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”Alla ska kunna 

leva ett 

hälsosamt liv.”

Värdegrund:
I rörelse-Trovärdigt-Tillsammans



https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/nyheter/2016/2016/Atta-mal-for-ar-2020-beslutade-/

• Lön

• Arbetsmiljö

• Karriärvägar

• Specialistordning

https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/nyheter/2016/2016/Atta-mal-for-ar-2020-beslutade-/


http://www.sou.gov.se/godochnaravard/

Stor utredning pågår

http://www.sou.gov.se/godochnaravard/


Procentuell ökning av antalet invånare 

och de demografiska kraven 

(kommun+landsting)



Vad vi behöver göra

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/09/07/lagg-den-storsta-energin-pa-en-satsning-pa-halsa/

Debattartikel i Dagens Medicin 20180907

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/09/07/lagg-den-storsta-energin-pa-en-satsning-pa-halsa/


Exempel på vad som behöver göras

1. Öka patienters och närståendes medskapande i hälso- och sjukvården, 

det är helt avgörande.

2. Offensiv satsning på hållbar hälsa

- Barnen är vår framtid - satsa på rörelse för barn och unga för att minska ohälsan i framtiden

- Utveckla företagshälsovården så att alla får tillgång till en väl fungerande företagshälsovård. 

- Satsa på prevention och rehabilitering i äldrevården så att äldre personer kan bibehålla sin 

funktionsförmåga och självständighet så långt det går. 

3. Attraktiva arbetsplatser. 

Ett hälsofrämjande ledarskap som skapar förutsättningar för god arbetsmiljö, högre 

löner och bättre karriärmöjligheter. 

4. Använd studenterna och deras kraft i utvecklingsarbetet för att skapa goda 

förutsättningar för framtiden, interprofessionellt lärande, prevention och 

digitalisering.



https://www.fysioterapeuterna.se/rorelselyft

https://www.fysioterapeuterna.se/rorelselyft


• “In our work in health care, joy is not just 

humane; it’s instrumental. As my colleague 

Maureen Bisognano has reminded us, 

“You cannot give what you do not have.” 

• The gifts of hope, confidence, and safety that 

health care should offer patients and families 

can only come from a workforce that feels 

hopeful, confident, and safe. 

Joy in work is an essential resource for the 

enterprise of healing.” 

Donald Berwick

Joy in work

Årets fysioterapeut 2018, Clarissa Gnatt

https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Arets-fysioterapeut/

https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Arets-fysioterapeut/


Varför fokusera på arbetsglädje?

1. Vi behöver identifiera tillgångar i utveckling snarare än brister. 

Empati och engagemang är två viktiga tillgångar hos hälso-

och sjukvårdspersonal som, om de nyttjas, kan främja så väl 

arbetsglädje som effektiv vård.

2. Arbetsglädje handlar om mer än avsaknaden av utbrändhet 

och stress, det handlar om sammanhang och mening. Genom 

att fokusera på arbetsglädje kan ledare och chefer reducera 

stress samtidigt som de bygger kapacitet för utveckling. Att 

byta perspektiv kan ger större möjlighet till utveckling.

3. Arbetsglädje är en hörnsten i förbättringsarbete. Som chef och 

ledare bör man verka för att alla anställda ska kunna känna 

stolthet och glädje för att garantera förändringskraften. 







Aktuella frågor

- Avtalsrörelse

- Nationella taxan

- Arbetsmiljö och arbetsglädje

- Karriärvägar och specialistordning



https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/nyheter/2018/2018/nominera-till-kvalitetspriset/

https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/nyheter/2018/2018/nominera-till-kvalitetspriset/


Välkomna 23-25 oktober-2019!

https://eventdobby.com/fysioterapi2019/start/

https://eventdobby.com/fysioterapi2019/start/
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