
Sektionen för 
fysisk aktivitet och 
idrottsmedicin



Sektionen FYIM 
Sektionen Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin 
inom Fysioterapeuterna ska stimulera till en 
ökad kunskap om diagnostisering och reha-
bilitering samt förebyggande arbete inom 
idrottsmedicin på alla nivåer från motionär till             
elitidrottare.

Sektionen skall verka för att stimulera utbild-
ning och forskning inom området fysisk aktivitet 
och idrottsmedicin.

Sektionen arbetar för att vara den naturliga 
kontakten i idrottsmedicinska frågor ur ett 
samhällsperspektiv gentemot både Socialstyrel-
sen och andra instanser vilka hanterar positiva 
hälsoeffekter av regelbunden fysisk aktivitet.



Vi är många fysioterapeuter som arbetar med idrotts-
medicin. Antingen i vårt dagliga, kliniska arbete via Fysisk 
Aktivitet på Recept eller på fritiden via engagemang i 
idrottsföreningar och skolor. Vi behövs och vi gör redan 
ett fantastiskt och uppskattat arbete. Tillsammans kan vi 
se till att hela kåren blir ännu bättre.

En del av vårt sektionsarbete handlar om att utbilda 
samt kvalitetssäkra fysioterapeuter ur ett Idrottsmedi-
cinskt perspektiv. Vi har två utbildningsspår; Specialist 
i Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin och CSPT – Certified 
Sports Physiotherapist. 

Specialist FYIM
Specialistområdet fysisk aktivitet och idrottsmedicin 
innefattar kunskap om att utreda, vägleda, behandla 
och rehabilitera motionärer och idrottsutövare på olika 
nivåer i alla åldrar. Att understödja och anpassa fysisk 
aktivitet och idrott för personer med funktionshinder. 
Samt att ha kunskap om tillämpning av fysisk aktivitet 
och träning som en del av rehabiliteringen efter skada 
och sjukdom.

Specialisten har kunskap om aktivitetens betydelse för 
att förebygga ohälsa samt rörelsens förmåga att bidra 
till förbättrad hälsa vid nedsatt funktion eller sjukdom. 
Vidare inbegriper det kunskap om primärprevention, 
det vill säga om hur det genom specifik träning går att 
förebygga skador. 

Sektionen har två utbildningsspår
• Specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin
• CSPT – Certified Sports Physiotherapist



Sektionen har två utbildningsspår
• Specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin
• CSPT – Certified Sports Physiotherapist

Fysioterapeuter med specialistkompetens inom fysisk 
aktivitet och idrottsmedicin finns inom öppenvård, spe-
cialiserad slutenvård samt inom idrottsrörelsen på olika 
nivåer, från lokala idrottsföreningar till förbundsnivå.

Specialisten har ett ansvar att utbilda, stödja och sam-
verka med kollegor, blivande kollegor och andra medi-
cinska yrkeskategorier i det medicinska teamet gällande 
ovan nämnda kompetenser.

Är du intresserad av att utbilda dig till Specialist i 
fysisk aktivitet och idrottsmedicin? Du hittar infor-
mation på webben, fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/
Sektioner/Fysisk-aktivitet-och-idrottsmedicin/Kurser

CSPT – Certified Sports Physiotherapist
Vi certifierar fysioterapeuter för att arbeta med 
motionärer och elitidrottare på fältet. Certified Sports 
Physiotherapist är en kvalitetssäkrad, idrottsmedicinskt 
utbildad fysioterapeut. Du som är vidareutbildad 
fysioterapeut kan certifiera dig till titeln via vår sektion. 
Certifierade fysioterapeuter är redo för att arbeta 
med både landslag, förbund och den enskilda idrotta-
ren på alla nivåer.

På vår webbsida kan du läsa mer om vad som 
krävs för att bli certifierad. Du hittar information på 
webben, fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/
Fysisk-aktivitet-och-idrottsmedicin/CSPT



Till dig som är fysioterapeut och tycker 
att fysisk aktivitet bör vara en besvärs-
fri och naturlig del av vardagen. Bli 
medlem i Sektionen för Fysisk Aktivitet 
och Idrottsmedicin! 

Hur blir jag medlem i Sektionen för  
Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin?
Du som är medlem i Fysioterapeuterna har rätt  
att tillhöra en valfri sektion och detta ingår i din 
årsavgift. Notera att du kan vara medlem i flera 
sektioner, för en liten extra kostnad. Du som är 
student har rätt att tillhöra en valfri sektion gratis.

Hjärtligt välkommen i sektionen!
Läs mer om medlemsskap på  
www.fysioterapeuterna.se



Förbundets kansli
Fysioterapeuterna
Postadress: Box 3196, 103 63 Stockholm  
(Besöksadress: Vasagatan 48)
Tel: 08-567 06 100
kansli@fysioterapeuterna.se

Öppettider
09.00-17.00 
09.00-16.00 (juni-augusti) 
Vi har lunchstängt 12.00-13.00


