över klubban till Stefan Jutterdal från 
Oskarshamn som tillsammans med fem nya 

och tre omvalda styrelseledamöter formar 
den nio personer starka förbundsstyrelsen. 
(Mer om styrelsen i Fysioterapi nr 6.)

Att döma av Stefan Jutterdals första 
kongresstal som nyvald ordförande ser han 
”sjukgymnaster slash fysioterapeuter”, 
med sin unika närhet till patienten och sin 
kompetens att ta till vara det friska, som 
en allt viktigare spelare när det gäller att 
forma framtidens hälso- och sjukvård.  
Att den inställningen faller kåren i smaken 
gick av applåderna att döma inte att ta 
miste på.

Nog så viktiga som personvalen är  
kongressens ställningstaganden till övriga 
propositioner och motioner. Att namn-
frågan, som ingick i positionsavsnittet  
i propositionen Professionen i samhället, 
skulle upp till beslut har väl inte undgått 
någon. Frågan skickades tydligt med från 
förra kongressen 2008, då det beslutades 
att namnfrågan skulle utredas och att ett 
förslag till ställningstagande skulle tas fram 
för beslut denna gång. LSR:s utredningar 
har visat att en majoritet av medlemmarna 
är för ett namnbyte. Men under de senaste 
fyra åren har frågan även påverkats av 
politiska beslut och skeenden i samhället, 

bortom LSR:s kontroll. Några sådana 
exempel är Behörighetsutredningen från 
2009, som fick skarp kritik av LSR för att 
inte ha gjort sitt jobb, och betänkandet 
Kompetens och ansvar från 2010 som  
kommer att utmynna i en patientsäker-
hetsinriktad proposition från regeringen. 
En ny patientsäkerhetslag är också på väg, 
som kommer att ersätta den nuvarande 
hälso- och sjukvårdslagen och innebära 
stora förändringar inom hälso- och sjuk-
vården. Just patientsäkerhetsfrågan har 
blivit ett starkt argument för att skydda 
titeln fysioterapeut, och därför väntas 
regeringen föreslå ett byte av titel. Efter 
påtryckningar från LSR kommer med största 
sannolikhet även den gamla titeln att 
skyddas, också av patientsäkerhetsskäl. Det 
innebär, som förbundsstyrelsens ledamot 
Åsa Dedering förklarade vid kongressen, att 
namnfrågan inte längre enbart drivs av LSR 
utan har kommit att bli en del i regeringens 
planerade patientsäkerhetsreformer. 

– Det betyder att möjligheten att byta 
yrkestitel ges nu. Ett nej från kongressen till 
ett namnbyte skulle omöjliggöra ett senare 
byte under många år framåt, påpekade Åsa 
Dedering. Förbundsstyrelsens förslag till 
kongressen var därför att verka för ett byte 

Vid kongressen den 17–18 november valde LSR:s 
medlemmar ny ordförande, ny styrelse och formade 
förbundspolitiken för de kommande fyra åren.  
Bland annat ska LSR verka för ett byte av yrkestitel 
till leg. fysioterapeut.

Besluten som 
visar vägen
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Eva Ekesbo ville att LSR skulle peppa äldre 
sjukgymnaster till entreprenörskap.

Annika Larsson ansåg det skamligt att 
locka unga till yrket fast de inte får jobb.

av yrkestitel till legitimerad fysioterapeut, 
vilket också en stor majoritet av kongressen 
röstade igenom. (Läs mer i nyhetsartikeln 
på sidan 4!) 

En motion som lite oväntat resulterade 
i en lång talarlista kom från Lars Ludvigsson 
med flera i Västmanlands distrikt. Motio-
närernas förslag gick ut på att LSR ska verka 
för att minska antalet utbildningsplatser 
för sjukgymnaster, med främsta argumen-
tet att det utbildas fler än som går i pension 
och att ett minskat utbud av sjukgymnaster 
skulle bidra till en större efterfrågan och på 
så sätt förbättra löneläget. Motionen fick 
stöd av flera studentrepresentanter och 
flera av de yngre kongressombuden, bland 
andra Annika Larsson från Uppsala, som 
vittnade om svårigheterna för nyutexami-
nerade att etablera sig i fasta anställningar. 
Studentrepresentanten Maria Ekfeldt från 
Linköping lyfte även fram problem med att 
få fram tillräckligt många praktikplatser 
(VFU) och en på sina håll låg utbildnings-
kvalitet som skäl för att minska antalet 
platser. 

Förbundsstyrelsen påpekade redan i sitt 
motionssvar i kongresshandlingarna att 
risken är stor att tjänster förloras till andra 
grupper om man skapar en brist på sjukgym-

naster. En minskning av utbildningsplatserna 
går också stick i stäv med förbundets vision 
och mål som syftar till att öka efterfrågan 
och vidga sjukgymnasters arbetsfält.

– Vi har aldrig haft så mycket vind i  
seglen som nu. Går denna motion igenom 
så stryper vi kåren, sa Anna Hertting i ett 
sista skarpt inlägg från förbundsstyrelsen. 

Hon hänvisade till senare års framgångs-
rika påverkansarbete, där LSR fått politikens 
och myndigheternas öra på ett helt nytt 
sätt. Att sjukgymnasters framtid inte 
enbart ligger i fasta landstingstjänster 
belystes också i diskussionen:

– Jag ser hellre att förbundet lägger 
energi på att stötta äldre, erfarna sjuk-
gymnaster att bli egenföretagare och 
entreprenörer än att man verkar för färre 
utbildningsplatser. Det skulle frigöra 
tjänster för nyutexaminerade i landsting 
och kommuner, sa privatpraktikern Eva 
Ekesbo, representant för MDT-sektionen, 
som därmed även planterade ett frö till  
ett tillägg i ett senare kongressbeslut.

Kongressen beslutade efter avslutad 

diskussion att följa förbundsstyrelsens 
linje och avslog därför motionen.

Professionen i samhället: Kongressen 
röstade också igenom löneavsnittet i  
Professionen i samhället-propositionen. 
Viktiga delar i framtidsstrategin för LSR är 
att sjukgymnaster ska vara synliga i vård-
garantin, att småskaligheten i vårdföre-
tagandet ska värnas och den omsvängning 
som förbundsstyrelsen gjorde i oktober i 
vårdvalsfrågan: att ett eget vårdval utfor-
mas för sjukgymnastik. Därmed fick också 
Skånedistriktet gehör för sin motion om 
eget vårdval för sjukgymnastik. Eva Ekesbos 
förslag om att stötta erfarna sjukgymnaster 
till eget företagande för att frigöra tjänster 
åt yngre vann tydligt gehör hos kongressen 
och klubbades igenom som en tilläggs-
formulering till propositionen. 

Organisation och ekonomi: Den 
tredje propositionen som kongressen hade 
att ta ställning till, Organisation och ekonomi, 
innehåller förslag till rambudget och på 

” Går denna motion igenom så  
stryper vi kåren.”

Lars Ludvigsson pläderade för att minska 
antal utbildningsplatser och mot namnbytet.

➤

Anna Hertting
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Vision
Sjukgymnasters insatser är självklara 
för hållbar hälsa och välfärd.

Målbild
En profession i rörelse med tre  
sammanhållna dimensioner:  
Profession – Position – Lön. 

Profession
Mål: Medlemmarnas villkor för  
professionell utveckling och livslångt 
lärande förbättras.

Mer konkret: En förlängd grund-
utbildning, en lagreglerad specialist-
utbildning, stärka och utveckla klinisk 
forskning samt alla medlemmars rätt 
och möjlighet till fortbildning.

Position
Mål: Medlemmarnas position och  
inflytande stärks: på arbetsplatsen,  
liksom i hälso- och sjukvården och 
samhället i stort.

Mer konkret: En tydlig varumärkes-
strategi, namnbyte till leg. fysiotera-
peut, fortsatt opinionsbildning, ökad 
representation i arbetsgrupper och 
utredningar, stötta karriärsteg och  
nya yrkespositioner, synliggöra  
resultat av sjukgymnasters arbete.

Lön
Mål: Medlemmarnas löner och  
arvoden ökar i relation till det värde  
de skapar.

Mer konkret: Löneutvecklingen ska  
gå hand i hand med livslångt lärande, 
verka för valfrihet, småskaligt vårdföre-
tagande och en skälig ersättningsnivå.

Läs mer: 
Hela kongressprotokollet hittar du på 
www.sjukgymnastforbundet.se/
kongress2012

Kortfattat om 
kongressbesluten

hur organisationen ska utvecklas för att 
bäst kunna genomföra förbundspolitiken 
utifrån begreppen profession, position och 
lön. Innehållet i propositionen är resultatet 
av den organisationsöversyn som förra 
kongressen 2008 beslutade om. Till exem-
pel innebär förslaget att sektionernas 
indelning ska ses över så att de matchar 
specialistordningen bättre och att råden ska 
ges tydligare uppdrag. En nyhet är också att 
Specialistkommittén ska ges eget mandat 
att godkänna specialister och att besluten 
ska kunna överklagas till Vetenskapliga 
rådet. Förbundsstyrelsen föreslår även  
att samarbetet mellan distrikt och sektio-
ner ska utvecklas och att distrikten bättre 
ska nå ut till arbetsplatserna. Yrkesrådet, 
där alla sektioner är representerade,  
föreslås också byta namn till Professions-
rådet eftersom ordet profession är ett  

så centralt begrepp i förbundets påver-
kansarbete.

Propositionen röstades igenom utan några 
längre diskussioner, men med påpekande 
från Margareta Håkansson från Göteborg 
om att bättre ta till vara pensionärerna 
som resurs i förbundets verksamhet. 

– Även om man snart ska gå i pension 
har man mycket kvar att ge, sa Margareta 
Håkansson och fick medhåll från blivande 
senioren Anna Hertting.

Kongressbesluten formar alltså LSR:s 
verksamhetsmål under de kommande fyra 
åren. Hur målen ska uppnås är ett uppdrag 
för förbundsstyrelse och kansli, som 
omsätter besluten i handling. Det arbetet 
kan bland annat följas i årliga verksam-
hetsplaner och verksamhetsberättelser, 
som också kommer att utvärderas till 
nästa kongress, som hålls 2016.                    

LSR:s avgående ordförande Anna Hertting höll ett sista brandtal för att man ska  
fortsätta utbilda många sjukgymnaster. En minskning går stick i stäv med vår vision.

” Vi har aldrig 
haft så mycket 
vind i seglen 
som nu.”
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