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2013 - Förbundsstyrelsens mål 

Att gå  

från att vara ett förbund som får  jaga för att få vara med  

till att vara ett förbund som ständigt efterfrågas 
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”It’s all about relations” (Donald Berwick) 
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www.fysioterapeuterna.se 

http://www.fysioterapeuterna.se/


www.twitter.com/stefanjutterdal 

 

http://www.twitter.com/stefanjutterdal


www.stefanjutterdal.se 

 

http://www.stefanjutterdal.se/


Lär av andra organisationer 



Lär av andra 

Calle Hageskog  carl-axel.hageskog@lnu.se 

”jobba med dina styrkor” 

 

”laget”” 

mailto:carl-axel.hageskog@lnu.se
mailto:carl-axel.hageskog@lnu.se
mailto:carl-axel.hageskog@lnu.se


Viktigt att byta perspektiv. Vems verklighet är sann? 

http://www.youtube.com/watch?v=w8fu-hq3S7A&feature=related


#fysioframtid 
 

 ”Utifrån och in”-spaning  

på framtidens hälso- och sjukvård 
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Framtidsdialogens innehåll 

1. Vad är den viktigaste åtgärden för att öka patientens inflytande 

och möjlighet till medskapande i hälso- och sjukvården? 

2. Vilka kommer att vara de tre viktigaste utmaningarna för hälso- 

och sjukvården kommande 5-10 år? 

3. Har du något gott råd att skicka med till just Fysioterapeuterna 

inför framtiden? 

 

 

#fysioframtid 



2. Vilka kommer att vara de tre viktigaste 

utmaningarna för hälso- och sjukvården 

kommande 5-10 år? (externa svar) 

 

#fysioframtid 



2. Vilka kommer att vara de tre viktigaste 

utmaningarna för hälso- och sjukvården 

kommande 5-10 år? (medlemssvar) 

 

#fysioframtid 



3. Har du något gott råd att skicka med till just 

Fysioterapeuterna inför framtiden? 

(externa svar) 

 

#fysioframtid 

• Bygg broar, samverka ännu mer med andra, bli en brobyggare 

och katalysator 

• Prata lösningar, inte bara problem 

• Var tydligare om vad ni kan, forska mer och visa resultat 

• Höj kvaliteten på det ni gör, hela vägen från grundutbildningen 

• Delta i styrning och förändring av hälso- och sjukvården 

 



 
Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse 

 

  

 

   Värdegrund 

 I rörelse – Trovärdiga -Tillsammans 

Vision 
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Berättelsen som tog fart runt världen… #globalPT #movement4movement 



2013-12-10 S I D A  2 1  



 



www.fysioterapeuterna.se 

Stefan Jutterdal 

Förbundsordförande 

stefan.jutterdal@fysioterapeuterna.se 

www.stefanjutterdal.se 

 

www.fysioterapeuterna.se 

 

mailto:stefan.jutterdal@fysioterapeuterna.se
http://www.stefanjutterdal.se/
http://www.fysioterapeuterna.se/

