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Hur arbetar vi vidare utifrån 

kongressbesluten?

• 2016 - KONGRESS

• På kongressen fattades 

beslut om:

– 8 övergripande mål

– 33 aktiviteter
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Fysioterapeuternas värdegrund

S I D A 3

I rörelse

Trovärdiga

Tillsammans



Visionen: ”Alla ska kunna leva ett 

hälsosamt liv i rörelse”

• Hälsoresan, 13 träffar

– Vad betyder alla för dig?

– Vad betyder ett hälsosamt liv för dig?

– Vad betyder i rörelse för dig?

• Grunden för förbundets kommande  

påverkansarbete
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Målen

• Mål 1: Bättre löneutveckling och ökad lönespridning

• Mål 2: Arbetsmiljö och villkor som möjliggör ett patientsäkert och hållbart 

yrkesutövande

• Mål 3: Grundutbildning som håller hög kvalitet och möter hälso- och 

sjukvårdens behov

• Mål 4: Bättre möjligheter till hög kvalitet och livslångt lärande

• Mål 5: Högkvalitativ forskning som kommer till användning

• Mål 6: Ökat utrymme för fysioterapi inom hälsa, vård och omsorg

• Mål 7: En stark och ändamålsenlig organisation

• Mål 8: En fortsatt god ekonomi i förbundet S I D A 5



Prioriterade frågor 2017
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Barn och ungas hälsa
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Nytt förslag från regeringen: 

Patientmiljard för snabbare vård

• Skärpt vårdgaranti i primärvården

– Vårdgarantigränsen ska skärpas. Rätt vård ska ges snabbare genom 

förändrade arbetssätt och förbättrad tillgänglighet. 

• ändrade öppettider, nya och utvecklade arbetssätt, rekrytering av personal, digitala 

kontaktvägar för patienterna och liknande åtgärder.

• Patientkontrakt

– Sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser för att patienten ska 

veta vilka vårdinsatser som är inplanerade och att de genomföras inom 

rimlig tid. 

• rekrytering av personal på vårdcentraler och övrig primärvård, för utbildning och etablering 

av en fast vårdkontakt samt nödvändiga IT-investeringar för att kunna samordna planering, 

underlätta tidsbokning och följa patientens väg genom vården.
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Forts…

• Under 2017 kommer tre landsting med statliga bidrag genomföra 

en pilotverksamhet med patientkontrakt. Lärdomarna från denna 

verksamhet ska tas till vara vid utformandet av patientkontrakten
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www.twitter.com/stefanjutterdal

www.twitter.com/fysioswe

www.instagram.com/stefanjutterdal

www.instagram.com/fysioterapeuterna

Ni glömmer väl inte att följa 

förbundet på sociala medier?!

http://www.twitter.com/stefanjutterdal
http://www.instagram.com/stefanjutterdal


www.fysioterapeuterna.se


