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Sammanfattning 
Landstinget i Jönköpings län har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade 
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I utredningen föreslås att fysioterapeut blir ny benämning på sjukgymnasternas 

yrkeskår och skyddad titel enligt patientsäkerhetslagen. Yrkesbeteckningen 

föreslås vara legitimerad fysioterapeut. Förslaget medför att sjukgymnastexamen 

kommer att byta namn till fysioterapeutexamen.  

 

Det föreslås att titeln sjukgymnast förblir skyddad yrkestitel så länge det finns 

sjukgymnaster verksamma som väljer att behålla titeln sjukgymnast. 

 

Flera följdändringar i andra lagar föreslås och bedömningen är att flera 

förordningsändringar behöver göras. 

 

Förslaget bedöms leda till en stärkt patientsäkerhet, genom att yrkesutövare som 

vill kalla sig fysioterapeut måste ha samma utbildning som krävs för 

sjukgymnaster. 
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Promemorians huvudsakliga innehåll 

I promemorian föreslås att fysioterapeut blir ny benämning på 
sjukgymnasternas yrkeskår och skyddad yrkestitel enligt patient-
säkerhetslagen. Yrkesbeteckningen föreslås vara legitimerad 
fysioterapeut. Förslaget medför också att sjukgymnastexamen 
kommer att byta namn till fysioterapeutexamen. 

Det föreslås att titeln sjukgymnast förblir skyddad yrkestitel 
så länge det finns sjukgymnaster verksamma som väljer att 
behålla titeln sjukgymnast. 

Flera följdändringar i andra lagar föreslås också, och bedöm-
ningen är att flera förordningsändringar behöver göras.  

Förslaget bedöms leda till en stärkt patientsäkerhet, genom 
att yrkesutövare som vill kalla sig fysioterapeut måste ha samma 
utbildning som krävs för sjukgymnaster.  
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UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 16-32 

Tid: 2013-02-12 kl 09:00-12:05 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 30 

Dnr 

LJ2013 

/94 

Remiss: Promemorian – Fysioterapeut – ny skyddad 
yrkestitel för sjukgymnaster – Ds 2013:4 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade 

promemoria, föreligger förslag till yttrande.  

 

Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att avge yttrande i enlighet med föreliggande förslag.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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