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Vad är fysioterapi?

• Kunskap om människan som en 
helhet i ett hälsoperspektiv

• Syftar till att främja hälsa, minska 
lidande och till att behålla eller 
återvinna optimal rörelseförmåga 
och rörelsebeteende. 



Vad är fysioterapi?

• Rörelse ett centralt begrepp inom 
fysioterapi
• Handlar om människans förmåga att 

uppfatta, ta vara på, kontrollera och 
använda sin kropp på optimalt sätt

• I centrum för kunskapen står 
förståelse för kroppen, dess rörelse 
och funktion samt interaktion med 
andra och med miljön. 



Leg. Fysioterapeut –Men vad 
innebär legitimationen?
Legitimation

• Utfärdas av Socialstyrelsen
• Fysioterapeutexamen (högskolexamen krävs)
• En garanti – inger förtroende

Legitimation innebär skyldigheter
• Arbeta enligt evidens och beprövad erfarenhet
• Följa yrkeslagstiftning
• Skyldighet att föra patientjournal
• Rapportera till vårdgivare om en patient i samband med vård, 

behandling eller undersökning drabbats av eller utsatts för risk 
att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom

Skyddad yrkestitel
• Titeln får endast användas av den som har legitimation
• Straffbart att använda sig av en titel som man inte har 

legitimation för



Vad gör en fysioterapeut?
• främjar hälsa, förebygga sjukdom och skada 

genom fysisk aktivitet och rörelse 
• behandla och rehabilitera efter sjukdom och 

skada samt jobbar med personer med 
funktionsnedsättning

• möter människor i alla åldrar 
• arbetar självständigt men även i team med 

andra yrkesgrupper
• rörligt arbete med stor variation och möjligheter 

inom arbetslivet
• ser till hela människan oavsett diagnos och 

varje människas individuella förutsättningar 
står i centrum



Jobbar inom flera olika fält
• Region: sjukhus, öppenvård, hälso/vårdcentral

• Kommun: hälso- och sjukvård i hemmet, skola

• Stat: lärosäten, myndigheter som t.ex. 

Försäkringskassan, Arbetsförmedling m.m.

• Privat sektor: sjukhus, hälso/vårdcentral, friskvård, 

företagshälsovård

• Egen företagare

• Idrottsrörelse och hälsa

• Innovation, produktutveckling



Det finns flera olika karriärvägar
• Klinisk aktiv – direkt patient/klientkontakt
• Specialistutbildning 

och specialisttjänst
• Strategiskt arbete -

verksamhetsutvecklare
• Chef - Leda verksamhet och 

organisationer
• Företagare
• Forska
• Undervisa 



Studera till fysioterapeut
• Fysioterapeutprogrammet 180hp (3-årig utbildning)

• Ger två examen: kandidatexamen och yrkesexamen

• Behörighet: Grundläggande behörighet samt 
områdesbehörighet 17/A15.

• 8 utbildningsorter*
• Göteborg
• Linköping
• Luleå
• Lund
• Stockholm (KI)
• Umeå
• Uppsala
• Västerås (MDH)

*Inriktning varierar mellan utbildningarna



Studera till fysioterapeut

• Huvudområdet Fysioterapi (< 120hp)

• Andra ämnen:

• Anatomi

• Fysiologi

• Psykologi / Beteendemedicin

• Folkhälsovetenskap

• Teori varvas med klinisk utbildning  (VFU) under 
handledning

• Stor möjlighet att förlägga delar av studier 
utomlands

• Senaste utvärderingen
av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 2013;
• Alla utbildningar håller mycket hög/hög kvalitet.



Utbildningsorter Antagningspoäng –
betyg

HP

Göteborgs universitet 20,78 1,35

Karolinska Institutet 19,22 1,20

Linköpings universitet 19,32 1,15
Luleå tekniska universitet 17,75 0,95

Lunds universitet 20,26 1,35

Mälardalens högskola 19,40 1,10

Umeå universitet 19,40 1,20

Uppsala universitet 19,74 1,15

Högt söktryck – HT 2019



Lön och karriär

• Medellönen för en nyexaminerad 2018: 26 000kr

• Medellönerna ligger mellan: ca 32 600 och ca 38 000kr

• Löne- och villkorsfrågan viktig fråga – långsiktigt arbete 

på bred front

• Tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden påverkar



Framtiden för fysioterapeuter
• Arbetsmarknaden i framtiden – på 5 års 

sikt?
Rapporter och prognoser 2019

• Fortsatt stor brist på fysioterapeuter 
• Låg konkurrens om jobben för både 

nyutexaminerade och erfarna

• Ökad efterfrågan och nya arenor
• Psykisk hälsa
• Äldreomsorg
• Skola och elevhälsa
• Försäkringsbranschen
• Rehabiliteringsinsatser inom arbetslivet
• Hälsobranschen – hälsofrämjande och 

förebyggande arbete och livsstilsfrågor

• Digitalisering/E-hälsa

• Omställning av hälso- och sjukvården



www.fysioterapeuterna.se
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