
LSVET – Legitimerade 
sjukgymnaster inom 

veterinärmedicin 
En del av Fysioterapeuterna

Leg. Sjukgymnaster inom Veterinärmedicin

En del av djurhälsopersonalen!

www.lsvet.se

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



I arbetet som legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut inom djurens hälso- och sjukvård ingår 
att bedöma djurets funktionsförmåga och behov av åtgärder samt genomföra behandling. 
Vi behandlar både akut och kroniskt sjuka djur och djur med funktionsnedsättningar. Syftet 
med behandlingen är att förbättra, bevara eller kompensera funktionsförmågan, normalise-
ra rörelseförmågan och minska smärta. 

Så här arbetar legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter    

•	 Vårt arbete är baserat på vetenskaplig grund och kliniskt beprövad erfarenhet. Vi har 
en ständig strävan efter hög kompetensnivå och fortlöpande utbildning och utveckling 
inom professionen. 

•	 Som legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut har vi ett nära samarbete med veterinär 
och övriga yrkesgrupper inom djurens hälso- och sjukvård. Vi arbetar enligt gällande 
lagstiftning inom djurhälsovården.  

•	 Vi sätter mål utefter djurets förutsättningar och i samråd med djurägare och behand-
lande veterinär.  

•	 Vi utför individuellt anpassad behandling och träning för djur med smärttillstånd eller 
nedsatt funktion till följd av långvariga sjukdomar, skador, livsstilssjukdomar och/eller 
hög ålder. Målet är att kunna leva ett aktivt liv med bästa möjliga livskvalitet.  

 



Vad är en legitimerad sjukgymnast/ fysioterapeut inom veterinärmedicin?  
En legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut har tre års universitetsutbildning som grund. Efter 
vidareutbildning inom veterinärmedicin kan vi ansöka om godkännande av Jordbruksverket 
och bli en del av den reglerade djurhälsopersonalen.

Vad kan vi göra?  
För vår yrkeskategori är grunden en funktionsbedömning, manuell behandling och tränings-
upplägg. Detta kan kompletteras med exempelvis elektroterapi, akupunktur, tejpning och 
hydroterapi.   
Vi behandlar ortopediska och neurologiska diagnoser, smärtproblematik, geriatriska djur 
samt arbetar med friskvård. Behandlingen är alltid individanpassad oavsett om det är ett 
sällskapsdjur eller ett högpresterande djur.  
Med bakgrund inom humanmedicin har vi hög kompetens att se helheten och många av oss 
arbetar med både häst och ryttare.

LSVET  
LSVET grundades 1996 och står för Legitimerade sjukgymnaster inom veterinärmedicin. 
LSVET är en sektion inom yrkesförbundet Fysioterapeuterna. Sektionens främsta uppdrag är 
att främja möjlighet till professionsutveckling genom att vara stöd för både den kliniska verk-
samheten och stärka forskningsutvecklingen. Sektionen har ett kontinuerligt samarbete och 
interaktion nationellt samt internationellt med systerorganisationer inom veterinärmedicin.



Aktivalistan  
På hemsidan hittar du en sverigekarta med lista över de sjukgymnaster och fysioterapeuter 
som är anslutna till LSVET och arbetar aktivt inom djurens hälso- och sjukvård. Du hittar oss 
på fysioterapeuternas hemsida under sektioner – veterinärmedicin. Där kan du också läsa 
mer.

Vi finns också på www.lsvet.se  
 Facebook @lsvetinfo 
 Instagram @lsvet.se


