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LSVET (Sektionen för Legitimerade Sjukgymnaster/Fysioterapeuter inom 
Veterinärmedicin) under yrkesförbundet Fysioterapeuterna tackar för möjlighet att lämna 
synpunkter. 

LSVET/Fysioterapeuterna ställer oss bakom förslagen i 5 kap 1 § - 6 § och bilaga 7 och 9.  

Dock önskar vi kommentera att det i bilaga 5 ”Innehåll utbildning inom djuromvårdnad” 
anges att programmet ska innehålla delkurser inom bland annat rehabilitering för blivande 
djursjukskötare. Här önskar vi en precisering av omfattning och innehåll för delkursen då 
tilläggsutbildningen för legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter på SLU har dröjt samt 
att det varit mycket bristfällig information avseende kursstart och totalkostnad sedan 
uppdraget lämnades till SLU.  

Vi är oroade för konkurrens gällande prioritering och kostnader för de olika utbildningarna 
och vi önskar uppmärksamma Jordbruksverket och departementet på Jordbruksverkets 
rapport (RA 13:9), den s.k. ”Sibylla – en utredning av djurens hälso- och sjukvård i ett 
tioårsperspektiv”. Där påtalas följande som förslag på åtgärder (s. 52, 4.5.4): 

”Det finns ett stort behov av vidareutbildning av legitimerade sjukgymnaster för ett 
godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Det är av vikt att den 
planerade utbildningen kommer till stånd och är överskådlig i såväl omfång som 
kostnadsbild”.  

I konsekvensutredningen A3, s 7(11) omnämns det att SLU är den största, och i dagsläget 
den enda utbildningsinstansen som håller i tilläggsutbildningen för legitimerade 
sjukgymnaster/fysioterapeuter. LSVET/Fysioterapeuterna finner det önskvärt att det lämnas 
öppet för andra utbildningsanordnare att ge kursen efter att ha fått studieplanen godkänd då 
detta gynnar konkurrens samt att tilläggsutbildningen kan ges efter bästa möjliga tillgång 
och ekonomiska förutsättningar. 
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LSVET/Fysioterapeuterna är tacksamma för att ordet ”fysioterapeut” läggs till då även 
denna yrkestitel är skyddad på humansidan sedan 1 januari 2014. Dock vill vi för 
tydlighetens skull påpeka att vi föredrar att det ska anges i texten: Fysioterapeuter 
(sjukgymnaster)och inte ”Den som har legitimation som tandläkare eller Fysioterapeut 
(eller sjukgymnast)” som i förslaget 5 Kap. och i efterföljande text; detta för att förtydliga 
att det handlar om en och samma yrkeskategori och minimera risken för att detta ska 
misstolkas som två olika yrken. 

Utöver de förslaget till nya föreskrifter vill vi också uppmärksamma en annan mycket 
angelägen fråga.  

Då det i Lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård idag saknas 
skydd för titeln fysioterapeut finns det utrymme för ”icke-fysioterapeuter” att erbjuda hälso- 
och sjukvårdsliknande tjänster under företagsnamn som innehåller benämningarna 
fysioterapeut/fysioterapi utan att vara legitimerade av Socialstyrelsen och/eller godkänd av 
Jordbruksverket. Det förekommer tyvärr att titlar som ”certifierad fysioterapeut” eller 
”diplomerad fysioterapeut” används av personer som saknar legitimation.  

Begreppsförvirringen innebär att allmänheten och remitterande instanser inom djurens 
hälso- och sjukvård kan vilseledas att tro att den som erbjuder tjänsterna står under tillsyn 
av en myndighet och har den erforderliga utbildning som krävs för att kalla sig (legitimerad 
och eventuellt godkänd) fysioterapeut. Den som är godkänd legitimerad fysioterapeut måste 
enligt lag bedriva sin verksamhet i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Dessa krav ställs inte på en ”icke-fysioterapeut”. 

Nuvarande ordning innebär en överhängande risk för bristfällig kvalitet inom djurens hälso- 
och sjukvård. Både djurägare och andra aktörer inom djurens hälso- och sjukvård riskerar 
att vilseledas till tron att en ”icke-fysioterapeut” innebär samma utbildningsbakgrund som 
en legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut. 

LSVET/Fysioterapeuterna anser att det är avgörande för en god kvalitet i djurens hälso- och 
sjukvård att nuvarande ordning ändras. Vi vill starkt betona att eftersom att yrket 
sjukgymnast/fysioterapeut är reglerat enligt svensk lag ska yrkestiteln fysioterapeut 
(sjukgymnast) skyddas inom Lagen om djurens hälso- och sjukvård (2009:302). 

Yrket legitimerad fysioterapeut (sjukgymnast) regleras av den generella ordningen enligt 
yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Kap 1: 1.18, 1.19 och Kap 7: 7.2.2. och 7.2.3. 

Enligt svensk lag är titeln fysioterapeut (sjukgymnast) reglerat till yrkesutövare som har 
förvärvat definierade yrkeskvalifikationer i fysioterapi (sjukgymnastik) för att få arbeta som 
legitimerad fysioterapeut (sjukgymnast) (se även Förslag till lag om erkännande av 
yrkeskvalifikationer SOU:19 samt Prop. 2015/16:44). 
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I lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård anges det att den som 
saknar behörighet att använda en skyddad yrkestitel inte får använda sig av en titel som kan 
förväxlas med en sådan. Det anges här att de enda skyddade titlarna är legitimerad veterinär 
och legitimerad djursjukskötare. Vi anser att Lagen om verksamhet inom djurens hälso- och 
sjukvård (2009:302) ska jämställas med Patientsäkerhetslagen 2010:659, 4 kap 
Behörighetsfrågor, 5 och 6 §:  

”Skyddad yrkestitel 

5 § En i 1 § angiven yrkestitel får användas endast av den som 

har legitimation för yrket eller genomgår föreskriven praktisk 

tjänstgöring. 

6 § I yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får den 

som enligt 5 § saknar behörighet att använda en skyddad 

yrkestitel inte använda en titel som kan förväxlas med en sådan titel”. 

Det är således ingen skillnad mellan lagtexterna i Patientsäkerhetslagen och Lagen 
om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård när det gäller skyddade yrkestitlar. 
Dessutom säger Lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård att endast 
den som har legitimation som sjukgymnast enligt Patientsäkerhetslagen kan ansöka 
om godkännande hos Jordbruksverket. Det har visat sig att det uppstår problem med 
tillsyn och reglering av legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter eftersom vår 
yrkesbeteckning inte omnämns som skyddad titel i Lagen om verksamhet inom 
djurens hälso- och sjukvård. 

 

Med vänlig hälsning 

Fysioterapeuterna 

 

Stefan Jutterdal   Cajsa Ericson  

Förbundsordförande   Ordförande LSVET 


