
 

Jönköping 2013-10-08-09 
Stefan Jutterdal 

Förbundsordförande 

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund 

www.sjukgymnastforbundet.se 

www.facebook.com/sjukgymnastforbundet 

www.twitter.com/StefanJutterdal 

www.stefanjutterdal.se 

stefan.jutterdal@lsr.se 

 

 

 

1 

Fysioterapi-den bästa medicinen 
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Ibland är vi patienter ibland 

anhöriga eller närstående….. 



Landstinget i Kalmar län 

SBU/Alert 

Hälsouniversitetet 

Sjukhusdirektör 

 

Utvecklingsdirektör 

Sjukgymnast 

SKL:s FoU-råd 

 

Stefan Jutterdal   

utvecklingsdirektör 

 

Från 1 feb 

projektledare SKL 

stöd till landstingens  

utveckling och 

kunskapsstyrning 

Förbundsordförande  

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund 

Projektledare SKL Kunskapsstyrning 



 



 



 



 



• Etisk plattform för ökad öppenhet 

http://www.dn.se/debatt/ny-etisk-plattform-ska-sakra-kvalitet-i-

valfarden/ 

• Blogg www.stefanjutterdal.se 

• Debattartiklar i  

Dagens Medicin http://www.dagensmedicin.se/debatt/hagglund-har-

en-utmarkt-chans-att-satsa-pa-fysioterapi/ 

GP http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2087629-debatt-anvand-

sjukgymnasternas-kunskaper 

• Fysioterapi www.fysioterapi.se 

• Sjukgymnastförbundet www.sjukgymnastforbundet.se 
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Flyt för Sjukgymnastik / Fysioterapi 
-flera skäl att känna stolthet! 

• Regeringen föreslår namnbyte 

• Kompakt stöd från patientorganisationer 

• Sjugymnastutbildningar får högsta betyg 

• Fortsatt miljonanslag till arbete med levnadsvanor 

• Positivt klimat i FS och på kansliet 

• Gott anseende generellt 

• Kraftig ökning av antalet disputerade 

sjukgymnaster 

 

 



Antal RCT studier av relevans  

för fysioterapi/sjukgymnastik      
Källa: PEDro, Physiotherapy Evidence Database  



Antalet disputerade sjukgymnaster  

i Sverige 



Framtidens hälsa och vård 

• Äldreomsorgen beräknas år 2050 bli 70 procent dyrare än 

2010 och personalbehovet i äldreomsorgen beräknas öka 

med 50%.   

• Hälso- och sjukvården beräknas bli 80%  dyrare på grund 

av fler behandlingsmöjligheter, höjd ambitionsnivå och fler 

äldre.  

• Kvaliteten i verksamheten kan ökas bl.a. genom att 

folkhälsan förbättras, fallolyckorna och vårdskadorna i 

övrigt minskar samt att demenssjukdomar och högt 

blodtryck förebyggs.  

• Detta är områden där vi sjukgymnaster har en självklar 

roll! 
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Framtidens hälsa och vård 
 

Vår tids globala utmaning med sjukdomar relaterade 

levnadsvanor t.ex. fetma, diabetes, högt blodtryck, stroke och 

cancer.  

 

Detta är områden som sjukgymnaster har specifik kunskap 

inom, men som vi behöver fokusera i högre grad.  

 

Vår uppgift är dels att förebygga sjukdom dels att öka 

patienters hälsa och livskvalitet när sjukdom uppkommit, inte 

minst genom att facilitera fysisk aktivitet. 
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http://www.sjukgymnastforbundet.se/levnadsvanor/Documents/Policydokument-

levnadsvanor.pdf?newsitem=1708 
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http://www.regeringen.se/sb/d/16464/a/207575 

 

http://www.regeringen.se/sb/d/16464/a/207575


Sjukgymnasters insatser är självklara 

för hållbar hälsa och välfärd 

Vision 



Profession 

 Position 

Lön 

Målbild – 

en profession i rörelse 



Prioriterade frågor 

• Gå från ett förbund som uppvaktar till ett förbund 
som ständigt efterfrågas 

• Lyfta fram hälsoperspektivet och det friska i alla frågor 

• Lika självklart följa ordination på fysisk akivitet som 
på läkemedel 

• Tillsammans med andra leda utvecklingen inom 
patientmedverkansområdet 

• Bidra till förändrad syn på ledarskap i svensk hälso- 
och sjukvård 

• Genomföra namnbyte till Fysioterapeut på ett bra sätt 

• Förlängd grundutbildning 

• Fler medlemmar, högre lön 

 



 

• att bättre ta tillvara  

patienter och närstående 

som resurs  

• Fysioterapi är ofta den bästa medicinen 

• att samarbeta bättre inom professionen och 

utom 

• att lära av goda exempel t.ex. Löberöd 

 

 Utmaningar 



 



 

www.twitter.com/stefanjutterdal 

 

http://www.twitter.com/stefanjutterdal
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