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Begäran om följdändring av benämning/titelskydd på yrket Legitimerad 
Fysioterapeut även inom Djurens hälso- och sjukvård 
 

Vid en uppvaktning hos Landsbygdsdepartementet i april 2014 fick vi beskedet att en 

utredning var på gång med kommande lagförslag som omfattar de reglerade yrken som 

är verksamma inom Djurens hälso- och sjukvård. Vi fick veta att mycket talade för att 

ett titelskydd skulle införas för legitimerade sjukgymnaster och fysioterapeuter. Man 

kunde inte lova något vid sittande uppvaktning men betonade att man ”inte såg någon 

som helst anledning till att inte fysioterapeut skulle omfattas av titelskydd”. Förslaget 

om skyddad titel inom Djurens hälso- och sjukvård stöds även av Ansvarsnämnden för 

djurens hälso- och sjukvård, Sveriges Veterinärförbund, branschorganisationen Svensk 

Djursjukvård och Riksföreningen för anställda inom svensk djursjukvård (RAID). 

 

Då det saknas skydd för titeln fysioterapeut inom Djurens hälso- och sjukvård är det 

idag möjligt för icke legitimerade att erbjuda hälso- och sjukvårdstjänster eller liknande 

tjänster under företagsnamn som innehåller benämningarna fysioterapeut/fysioterapi 

utan att vara en legitimerad fysioterapeut. Det förekommer ofta att titlar som 

”certifierad fysioterapeut” eller ”diplomerad fysioterapeut” används som 

yrkesbeteckning utan att det finns någon av samhället reglerad eller godkänd utbildning 

bakom dessa titlar och utan att den enskildes kompetens prövats av Jordbruksverket.  

 

Detta innebär att allmänheten kan vilseledas och eventuellt också förledas tro att den 

som erbjuder tjänsterna står under tillsyn av en myndighet och har den erforderliga 

utbildning som krävs för att kunna kalla sig (legitimerad) fysioterapeut samt att den som 

är godkänd legitimerad fysioterapeut måste bedriva sin verksamhet i överensstämmelse 

med vetenskap och beprövad erfarenhet. Dessa krav ställs inte på en ”icke 

fysioterapeut”. Det finns även kursarrangörer som utbildar hund-, djur- och 

hästfysioterapeuter – utan att dessa innehar en legitimerad sjukgymnast/fysioterapeuts 

akademiska grundkompetens vilket leder till stor begreppsförvirring. 
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Enligt samtal med Jordbruksverket i april 2015 pågår arbetet med att ändra i den så 

kallade C23:an, den beräknas vara klar under första delen av 2016. Det innebär att de 

idag godkända legitimerade sjukgymnasterna som avser att ändra yrkestitel till godkänd 

legitimerad fysioterapeut inte kan göra det då denna benämning inte finns med i 

författningstext förrän tidigast nästa år. Vilka följder kan detta få vid ansvarsärenden, 

ersättning från försäkringsbolag etc? 

 

Skillnaden i lagtext mellan djur och human är i princip obefintlig: 

 

(Lag 2009:302 om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård) 

”Den som saknar behörighet att använda en skyddad yrkestitel får heller inte använda 

en titel som kan förväxlas med en sådan (Lag 2012:465). 

 

(Patientsäkerhetslag 2010:659) 

”I yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får den som enligt 5 § saknar 

behörighet att använda en skyddad yrkestitel inte använda en titel som kan förväxlas 

med en sådan titel” 

 

Det uppstår ett problem i detta glapp mellan tillsyn och reglering mellan de olika 

områdena och vi fysioterapeuter har hamnat mellan stolarna. Det finns en överhängande 

risk för bristfällig kvalitet inom djurens hälso- och sjukvård där djurägare riskerar att 

vilseledas till tron att en ”icke-fysioterapeut” kan erbjuda samma utbildningsbakgrund 

som en legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut. 

 

En fråga av juridisk art är om vi kan åberopa Patientsäkerhetslagen och vår skyddade 

titel fysioterapeut även vid arbete inom Djurens hälso- och sjukvård? 

 

Vi önskar ett möte med näringsdepartementet snarast för fortsatt samtal utifrån den 

uppkomna situationen. Vi vill få till stånd ett tillägg om titelskydd för att harmonisera 

med titelskyddet på humansidan och verka för en kvalitetssäkring även på djursidan för 

att undvika förväxling och förvirring. 
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