
 

 

 

 
 
 

LEVNADSVANEPROJEKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll 

relaterade till sjukdomsförebyggande metoder 

 

 

 

 

 

     Catharina Broberg 

     Raija Tyni-Lenné 

     Oktober 2012 

  



1 

 

 

Innehåll 

Bakgrund……………………………………………………………………………………....2 

Syfte…………………………………………………………………………………………...3 

Material och tillvägagångssätt………………………………………………………………...3 

Resultat………………………………………………………………………………………..3 

Sjukgymnastutbildningen……………………………………………………………………..3 

Mål för utbildningen…………………………………………………………………...……...5 

Kurser som rör hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder………………………..6 

Diskussion…………………………………………………………………………………….8 

Slutsatser……………………………………………………………………………………...12 

Referenser…………………………………………………………………………………….13 

 

Bilaga     Utdrag ur Högskoleförordningen SFS 1993:100        

                Mål för sjukgymnastexamen och kandidatexamen………………………………..14 

 

  



2 

 

Bakgrund  

I Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, som fastställdes 2011, ger 

Socialstyrelsen rekommendationer om metoder att förebygga sjukdom genom att stödja 

människors förändring av sina levnadsvanor vid otillräcklig fysisk aktivitet, tobaksbruk, 

riskbruk av alkohol och ohälsosamma matvanor. Enligt regeringens beslut (I:2, 

S2011/484/FS) fick Socialstyrelsen även i uppdrag att stödja införandet av dessa riktlinjer och 

redovisa uppdraget senast i slutet av 2014. I uppdraget ingår att  

 tillsammans med företrädare för olika professioner sprida kännedom om riktlinjerna 

inom landsting och kommuner,  

 kartlägga behovet av och stödja metodutveckling för det förebyggande arbetet inom 

vård och omsorg,  

 skapa en interaktiv utbildning för olika yrkesgrupper med hjälp av IT-lösningar och  

 utveckla modeller eller metoder för att säkerställa datatillgång för uppföljning av 

införandet av riktlinjerna.  

I uppdraget ingår vidare att följa den internationella utvecklingen när det gäller 

sjukdomsförebyggande metoder inom hälso- och sjukvården.  

 

Riktlinjerna berör alla delar av hälso- och sjukvården, både den som bedrivs av landstingen 

och kommunerna, och all dess personal, vilket innebär att införandefasen blir betydligt mer 

omfattande än för behandlingsinriktade riktlinjer. En omfattande omställning i attityder och 

arbetssätt kommer att krävas. För att riktlinjerna ska få genomslag är det nödvändigt att 

professionerna är medaktörer i införandet av riktlinjerna i hälso- och sjukvården, enligt 

Socialstyrelsen.  

 

Det övergripande syftet med sjukgymnastförbundets (LSR:s) projekt är att bidra till 

implementeringen av riktlinjerna med fokus på olika aktiviteter riktade mot sjukgymnaster 

och genom att främja samarbete med andra professioner. 

 

För att kunna planera relevanta aktiviteter, som stödjer sjukgymnasters implementering av 

riktlinjerna, bör behovet av kunskapsutveckling kartläggas. Den första delen i LSR:s strategi 

för att implementera riktlinjerna i sjukgymnasters samtal om levnadsvanor utgörs av en 

kartläggning av sjukgymnasternas kunskaper om de Nationella riktlinjerna och om de 

tillämpar dessa i sin verksamhet samt om deras intresse för vidareutbildning inom området. 

Rapporten finns publicerad på LSR:s hemsida och kan beställas från förbundet. 

(Levnadsvaneprojekt – Medlemsundersökning bland sjukgymnaster) Resultaten visar att 

enbart en fjärdedel av de tillfrågade sjukgymnasterna inte kände till riktlinjerna. Hela 86 % av 

sjukgymnasterna erbjöd sjukdomsförebyggande åtgärder i sin verksamhet och 14 % ansåg sig 

ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att redan nu arbeta med riktlinjernas alla fyra 

levnadsvanor. Tre fjärdedelar angav att de hade behov av vidareutveckling.  
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Syfte  

Syftet med denna andra del i LSR:s strategi handlar om att kartlägga vilken kunskap som 

erbjuds i utbildningen till sjukgymnast i Sverige som grund för hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete. 

 

Följande frågor låg till grund för kartläggningen: 

 

- Vilka mål för utbildningen relaterar till sjukdomsförebyggande arbete 

- Vilka kurser/kursuppgifter har ett innehåll som relaterare till hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete teoretiskt och praktiskt 

- I vilka metoder ges studenterna utbildning som gäller samtal, rådgivning, undervisning 

och övriga förebyggande åtgärder till enskilda eller grupper av patienter 

 

 

Material och tillvägagångssätt 

Materialet utgjordes av de åtta lärosätenas utbildningsplaner och kursplaner. Dessutom 

intervjuades fyra programansvariga eller kursansvariga lärare vid tre av lärosätena, två genom 

personligt möte och två per telefon. De som intervjuades valdes ut utifrån att det i det 

skriftliga materialet fanns likheter och skillnader i teoretisk ansats och studieuppgifter i kurser 

som handlar om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete som kan vara intressant att 

redovisa. 

 

Den första delen av analysen innebar att i utbildningsplanerna identifiera mål som relaterar till 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete och kurser som enligt rubriken kunde 

tänkas ha ett innehåll som relaterar till området. Kursplaner för ca hälften av de kurser som 

identifierades togs sedan fram på respektive sjukgymnastutbildnings hemsida eller genom 

kontakt med ansvariga lärare. Dessa analyserades närmare med avseende på mål, innehåll och 

examination. Även kurslitteraturen inom området kartlades. Därigenom erhölls exempel på 

kurser vad avser teoretisk ansats, förhållandet mellan teori och praktiska tillämpningar samt 

olika metoder för rådgivande samtal för olika patientgrupper. Försök gjordes också att 

identifiera mål och innehåll som direkt svarar emot de tillstånd och åtgärder som ingår i 

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder i form av enkla råd, rådgivande 

samtal och kvalificerat rådgivande samtal.  

 

 

Resultat 

 

Sjukgymnastutbildningen 

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder till yrkesexamen som sjukgymnast 

och kandidatexamen i sjukgymnastik/fysioterapi. Sjukgymnaster med äldre examen (före 

1995) har möjlighet att genom kurser komplettera denna för att erhålla kandidatexamen. 
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Sjukgymnastutbildningen i Sverige bedrivs vid åtta universitet och högskolor:  

- Göteborgs universitet Sahlgrenska akademin (GU/SA) 

- Karolinska Institutet (KI) 

- Hälsouniversitetet Linköpings universitet (LIU) 

- Luleå tekniska universitet (LTU) 

- Lunds universitet (LU) 

- Mälardalens högskola (MDH) 

- Umeå universitet (UMU) 

- Uppsala universitet (UU)  

 

Vid varje lärosäte ges förutom grundutbildning även fortsatt utbildning på avancerad nivå 

med möjlighet till magister- och masterexamen och utbildning på forskarnivå till licentiat- 

och doktorsexamen i sjukgymnastik/fysioterapi. I denna rapport redovisas dock endast 

utbildning på grundnivå.   

 

Totalt examineras ca 500 sjukgymnaster per år i Sverige. Utbildningen är attraktiv och har 

många sökande. Gemensamt för alla sjukgymnastprogrammen är att de har en tydlig 

hälsoprofil. Detta framgår redan av den korta utbildningsbeskrivning som varje lärosäte 

presenterar på sin respektive hemsida. Sammanfattningsvis beskrivs att en sjukgymnast är 

utbildad att arbeta med sambandet mellan fysisk funktion, rörelse och hälsa och kan genom 

sin kunskap hjälpa människor att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada samt hjälpa 

människor återfå funktion efter sjukdom och skada och behålla bästa möjliga rörelseförmåga. 

Detta uttrycks även i LSR:s beskrivning av sjukgymnastik – Sjukgymnastik som vetenskap 

och profession – tillgänglig på LSR:s hemsida. Flera av lärosätena beskriver också att 

programmet har en viss inriktning såsom en beteendemedicinsk profil, en biopsykosocial 

ansats eller en viss pedagogisk grundsyn som ytterligare betonar programmens 

hälsoinriktning.    

 

De nationella målen för sjukgymnastexamen respektive kandidatexamen är fastställda enligt 

Högskoleförordningen (1993:100. Bilaga 2 Examensordning). Utöver de allmänna målen kan 

varje utbildning bestämma vilka ytterligare krav som ska gälla inom ramen för 

examensbeskrivningen. Fem av de åtta lärosätena med sjukgymnastutbildning har valt att 

lägga till ett eller flera lokala mål. Dessa betonar bland annat hälsofrämjande och 

förebyggande arbete, undervisning och samverkan, internationalisering och sjukgymnastiska 

insatser riktade mot specifika ålders- eller patientgrupper. Ibland ges även hänvisning till 

sjukgymnastikens huvudområden med hänvisning Socialstyrelsens kompetensbeskrivningar 

för sjukgymnaster   

 

- barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdomar,  

- äldre personer med fysiska eller psykiska funktionshinder,  

- patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem,  

- samt patienter i alla åldrar med funktionsstörningar till följd av komplicerade 

sjukdomar och/eller skador i:  

            o  rörelsesystemet  
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            o nervsystemet  

            o andningsorganen eller cirkulationssystemet.  

 

Utbildningsplanerna för sjukgymnastprogrammen är samtliga fastställda 2007. I några fall har 

det skett revideringar, framför allt av vilka kurser som ingår. Att alla planerna skapades 2007 

beror på att en revidering av Högskoleförordningen skedde då i samband med genomförandet 

av Bolognaprocessen för all högre utbildning i Sverige. Revideringen innebar bland annat 

förtydligande av målen för utbildning och att målen grupperas under tre rubriker, som är 

gemensamma för alla utbildningar: kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt 

värderingsförmåga och förhållningssätt. Utformningen av målen ska också vara sådan att de 

kan ligga till grund för examination och även kvalitetsutveckling av utbildningen. Denna 

enhetlighet i utformningen av utbildnings- och kursplaner gör det möjligt att jämföra olika 

program och vad studenterna faktiskt förväntas lära sig.  

 

Mål för utbildningen 

I de nationella målen för sjukgymnastexamen, bilaga 1, har följande mål särskild relevans för 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete: 

 

Kunskap och förståelse 

- visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar individers och gruppers hälsa, 

Färdighet och förmåga 

- visa förmåga att självständigt och i samverkan med individen genomföra 

sjukgymnastiska åtgärder samt förmåga att initiera och medverka i hälsofrämjande, 

behandlande, habiliterande och rehabiliterande arbete på individ-, grupp- eller 

samhällsnivå, 

- visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra 

vägledande uppgifter, 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter eller patienter, 

deras närstående och andra grupper, 

 

Utbildningen bedrivs i form av kortare eller längre kurser och delkurser där målen och 

innehållet preciseras närmare i kursplaner och ibland i särskilda studiehandledningar. En 

termins studier omfattar 30 hp och 1,5 hp motsvarar ca 1 veckas studier. Kurserna är indelade 

i huvudämnet sjukgymnastik/fysioterapi, som omfattar större delen av utbildningen och 

inkluderar verksamhetsförlagd utbildning. Andra ämnen i utbildningen är anatomi, fysiologi, 

medicin och samhälls- och beteendevetenskap.  

 

Huvudområde i utbildningen är sjukgymnastik/fysioterapi, men beroende på de lokala 

lärosätenas interna organisation kan kurser i andra ämnesområden ingå. Huvudområdet 

innefattar såväl teori som klinisk tillämpning i form av verksamhetsförlagd utbildning. 

Antalet hp i verksamhetsförlagd utbildning specificeras inte alltid utbildningsplanerna, men 
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framgår av kursplanerna. Omfattning varierar mellan 27 och 33 hp. Vid några lärosäten 

erbjuds också valbara kliniska kurser.  

 

Utbildning i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete ges huvudsakligen i 

huvudämnet sjukgymnastik/fysioterapi. Vid vissa program ges delar av detta innehåll inom 

samhälls- och beteendevetenskap. Detta kan bero på vilken specifik kompetens kursansvarig 

lärare har eller vid vilken institution kursen ges. Det tycks inte finnas någon större skillnad i 

kursernas mål och inriktning beroende på ämneskategori. En viss kurs kan benämnas 

hälsopsykologi och ändå vara inriktad mot sjukgymnastik och en annan kan benämnas 

sjukgymnastik men ha inriktning mot hälsopsykologi.   

 

Kategorisering av kurser till ett visst ämnesområde kan spegla vilken teoretisk ansats som 

ligger till grund för sjukgymnastens arbete och hur olika teorier integreras i de 

sjukgymnastiska metoderna. Det kan också vara intressant vid fortsatt utbildning på 

avancerad nivå (magister och masterexamen), där examenskraven kan innebära krav på en 

viss kombination av kurser i huvudämnet och i andra ämnen. Ofta framgår det av kursernas 

benämning till vilket huvudområde/ämne en viss kurs hänför sig. Ibland specificeras 

omfattningen av respektive ämnesområde i utbildningsplanen och ibland anges bara att de 

olika ämnesområdena är integrerade i kurserna. 

 

Kurser inom programmen som rör hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande metoder 

Kurserna inom programmen är på grundnivå, men valbara kurser på avancerad nivå kan 

förekomma. Även inom grundnivån uttrycker mål och innehåll en progression från enklare till 

mer sammansatta kunskaper och färdigheter. I alla programmen läggs stor tonvikt på etiskt 

och professionellt förhållningssätt liksom på tillämpning av evidensbaserade metoder både i 

teori och i klinisk tillämpning.   

 

I tabell I redovisas kurser som enligt rubriken relaterar till hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande metoder i de olika programmen.7 

 

Utöver de kurser som anges framgår det i utbildningsplanerna att studenterna får träning i att 

arbeta med förebyggande åtgärder i kurser i verksamhetsförlagt utbildning inom t ex 

primärvård och andra verksamheter. I några av utbildningsplanerna anges att studenterna kan 

erbjudas valbara kurser inom verksamhetsförlagd utbildning och att dessa kan vara inriktade 

mot hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.  

 

Även andra kurser än de som anges i tabellen kan innehålla kunskaper och färdigheter som 

relaterar till sjukdomsförebyggande utan att det syns. Detta gäller t ex sjukdomslära. Vid de 

flesta utbildningarna finns också kurser om äldre och hälsa som har inriktning mot 

sjukdomsförebyggande metoder.  
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Tabell 1. Kurser inom sjukgymnastprogrammen med inriktning mot hälsofrämjande och 

förebyggande åtgärder.  

          Termin 

GU/SA Tillämpad psykologi inom rehabilitering 7,5 hp 2 

  Fysioterapi – grundkurs 30 hp, delkurs Fysisk träning 7,5 hp  2 

     ”                      ”                    , delkurs Hälsopromotion 7,5 hp   2 

     ”       – fortsättningskurs  Psykisk ohälsa och ergonomi 9 hp  5 

KI Psykologi 1 Tema träning 3 hp 2 

 Sjukgymnastik 3Tema träning 7,5 hp                                     2 

 Fysiologi 3 Tema träning 4,5 hp  2 

 Psykologi 2 7,5 hp 2 

 Hälsopromotion  15 hp  4 

LIU Förutsättningar för rörelse, hälsa och interaktion I 30 hp  1 

 Förutsättningar för rörelse, hälsa och interaktion II 30 hp 2 

 Sjukgymnastik ur ett samhällsperspektiv 30 hp 5 

LTU Sjukgymnastik, fysisk träning och kapacitet 7,5 hp 1 

 Beteendevetenskap med inriktning sjukgymnastik I 7,5 hp 2 

 Beteendevetenskap med inriktning sjukgymnastik II 7,5 hp             4 

 Sjukgymnastik Hälsopromotivt arbetssätt 7,5 hp 2 

LU Rörelsefunktioner vid åldrande 6 hp 3 

 Människan i arbetslivet 7,5 hp 4 

 Sjugymnastik inom området mental hälsa och psykiatri 15 hp 5 

MDH Rörelsevetenskap med ett beteendemedicinskt perspektiv, 12 hp 1-2 

 Psykologi: Introduktion till psykologi för sjukgymnaster 4,5 hp  1-2 

 Psykologi: Hälsopsykologi för sjukgymnaster 7,5 hp 3-4 

 Sjukgymnastik: Metoder för åtgärder – preklinisk kurs 7,5 hp  5 

 Valbara kurser: Hälsosociologi alt. Vårdpedagogik 7,5 hp 6 

UMU Människokroppens funktion vid hälsa och sjukdom samt dess 

anpassning till fysisk aktivitet 15 hp 
2 

 Beteendevetenskap och sjukgymnastik 7,5 hp 2 

 Folkhälsa och arbetsrelaterad ohälsa 7,5 hp 4 

 Sjukgymnastik, psykosomatik, stress, smärta (delkurs) 7,5 hp  6 

 Valbar kurs: Innovation, evidens och prevention, 15 hp 6 

UU Hälsopsykologi 7,5 hp 2 

 Fysisk aktivitet och inaktivitet, sjukgymnastisk undersökning och 

behandling 15 hp 
2 

 Samspel och kommunikation 7,5 hp 4 

 Rehabilitering med inriktning mot fysisk aktivitet vid olika 

folksjukdomar 6 hp  
4 

 Hälsa, hälsopromotion 7,5 hp  5 

 Sjukgymnasten som pedagog, organisatör och konsult 7,5 hp 6 

 Valbar kurs Fysisk träning vid hälsa och sjukdom 7,5 hp  6 
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I tabellen redovisas kurser där inriktningen mot förebyggande åtgärder framgår antingen 

direkt av kursens titel eller vid genomläsning av kursplanen. Då kurserna ofta integrerar 

kunskaper från olika ämnen går det inte att ange några exakta poängtal för just 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder. Resultaten pekar dock mot att mellan en 

tredjedel och en femtedel av programmen har ett innehåll som förbereder för sjukgymnastiska 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder.  

 

Vid den närmare analyens av kurser som bedömdes representativa för vilka kunskaper och 

färdigheter som tränas i utbildningen framkom att det vid alla lärosätena ges utbildning i såväl 

teori som tillämpning inom området. Exempel på studieuppgifter och examinationer, som 

uttrycker vad sjukgymnaster förväntas kunna handlar om fysisk aktivitet, samtal och 

kommunikation, lärande och undervisning samt om professionellt förhållningssätt. Bland 

teoriska ansatser och kan nämnas olika psykologiska teorier såsom motiverande samtal och 

kognitiva och beteendendemedicinska ansatser, teorier inom fysiologi, stressmedicin och 

folkhälsa samt pedagogiska teorier kopplade till sjukgymnastik. Specifik utbildning i fysisk 

aktivitet på recept (FaR) och Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling 

(FYSS) ges också vid alla lärosätena. Ett exempel på studieuppgift är att studenter från olika 

vårdutbildningsprogram tränas i att genomföra hälsoundersökning och motiverande samtal 

utifrån respektive professions kompetensområde.  (- Se artikel av Johannsen m fl om 

samverkan mellan sjukgymnast- och tandhygieniststudenter vid KI).   

 

Kursplanerna som behandlar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder är aktuella 

och verkar uppdateras regelbundet. Kurslitteraturen omfattar ett stort spektrum inom området 

och uppdateras i regel varje termin. 

 

Diskussion 

Utbildningsplanerna har en likartad uppläggning vid alla de åtta lärosätena och programmen 

har en tydlig hälsoprofil. Ord och begrepp som används för att beskriva det hälsoinriktade och 

sjukdomsförebyggande arbetet varierar dock. T ex använder endast ett par av programmen 

begreppet levnadsvanor i utbildningsplanen. Flera använder begreppet hälsofrämjande eller 

hälsopromotion som titel på kurser eller kursmoment medan andra kallar ett likartat innehåll 

för prevention. Några av utbildningarna hänför det hälsofrämjande arbetet till kurser inom 

folkhälsa eller samhälls- och beteendevetenskap, men kurser som har ett mål och innehåll som 

svarar mot sjukdomsförebyggande hänförs oftast till huvudämnet sjukgymnastik/fysioterapi. 

Detta är också synligt i kurser som gäller verksamhetsförlagd utbildning, t ex inom 

primärvård. 

 

Denna kartläggning handlar om att redovisa övergripande mål och innehåll i utbildningen som 

relaterar till hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder. Det var inte möjligt att 

utifrån utbildningsplanerna skilja ut vad som är hälsofrämjande respektive 

sjukdomsförebyggande åtgärder eftersom dessa är integrerade i all sjukgymnastik. Det går 

inte heller att utifrån utbildningsplanerna exakt utläsa vad som ingår i utbildningen i 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder. Genom stickprov av vissa kurser och 
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intervjuer med några programansvariga och kursansvariga lärare framträdde en tydligare bild 

av vilka faktiska kunskaper och färdigheter studenterna får träning i.  

 

Kursplanerna vid de olika lärosätena har lite olika utformning och är mer eller mindre 

detaljerade, men det finns inget i denna kartläggning som talar för att det finns större 

skillnader i innehåll och omfattning av utbildning inom hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete mellan lärosätena. Det har därför inte bedömts relevant att 

jämföra dem vad avser kvantitet och kvalitet i utbildning inom området. 

 

Att det läggs olika stor tonvikt på kategoriseringen av ämnesområde kan bero på att olika 

universitet tolkar examensförordningen lite olika. För att erhålla sjukgymnastexamen gäller 

de specifika krav som anges i Högskoleförordningens bilaga Examensordning, vilken innebär 

godkända kurser enligt uppställda mål (bilaga). För kandidatexamen med en viss inriktning 

skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv kan bestämma inom ramen för 

kraven i examensbeskrivningen.  

 

Livsstilsfaktorer tas upp både i kurser i sjukgymnastk/fysioterapi och i kurser i samhälls- och 

beteendevetenskap. I regel specificeras i kursplanerna att studenterna får kunskaper och 

färdigheter i att arbeta med beteendeförändring genom vägledning och undervisning. Samtal 

och kommunikation med patienter enskilt och i grupp ingår också. I kursplanerna är dock inte 

metoderna indelade i de tre så kallade åtgärdsnivåerna för sjukdomsförebyggande metoder 

enligt Socialstyrelsen.   

 

Att språkbruket i kurser och program inte är enhetligt och att terminologin inte alltid 

överensstämmer med den som finns i Socialstyrelsens riktlinjer kan bero på att 

utbildningsplanerna i regel är fastställda 2007 och då var den terminologi som används om 

sjukdomsförebyggande metoder idag inte aktuell. I utbildnings- och kursplanerna används 

inte heller den indelning av metoder som finns i riktlinjerna i enkla råd, rådgivande samtal 

och kvalificerat rådgivande samtal. Enligt utbildnings- och kursansvariga lärare är det dock 

fullt möjligt att ”översätta” de metoder som tränas i sjukgymnastutbildningen till att tillämpas 

inom åtgärdsnivåerna för sjukdomsförebyggande metoder enligt riktlinjerna. En faktor som 

kan ha betydelse för utveckling av utbildningen kan vara att använda en mer enhetlig 

terminologi vad gäller förebyggande metoder. Det kan då vara värt att i utbildnings- och 

kursplaner tydliggöra att utbildning ges prioriterade områden och med de metoder som 

rekommenderas i de nationella riktlinjerna.  

 

Kunskap om alla de fyra områdena för ohälsosamma levnadsvanor som tas upp i 

Socialstyrelsens riktlinjer ingår i all sjukgymnastutbildning, men i olika grad. Det är främst 

området otillräcklig fysisk aktivitet som sjukgymnasterna får specifik utbildning och träning i. 

FaR och FYSS är en stor och viktig del av sjukgymnastens arbete och vid alla utbildningarna 

ges undervisning och träning i det. För att också kunna arbeta med övriga livsstilsfaktorer 

såsom tobaksbruk, riskbruk av alkohol och ohälsosamma matvanor kan utbildningen behöva 

utvecklas.  
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Utbildningen inom området fysisk aktivitet handlar inte bara om olika typer av rådgivande 

samtal utan konkret utformning och genomförande av program och olika aktiviteter för 

enskilda eller grupper av patienter. I dessa sammanhang lär sig studenterna att använda olika 

metoder såsom motiverande samtal, kognitivt förhållningssätt och olika undervisningsformer 

samt lär sig leda och undervisa enskilda och grupper av personer. I utbildningen ingår också 

att utreda, analysera och bedöma hälsorisker och att följa upp och utvärdera olika 

interventioner.  

 

Fysisk aktivitet och fysisk träning används inom sjukgymnastik inte bara som prevention utan 

också som specifik behandling vid redan uppkomna sjukdomar såsom hjärt- och 

kärlsjukdomar, neuromuskuloskeletala sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar såsom 

smärta och stress. Sjukgymnastiska åtgärder riktar sig inte bara mot den direkta sjukdomen, t 

ex diabetes eller artros utan mot konsekvenserna av den vad avser till exempel cirkulation, 

belastning, fysisk prestationsförmåga och att ta ansvar för sin egen hälsa. I sjukgymnastik går 

de hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och behandlande åtgärderna i varandra och den 

teoretiska grunden för dem är densamma. Detta kan vara skälet till att man i utbildnings- och 

kursplaner inte alltid skiljer på vad som är förebyggande och vad som är behandling utan 

tvärtom anger dem tillsammans. Exempel på konkret sjukdomsförebyggande arbete som berör 

särskilda sjukdomstillstånd såsom respiration och cirkulation samt stress och 

belastningsproblematik ges dock i separata kurser.  

 

Utöver direkt utbildning i metoder för sjukdomsförebyggande behandling ger utbildningen 

kunskaper om att använda evidensbaserade metoder i all prevention och behandling. Det talar 

för att utbildningen förbereder sjukgymnaster att använda de befintliga riktlinjerna i sin 

verksamhet.  

 

I denna kartläggning görs ingen jämförelse mellan programmen för att se om något av dem 

har mer eller bättre utbildning. Det görs heller inte någon analys av vilka av målen som 

uppnåtts och vad studenterna faktiskt lärt sig. Ändå talar resultaten för att sjukgymnaster i sin 

grundutbildning oberoende av lärosäte får grundläggande kunskap och förståelse, färdigheter 

och förmåga, samt värderingsförmåga och förhållningssätt till att arbeta hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande. Resultaten som gäller i vilken mån sjukgymnastutbildningarna 

uppfyller kraven på kompetens enligt de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande 

åtgärder vara intressanta att diskutera mellan lärosätena och med avnämare. 

 

Enligt mål och innehåll i utbildnings- och kursplaner får sjukgymnaster i sin grundutbildning 

lära sig använda hälsofrämjade och sjukdomsförebyggande metoder både teoretiskt och 

praktiskt. Detta säger dock inget om i vilken mån de färdigutbildade sjukgymnasterna får 

prioritera sin nyvunna kompetens i praktisk verksamhet. Enligt LSR:s medlemsundersökning 

erbjuder de flesta sjukgymnasterna som besvarade enkäten förebyggande åtgärder i sin 

verksamhet. Som förväntat ansåg över tre fjärdedelar sig ha tillräckliga kunskaper och 

färdigheter att arbeta sjukdomsförebyggande med fysiskt aktivitet. Men många ansåg också 

att de behövde mer utbildning vid olika andra hälsorisker. Kunskaperna skiljde sig åt 



11 

 

beroende på examensår så att av sjukgymnaster utbildade år 2006 eller senare ansåg endast   

19 % sig ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att arbeta sjukdomsförebyggande vid 

olika hälsorisker. Denna kartläggning gäller nuvarande utbildnings- och kursplaner som 

fastställdes 2007 och således sjukgymnaster som har fått sin utbildning enligt dessa har 

examinerats tidigast 2010. Det skulle vara intressant att undersöka vidare hur sjukgymnaster 

som examinerats från år 2010 ser på sin utbildning om hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande metoder och på sin kompetens att arbeta sjukdomsförebyggande.  

 

I en internationell ”Physical Therapy Summit on Global Health” 2011 konstaterar författarna 

(Dean et al) att sjukgymnaster har en viktig roll i att leda arbetet med att förebygga 

livsstilsrelaterade sjukdomar, men att utbildningen idag inte svarar emot de krav som ställs på 

professionen inför framtiden. I ett 12-punktsprogram för utveckling av grundläggande 

utbildning rekommenderas bland annat att sjukgymnaster ska förberedas för att vara 

”förändringsagenter” och tränas i att använda olika metoder för att identifiera hälsorisker och 

förändra hälsobeteende inklusive utvärdera sådana åtgärder. Utifrån resultaten av denna 

kartläggning kan man ändå våga fastslå att utbildningen i Sverige ger kunskaper om 

livsstilsfaktorer och i generella metoder för samtal, rådgivning och undervisning samt 

färdigheter i att genomföra och utvärdera sådan för enskilda patienter och grupper både inom 

hälso- och sjukvården och utanför den, särskilt vad gäller otillräcklig fysisk aktivitet. Men det 

behövs närmare analys av vad studenterna lär sig och kan utföra för att avgöra i vilken grad 

utbildningen motsvarar patienternas och samhällets krav.  

 

Slutsatser 

Sjukgymnastutbildningarna i Sverige 2012 har enligt målen och innehållet i deras utbildnings- 

och kursplaner en tydlig inriktning mot hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. 

Det innefattar såväl kunskaper och förståelse, färdighet och förmåga som värderingsförmåga 

och förhållningssätt. Kurser inom området är uppdaterade och litteraturen är aktuell. Fokus i 

det förebyggande arbetet ligger främst på fysisk aktivitet och mindre på åtgärder riktade mot 

andra livstilsfaktorer. Sjukgymnaster förväntas att i sin sjukgymnastexamen få redskap för att 

omsätta grundläggande kunskaper om evidensbaserade hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande metoder i olika situationer och verksamheter.  
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      Bilaga 

Utdrag ur Högskoleförordningen SFS 1993: 100 (senast ändrad 2012-02-15) 

Sjukgymnastexamen 

Omfattning 

Sjukgymnastexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. 

Mål 

För sjukgymnastexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet 

som sjukgymnast. 

Kunskap och förståelse 

För sjukgymnastexamen skall studenten 

- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 

sambandets betydelse för yrkesutövningen, 

- visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar individers och gruppers hälsa, och 

- visa kunskap om relevanta författningar. 

Färdighet och förmåga 

För sjukgymnastexamen skall studenten 

- visa förmåga att självständigt och i samverkan med individen genomföra sjukgymnastiska åtgärder 

samt förmåga att initiera och medverka i hälsofrämjande, behandlande, habiliterande och 

rehabiliterande arbete på individ-, grupp- eller samhällsnivå, 

- visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och 

frågeställningar utifrån individers och gruppers behov, 

- visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra vägledande uppgifter, 

- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat 

med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa, 

- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och 

- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya 

fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och 

verksamheten. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För sjukgymnastexamen skall studenten 

- visa självkännedom och empatisk förmåga, 

- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter eller patienter, deras närstående 

och andra grupper, och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 

kompetens. 
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Självständigt arbete (examensarbete) 

För sjukgymnastexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt 

arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 

Övrigt 

För sjukgymnastexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer 

inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

_____________________________ 

Kandidatexamen 

Omfattning 

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss 

inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv 

fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. 

Mål 

Kunskap och förståelse 

För kandidatexamen skall studenten 

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets 

vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av 

området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. 

Färdighet och förmåga 

För kandidatexamen skall studenten 

- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning 

samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, 

- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter 

inom givna tidsramar, 

- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 

lösningar i dialog med olika grupper, och 

- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För kandidatexamen skall studenten 

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, 

- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. 

Självständigt arbete (examensarbete) 

För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt 

arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. 

Övrigt 

För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola 

själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 


