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Rekommenderade utbildningar för specialistkompetens i 

sjukgymnastik/fysioterapi på häst/smådjur 

För att uppfylla kraven på att bli godkänd specialist inom Sjukgymnastik/Fysioterapi inom 

veterinärmedicin krävs det vidareutbildning på djur. Den sökande skall kunna påvisa att 

han/hon har deltagit i utbildningar och konferenser utöver grundutbildningen på djur (som 

leder till att man kan ansöka om godkännande hos Jordbruksverket). 

För att bli godkänd specialist i fysioterapi inom veterinärmedicin kan du alltså inte 

tillgodoräkna dig och åberopa vidareutbildningar, kurser och konferenser från humansidan 

utöver din grundutbildning. Formell vidareutbildning på djur är en förutsättning för att du ska 

uppfylla kraven för att uppnå specialistkompetens inom området. Vad som räknas som 

tillräcklig bedöms individuellt, men räkna med att vidareutbildning på djur ska motsvara ≥30 

hp. Specialistutbildningens ingående delar ska motsvara teoretiska och praktiska krav och 

mål i sektionens specialistordning samt motsvara kompetens på avancerad nivå. 

Du skall också kunna påvisa att du kontinuerligt har deltagit på kurser, konferenser och 

därmed har hållit dig uppdaterad inom ämnesområden relaterade till fysioterapi för djur. Allt 

enligt gällande etiska regler för sjukgymnaster/fysioterapeuter verksamma inom djurens 

hälso- och sjukvård. 

Som vidareutbildning inom ämnesområdet sjukgymnastik/fysioterapi inom veterinärmedicin 

kan olika kurser vara möjliga att tillgodoräkna sig. Majoriteten av kurserna skall, för att få 

tillgodoräknas, vara riktade till djurhälsopersonal, dvs.  sjukgymnaster/fysioterapeuter, 

veterinärer, djursjukskötare, hovslagare och hållas på en bred nivå mellan grundutbildning 

och högre utbildningar.   

Förutom att varje kurs ska motsvara grund respektive avancerad nivå skall den enskilda 

sökandens kurser vara väl fördelade inom ämnesområdet, till exempel veterinärmedicinsk 

sjukgymnastik/fysioterapi, rehabilitering, ortopedi, neurologi, diagnostik, beteendebiologi etc. 

Vidareutbildning med enbart metodkurser leder inte till att kraven och målen i 

specialistordningen kommer att uppfyllas. 

Varje kurs skall ha en omfattning om minst två dagar och ett specificerat schema ska 

uppvisas. Föreläsarna ska vara väl meriterade och deras CV ska bifogas.  Vid ansökan om 

att få redan genomgången kurs godkänd som sidoutbildning i specialistutbildningen räcker 

det att ange kursens namn, datum, kursarrangör samt kursintyg.   

Kongresser kan tillgodoräknas som kurs i utbildningsprogrammet. För att 

kongressdeltagande ska få tillgodoräknas som kurs i ett visst utbildningsprogram krävs ett 

erkännande från LSVET. Sökanden skall redovisa vilka föreläsningar som bevistats, ämnet 

ska vara sammanhållet och deltagarintyg ska uppvisas.  

Kursarrangör kan i förväg ansöka om att få kursen godkänd inom ramen för 

fysioterapeuternas specialistutbildning i fysioterapi inom veterinärmedicin.   

Individuell studieplan: Den individuella studieplanen bedöms av Specialistkommittén. Till 

sin hjälp har kommitteen utsedda sakkunniga inom sjukgymnastik/fysioterapi på 

häst/smådjur.  
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Ansökan till specialist: Specialistansökan granskas och bedöms av Specialistkommittén. 

Till sin hjälp har kommitteen utsedda sakkunniga inom sjukgymnastik/fysioterapi på 

häst/smådjur.  

Förslag på i förhand godkända utbildningar/kurser (som uppfyller 

bestämmelserna enl. ovan):  

• Introduktionskurs för fysioterapeuter, SLU (10 hp) 

• Uppdragsutbildningar i Sportmedicin och rehabilitering, SLU (sammanlagt 30hp) 

• Vidareutbildning i veterinärmedicin för sjukgymnaster, SLU 1999-2003 (30 hp) 

Fristående universitetskurser som berör specialistområdet, t ex: 

• Träningsfysiologi och rehabilitering för prestation och skadeprevention, SLU (15 hp, 

avancerad nivå) 

• Rehabilitering vid sjukdom och skada hos sport och sällskapsdjur, SLU (15hp, 

avancerad nivå) 

• Hundens evolution, genetik och beteende, orienteringskurs, Stockholms Universitet 

(7.5 hp, grundnivå) 

• Hundens beteendebiologi I-III, Linköpings Universitet (vardera 7.5 hp, grundnivå) 

• Hästens beteendebiologi, Linköpings Universitet (7.5 hp, grundnivå) 

• Hästens sinnen och beteende, Linköpings Universitet (7.5 hp, grundnivå) 

• Hästens utfodring, SLU (7.5 hp, grundnivå) 

• Hästens rörelseapparat – struktur och funktion (7.5 hp, grundnivå) 

• Rehabilitering og fysioterapi for hund og katt, Norges miljö- og biovitenskaplige 

universitet, Olso, Norge. 

• Akupunkur för hund I-II, Luleå Tekniska Universitet (vardera 7.5 hp, avancerad nivå) 

• Akupunktur för häst I-II, Luleå Tekniska Universitet (vardera 7.5 hp, avancerad nivå) 

• Ortopedisk manuell terapi för hund, Luleå Tekniska Universitet (15 hp, avancerad 

nivå) 

 

• CCRP Cert Canine Rehabilitation Practitioner, University of Tennessee. 

• CERP Cert Equine Rehabilitation Practitioner, University of Tennessee. 

• CCRT Cert Canine Rehabilitation Therapist, (Canine Rehabilitation Institute, USA) 

• Small animal rehabilitation, ESAVS European School for Advanced Veterinary 

Studies. 

• PG Diploma Veterinary Physiotherapy, University of Liverpool, Nottingham University, 

University of Bristol, Harper-Adams University m fl.  

• MSc in Veterinary Physiotherapy, University of Liverpool, Nottingham University, 

University of Bristol, Harper-Adams University m fl 

Vissa av LSVET anordnade kurser som uppfyller bestämmelser om innehåll och föreläsare.   

Metodkurser om minst två dagar som uppfyller bestämmelser om innehåll och föreläsare. 


