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Vad gör en barn-
fysioterapeut?



Fysioterapeutens viktigaste uppgift är att visa sam-
bandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse ger 
ett aktivt liv med hög livskvalitet. Det fysioterapeu-
tiska arbetet är baserat på vetenskaplig grund. 

I arbetet som barnfysioterapeut ingår att bedöma barn och ung-
domars funktionsförmåga och behov av åtgärder, samt genomföra 
behandling. Fysioterapeuten behandlar både akut och kroniskt 
sjuka barn samt barn med funktionsnedsättningar. Syftet med 
behandlingen är att förbättra, bevara eller kompensera funktions-
förmågan.  

I arbetet ingår även att informera, handleda och undervisa pa-
tienterna och deras anhöriga samt personal. Vikten av närhet till 
hela familjen betonas, liksom samverkan med andra nätverk kring 
familjen så som förskola, skola mm. I vården skall förutsättningar 



ges för att ta tillvara barnets förmåga till lek och utveckling i behand-
lingsprocessen. Fysioterapeuten ingår ofta i multidisciplinära team.

Det finns många specialistområden inom fysioterapi, och pediatrik 
är ett av dem. Specialistkompetens är dock inte ett krav för att arbeta 
med barn och ungdomar.

För att uppnå specialistkompetens krävs klinisk fördjupning under 
handledning, minst magisterexamen, andra relevanta kurser på 
universitetsnivå samt fördjupningsarbete och intyg på genomförd 
presentation i vetenskapligt sammanhang. 

Exempel på arbetsplatser och arbetsområden där en barnfysiote-
rapeut kan arbeta: barn- och ungdomssjukhus, skolor, habilitering, 
produktutveckling, primärvård/vårdcentral, kommun, privat mottag-
ning eller barnvårdcentral.

Vad gör en barnfysioterapeut på barnklinik?
Fysioterapeuten kan arbeta både inom öppenvårdsverksamhet och 
på slutenvårdsavdelning. Barn och ungdom innebär för det mesta 
alla åldrar mellan 0 och18 år och de kan ha såväl temporära som 
varaktiga funktionsnedsättningar.
 
Arbetet kan innebära:
• Bedömning av fysisk funktionsförmåga
• Mobilisering/träning vid olika sjukdomstillstånd
• Bedömning/behandling vid besvär från rörelseapparaten t.ex. mo-

toriska funktionsbortfall
• Kontrakturprofylaxbehandling
• Preoperativ bedömning och information samt postoperativ be-

handling t.ex. vid olika operativa ingrepp.
• Motoriska utvecklingsbedömningar, dvs analys och bedömning av 

försenad och/eller avvikande motorisk utveckling.





• Behandling vid smärttillstånd
• Andningsgymnastik, bedömning av lungfunktion och an-

strängningsprovokation
• Förskrivning, utprovning och uppföljning av tekniska och orto-

pedtekniska  hjälpmedel
• Arbete i multidisciplinära team
• Handledning av fysioterapistudenter
• Handledning samt råd/stöd till föräldrar och andra i barnets 

nätverk som tex assistenter, förskolepersonal och lärare

Områden som en barnfysioterapeut på barnklinik kan arbeta 
inom: Cystisk fibros/Astma/Andningsträning, Kardiologi, Ne-
onatalogi, Onkologi, Ortopedi, Övervikt/Fetma, Psykosomatik, 
Smärta, Intensivvård, Neurologi, Kirurgi, Psykiatri eller Neu-
ropsykiatri.

Vad gör en barnfysioterapeut inom habilitering?
En fysioterapeut på barnhabiliteringen träffar barn och ungdo-
mar med varaktiga funktionsnedsättningar inom åldrarna 0-20 år. 
Åldersuppdelningen skiljer sig åt i landet. En barnfysioterapeut 
inom habilitering arbetar i multidisciplinära team på habilite-
ringscenter tillsammans med yrkeskategorier såsom arbetstera-
peut, psykolog, specialpedagog m.fl samt med externa aktörer.

Arbetet kan innebära:
• Analys och bedömning av försenad och/eller avvikande moto-

risk utveckling.
• Förebyggande, upprätthållande och/eller utvecklande behand-

ling/träning av barn med funktionshinder, individuellt eller i 
grupp. Detta förutsätter ett nära samarbete med, och utbildning 
av, barnets nätverk.

• Samarbete med, och information/råd och stöd till, barnets för-
äldrar och barnets nätverk.



• Pre- och postoperativ behandling samt hjälpmedelsöversyn för 
att komma igång efter en operation, alternativt i samband med 
behandling med Botulinumtoxin. 

• Förskrivning, utprovning och uppföljning av tekniska hjälp-
medel.

• Uppmärksammande av behov av ortopedtekniska hjälpmedel. 
Medverkan vid analys, utprovning och anpassning av dessa 
samt uppföljning och utvärdering av funktionen.

• Handledning av fysioterapistudenter.

Diagnosgrupper inom habiliteringen kan till exempel vara:
Cerebral pares, förvärvade hjärnskador, kromosomavvikelser, 
neuromuskulära sjukdomar eller neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar.

Vad gör en skolfysioterapeut?
Skolfysioterapeuten arbetar förebyggande genom att undervisa 
om t.ex. stress, ergonomi och motorik för att öka barnens och 
ungdomarnas egen hälsokompetens. Skolfysioterapeuten är en 
viktig del i elevhälsan och samarbetar med övriga i elevhälsotea-
met där främsta samarbetspartner är skolsköterska och skollä-
kare, men även psykologer, kuratorer och specialpedagoger är 
viktiga personer. Skolfysioterapeuten kan även genomföra utred-
ningar och bedömningar på barn och ungdomar med motoriska 
svårigheter eller besvär från rörelse-stödjeapparaten.

Vad gör Sektionen för Habilitering och Pediatrik? 
Sektionen för habilitering och pediatrik har ca 800 medlemmar 
och vårt främsta uppdrag är att driva medlemmarnas intressefrå-
gor och erbjuda möjlighet till vidareutbildning samt professions-
utveckling inom pediatrisk fysioterapi samt att främja samarbete 
mellan fysioterapeuter såväl nationellt som internationellt. 
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www.fysioterapeuterna.se/habilitering-och-pediatrik

Följande aktiviteter arrangeras av 
eller genom sektionen för habilite-
ring och pediatrik:

• Årligen återkommande fortbildningsdagar 
med temaföreläsningar

• Kurser och utbildningar
• Samverkan och utbyte mellan barnfysiote-

rapeuter runt om i landet både nationellt 
och internationellt genom medlemsskap i 
International organisation of physical thera-
pists in pediatrics, IOPTP.

• Ekonomiskt stöd till medlemmar i form av 
resestipendium och lokalt aktivitetsstöd, 
vilka kan sökas två gånger per år.

• Tidningen Krumeluren, utkommer två 
gånger per år.

• Facebookgrupp för sektionens medlemmar: 
”Fysioterapeuterna - Sektionen för Habilite-
ring och Pediatrik”.

• Hemsida med aktuell information från 
sektionen enligt nedan.


