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Till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

Begäran om följdändring av förslaget om ny
benämning på yrket Legitimerade fysioterapeut även
inom veterinärmedicin.
Fysioterapeuterna vill att ett namnskydd för titeln legitimerad fysioterapeut införs även
på djursidan och att detta synkroniseras med titelskyddet på humansidan.
Bakgrund
Fysioterapeuterna är ett fack- och professionsförbund som organiserar legitimerade
fysioterapeuter och sjukgymnaster i Sverige. En av våra sexton specialistsektioner är
sektionen för fysioterapi/sjukgymnastik inom veterinärmedicin.
Riksdagen har fattat beslut i enlighet med regeringens proposition Vissa frågor om
behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten (2012/13:175) om att
fysioterapeut blir ny benämning för yrket sjukgymnast och skyddad yrkestitel enligt
patientsäkerhetslagen. Beslutet berör legitimerade fysioterapeuter inom hälso- och
sjukvård och inte inom veterinärmedicin.
Skälen för vårt förslag
Med anledning av beslutet önskar vi inom Förbundet Fysioterapeuterna och Sektionen för
Legitimerade sjukgymnaster inom veterinärmedicin (LSVET) göra Landsbygdsdepartementet
uppmärksamt på att det finns legitimerade sjukgymnaster yrkesverksamma även inom djurens
hälso- och sjukvård i och med lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Vi
önskar därför att man i samband med namnskyddet på humansidan synkroniserar detta även på
djursidan.
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Humanlegitimerade sjukgymnaster som har fått ett godkännande av Jordbruksverket kan få
arbeta inom djursjukvården som en del av djurhälsopersonalen. I lagen om verksamhet inom
djurens hälso- och sjukvård 3 kap. 4 § anges att den som ej är behörig att använda sig av en
skyddad yrkestitel inte får använda sig av en titel som kan förväxlas med en sådan. Med
skyddade titlar avses enligt denna paragraf titlarna för legitimerade veterinärer och
djursjukskötare, men inte yrkesgrupperna som reglerats genom ett godkännandeförfarande.
Då det idag finns kursarrangörer som utbildar hund- och hästfysioterapeuter – utan att dessa
innehar en legitimerad sjukgymnasts (nu leg fysioterapeut) grundkompetens. Då det står var och
en fritt att kalla sig häst-, hund- och/eller djurfysioterapeut ser vi risken med att det kommer att
bli en begreppsförvirring om inte yrkestiteln legitimerad Fysioterapeut skyddas även på
djursidan.
Det kommer att bli förvirrande för både djurhälsopersonal, djurägare och allmänhet vid t ex
remitteringsförfarande och/eller delegeringsförfarande inom djurhälsopersonalen. Djurägaren
som vill söka hjälp för sitt djur hos en godkänd legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut inom
djurhälsopersonalen riskera att hamna hos en hund/hästfysioterapeut som saknar den
legitimerade och godkända sjukgymnastens/fysioterapeutens kompetens. Det är dessutom olika
lagrum som reglerar deras utförande, dvs lagen om verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård och under Behandlingsförbudet.
Vårt önskemål
Vi i Fysioterapeuterna och LSVET önskar ett möte med Landsbygdsdepartementet där vi kan
resonera om den uppkomna situationen och vi vill därigenom får igenom ett namnskydd för
titeln legitimerad fysioterapeut även på djursidan. Detta harmoniserar med titelskyddet på
humansidan och att Jordbruksverket står som tillsynsman över de som är verksamma inom
djurens hälso- och sjukvård såsom inspektionen för vård och omsorg står för tillsynen på
humansidan. Representant från Svensk Djursjukvårds branschorganisation, Veterinärförbundet,
Ansvarsnämnden för djurens hälso-och sjukvård samt RAID (Riksföreningen för anställda inom
djurhälsovården) har visat intresse och står bakom vårt förslag.
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