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Ibland är vi patienter ibland 
anhöriga eller närstående…..



http://battreliv.sklblogg.se/2013/09/05/intensiv-traning-bra-for-aldre/

http://battreliv.sklblogg.se/2013/09/05/intensiv-traning-bra-for-aldre/


Karin, 96 år
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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.

Källa: Empati och high tech http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/40/43/08a34c17.pdf
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http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/40/43/08a34c17.pdf


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 fysioterapeuter 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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Fysioterapeuters insatser är 
självklara för hållbar hälsa och 
välfärd

Vision



Fysioterapi 
– den bästa medicinen

• Fysisk aktivitet och fysisk träning har mycket god effekt för såväl folkhälsan som 

för behandling vid sjukdom. 

• Vid några av våra stora folksjukdomar, så som artros och hjärt-kärlssjukdomar är 

fysisk träning den bästa medicinen. 

• Vid t.ex. knäartros är träning vetenskapligt överlägset smärtlindrande medicin. 

• Fysisk aktivitet reducerar också riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdomar, som är en 

viktig följdsjukdom vid ledinflammation. 

• Otillräcklig fysisk aktivitet är en stor risk för ohälsa och för tidig död och ett av de 

områden som pekas ut i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande metoder.

• Starkt stöd för att den människa som får professionell vägledning i att genomföra 

livsstilsförändring har större chans att lyckas på sikt.
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• 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 Samhälle http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sju-punkter-foer- 

framtidens-haelso-och-sjukvard-6902

• 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

• Vimmerby Tidning 

http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/56420/1/110/

• www.fysioterapeuterna.se

Aktuellt

http://www.dn.se/debatt/ny-etisk-plattform-ska-sakra-kvalitet-i-valfarden/
http://www.stefanjutterdal.se/
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sju-punkter-foer-framtidens-haelso-och-sjukvard-6902
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http://www.dagensmedicin.se/debatt/hagglund-har-en-utmarkt-chans-att-satsa-pa-fysioterapi/
http://www.dagensmedicin.se/debatt/hagglund-har-en-utmarkt-chans-att-satsa-pa-fysioterapi/
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2087629-debatt-anvand-sjukgymnasternas-kunskaper
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2087629-debatt-anvand-sjukgymnasternas-kunskaper
http://www.fysioterapi.se/
http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/56420/1/110/
http://www.fysioterapeuterna.se/


Viktiga frågor för Fysioterapeuterna

•Kunskapslyft inom fysisk aktivitet och fysioterapi 
- hållbar välfärd
•Förlängd grundutbildning  
•Statligt reglerad specialistordning
•Hälsofrämjande ersättningssystem



• att bättre ta tillvara 

patienter och närstående 

som resurs 

• att samarbeta bättre inom professionen och utom

• att lära av goda exempel

• fysioterapi är ofta den bästa medicinen

Utmaningar
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Referens Maureen Bisognano, IHI,USAhttp://www.youtube.com/watch?v=whPuRLil4c0&fehttp://www.youtube.com/watch?v=whPuRLil4c0&fe 

ature=c4-overview&list=UUL-IWPkXQn3JYYYsPnpGlIgature=c4overview&list=UUL- 
IWPkXQn3JYYYsPnpGlIg

http://www.youtube.com/watch?v=whPuRLil4c0&fehttp://www.youtube.com/watch?v=whPuRLil4c0&feature=c4-overview&list=UUL-IWPkXQn3JYYYsPnpGlIgature=c4overview&list=UUL-IWPkXQn3JYYYsPnpGlIg
http://www.youtube.com/watch?v=whPuRLil4c0&fehttp://www.youtube.com/watch?v=whPuRLil4c0&feature=c4-overview&list=UUL-IWPkXQn3JYYYsPnpGlIgature=c4overview&list=UUL-IWPkXQn3JYYYsPnpGlIg
http://www.youtube.com/watch?v=whPuRLil4c0&fehttp://www.youtube.com/watch?v=whPuRLil4c0&feature=c4-overview&list=UUL-IWPkXQn3JYYYsPnpGlIgature=c4overview&list=UUL-IWPkXQn3JYYYsPnpGlIg
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Referens Maureen Bisognano, IHI,USA

http://www.youtube.com/watch?v=cDDWvj_q-o8

http://www.youtube.com/watch?v=cDDWvj_q-o8
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I mitt jobb som ledare beskriver jag en bättre 
morgondag…

• med ett språk som är tydligt och lätt att förstå

• med övertygelse – varje gång jag talar eller skriver

• med obegränsat erkännade av det som redan är bra

• med omutlig ärlighet om det som behöver ändras

Med förbättring som vägen från idag till imorgon!

Jim Easton 
(fritt översatt)
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www.stefanjutterdal.se
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www.twitter.com/stefanjutterdal

http://www.twitter.com/stefanjutterdal
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