
Glimtar från året som gick - 2014 – Stefan Jutterdal

Samverkan – en ledstjärna





Förbundsstyrelsen – ett starkt lag. 
Bra att ha extern input vid flera sammanträden



Saco vård blev 
Saco hälso- och sjukvård under året







Fysisk inaktivitet – en stor hälsoriskfaktor





Qulturum – 
en viktig samarbetspart







Umeå – friska fläktar



Arbetsmiljö och 
patientsäkerhet 
hör ihop







Fysioterapeuterna lanserade 
ett valmanifest på Rådsdagarna





Nordiskt fysioterapi- 
möte i Helsingfors







Vi gjorde ”stående möten” till en vana med förbundsstyrelsen under 2014





Vårdvals- 
seminarium







Utvecklingskraft - Jönköping



Guldskalpellen: Hedersomnämnande till sjukgymnast





En viktig pilotstudie – som följs upp med fortsatt arbete under 2015



Sverige var först med att nominera Emma Stokes som inkommande 
president i WCPT



Stockholms-politiker 
går från ord till handling 
kring fysisk aktivitet 
på utfrågning inför valet



Årets kvinnliga ledare – 
och delar av juryn







Örebro





Avtackning av Läkarförbundets ordförande



Dagens Medicins 
maktlista



Fart och fläkt med 
Fysioterapeuterna i Almedalen









Samtal med kiropraktorer







Uppsala - fysioterapeututbildningen





MÅNGA tågresor också detta år



Förbundsstyrelsen tar 
sats igen efter sommaren



Vårdanalys-seminarium

Juryn för Årets Fysioterapeut





Framtidens specialistläkare – seminarium i Malmö



Internationella fysioterapidagen





Politikerdialog i Östergötland





Forskningsdag i Hässleholm







Fackligt regionmöte i Varberg





Saco ordföranderåd med tillhörande 
höstmingel

Dagens Medicin 20 år





Gästbloggare inför Nationell primärvårdskonferens





Nätverket för 
bättre hälsa, vård och 
omsorg 
Leading Healthcare – 
en arena för samverkan



En dag med Kronoberg





Årsmöte i Jönköping



Besök av ordförandekollega från 
Danmark – samverkan med Handikapp- 
förbunden och Reumatikerförbundet



Hearingen i Socialutskottet som aldrig blev av…



Chef – och ledardag 
- en framgångsfaktor



Klarspråk från SBU!







En förmiddag om ledarskap med 
Barnmorskeförbundet- 
Om uppmärksamhet och inflytande



Vårdförbundet bjöd in till scenarie- 
arbete över professionsgränserna



Leading Healthcare 
- 5 år



Forskande fysioterapeuter 
vid GPCC – personcentrerad 
hälso- och sjukvård



Jag och Vårdförbundets ordförande besökte varandras förbundsstyrelser. 
Avtalet med SKL förlängdes och ett fördjupat utvecklingsarbete inleds



Min sista ledare för året i Fysioterapi



Kommentar i Dagens Medicin om det 
instabila politiska läget, 
som uppstod under hösten



Fysioterapeuternas förbundsstyrelse 
-fylld av tillförsikt inför det nya året

Samma tillförsikt här? 
Vi önskar lycka till! 

Foto: Henry Montgomery/TT

GOTT NYTT ÅR 2015!
/Stefan Jutterdal
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