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Abstrakt 

Introduktion: Anledningen till att djur behöver sjukgymnastik är densamma som för människor. 

Sjukgymnastik används som rehabilitering efter skada, för att hantera t.ex. muskuloskeletala 

problem samt för att minska risken för skador. Studier från Irland och Storbritannien visar att det 

finns ett växande intresse för djursjukgymnastik. I Sverige återfinns de flesta djursjukgymnaster 

inom privat djurhälsovårdsverksamhet där veterinärer och djursjukgymnaster samarbetar. Inga 

tidigare studier i Sverige har hittats som undersökt distriktsveterinärers inställning till ett 

samarbete med djursjukgymnaster. Syfte: Syftet med studien var att undersöka 

distriktsveterinärers inställning till, kännedom om och nytta av ett samarbete med 

djursjukgymnaster i Sverige. Metod: Samtliga 352 distriktsveterinärer i Sverige tillfrågades att 

vara med i studien. En webbenkät distribuerades med dataprogrammet EvaSys. Insamlad data 

sammanställdes i EvaSys och bearbetades i Excel. Kommentarer från den öppna frågan 

kategoriserades och representativa citat valdes ut. Resultat: 140 distriktsveterinärer deltog i 

studien (40 %). 81 % av respondenterna kände till att det finns legitimerade sjukgymnaster som 

arbetar med djur. 9 % av distriktsveterinärerna hade ett samarbete och 71 % ansåg att de skulle 

ha nytta av ett samarbete. 99 % angav att sjukgymnastik är en viktig kompetens inom 

veterinärmedicin. 52 % visste inte om sjukgymnastutbildningen kombinerat med 

vidareutbildning gav adekvat kunskap att arbeta som djursjukgymnast. Konklusion: De flesta 

distriktsveterinärer vet om att det finns sjukgymnaster som arbetar med djur men det är i 

dagsläget ovanligt med samarbete mellan yrkesgrupperna. Majoriteten av distriktsveterinärerna 

var positivt inställda till sjukgymnastik för djur och en stor majoritet ansåg att de skulle ha nytta 

av ett samarbete. 

 

Nyckelord: Distriktsveterinär, Djursjukgymnast, Samarbete 
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Bakgrund 

 

Djursjukgymnastik 

Anledningen till att djur behöver sjukgymnastik är densamma som för människor. 

Sjukgymnastik används bl.a. som rehabilitering efter skada, för att hantera t.ex muskuloskeletala 

problem, för att öka den fysiska prestationsförmågan vid rörelse och för att minska risken för 

skador. De vanligaste djuren som behandlas med sjukgymnastik är hästar och hundar men det 

förekommer även att boskapsdjur och mindre sällskapsdjur såsom katter och kaniner behandlas. 

Egentligen kan vilket djur som helst behandlas men det krävs särskilda kunskaper i anatomi och 

fysiologi för respektive djurart. Det är vanligt förekommande att hundar rehabiliteras efter 

ortopediska eller neurologiska ingrepp. Andra vanliga tillstånd som behandlas är degenerativa 

ledproblem och fetma. Bland hästar är det vanligt med behandling för muskelspänningar/spasmer 

(1). 

Metoderna som används vid behandling/rehabilitering varierar och beror på vad som orsakat 

besvären men innebär oftast en kombination av manuell terapi, elektroterapi och fysiska 

övningar. Behandlingsmetoderna kan vara stretching, mobilisering av led/mjukdelar, 

manipulation, triggerpunktsbehandling, massage, ultraljud, laser, elektrisk muskelstimulering 

(EMS), transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) och fysiska övningar/behandlingsmetoder 

som t ex hydroterapi. Många är samma metoder som används inom humansjukgymnastiken (1). 

Träning är en viktig del av rehabiliteringsprocessen och bör alltid ingå oavsett diagnos eller 

problem. Fysisk träning används även som en preventiv åtgärd för att förhindra att ohälsa 

uppstår. Vilken typ av övningar som används och hur länge träningen varar beror på vilket 

tillstånd som behandlas, djurets ålder och vilka mål som finns. Målen kan också förändras under 

rehabiliteringens gång. Ett exempel kan vara en hund som genomgått en höftplastiksoperation 

och behöver en mängd terapeutiska åtgärder för att återfå god funktion. Hunden behöver öka 

rörelseomfånget, förbättra styrkan, balansen samt proprioceptionen. När rehabiliteringen 

befinner sig på ett tidigt stadium kompletteras den fysiska träningen med annan behandling, t ex 

ledmobilisering, massage etc (2). 
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I Sverige finns det sedan år 2010 en lag som innebär att legitimerade sjukgymnaster kan bli 

godkända av Jordbruksverket för arbete inom djurens hälso- och sjukvård (3). För att bli 

godkänd krävs två års praktisk erfarenhet inom humansjukvård samt godkänd tilläggsutbildning 

på totalt 40 högskolepoäng (4). Om en sjukgymnast inte är godkänd av Jordbruksverket som 

djursjukgymnast innebär det vissa restriktioner på vad han/hon får göra (5). Syftet med 

utbildningen är att ge kursdeltagarna tillräcklig kunskap för att kunna arbeta som 

djursjukgymnast med hund, katt och häst. Efter utbildningen ska deltagarna kunna samarbeta 

med veterinär inom både primär och specialiserad djursjukvård. Denna utbildning finns vid 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Ett godkännande från Jordbruksverket är inget som krävs 

för att få arbeta som djursjukgymnast men rekommenderas av Legitimerade sjukgymnasters 

riksförbund, sektionen för sjukgymnastik inom veterinärmedicin (LSVET) (6). 

Idag finns det 46 godkända djursjukgymnaster i Sverige. Djursjukgymnasterna arbetar på 

djurkliniker, djursjukhus och privat (Ericson C. ordförande i LSVET. Personlig kommunikation. 

10 oktober 2013). Bland LSVETs medlemmar finns även icke godkända djursjukgymnaster (7). 

Veterinärers arbete 

Veterinärer arbetar inom många olika områden. De kan t ex arbeta med livsmedelskontroll på 

slakterier, med administration och förvaltning. De veterinärer som är kliniskt verksamma arbetar 

med djursjukvård med inriktning på ett eller flera djurslag, t ex smådjur, hästar eller lantbrukets 

djur. Det finns både statligt och privat anställda veterinärer som arbetar kliniskt (8).  

Vården av djur inom lantbruk sköts av cirka en tredjedel egenföretagare och två tredjedelar 

distriktsveterinärer (9). Distriktsveterinärerna är anställda av Jordbruksverket vilket är en statlig 

verksamhet och de ansvarar för verksamheten i sina distrikt. De arbetar med djursjukvård för alla 

slags djur samt förebyggande djurhälsovård och smittskydd. Distriktsveterinärer har även 

beredskap för akuta sjukdomsfall vilket gör att de måste finnas tillgängliga alla dagar och tider 

året runt. Distriktsveterinärer gör hembesök och kan även besökas på sina mottagningar (10). Det 

finns för närvarande 352 av Jordbruksverket anställda distriktsveterinärer på 100 platser i 

Sverige (11).  

För att bli veterinär krävs fem och ett halvt års studier på veterinärprogrammet. Denna 

grundutbildning ges vid SLU i Uppsala (12). Enligt kursplan fastställt år 2012 omfattas 
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veterinärers grundutbildning inte av någon specifik kurs i rehabilitering (13). Detta bekräftas av 

Jordbruksdepartementet som anger att det endast ingår en begränsad undervisning inom området 

rehabilitering i veterinärers grundutbildning. Därför ansåg Jordbruksdepartementet att det vore 

bra att ta vara på den kunskap och det tankesätt som sjukgymnaster har inom området 

rehabilitering av människor. Man ansåg dock att sjukgymnasterna behöver komplettera sina 

kunskaper med en vidareutbildning inom veterinärmedicin (14). 

Vid flera djursjukhus finns idag rehabiliteringsavdelningar där sjukgymnaster och veterinärer 

arbetar tillsammans för utveckla metoder anpassade för djur. Vid många djursjukhus och kliniker 

är rehabilitering idag en viktig del av vårdprocessen och flera kliniker har planer på att utöka 

med en rehabiliteringsavdelning. Flera djursjukhus har numera anställd djursjukgymnast medan 

vissa använder sig av en extern djursjukgymnast på konsultbasis (14).  

Forskning inom området 

En brittisk artikel med syftet att ge en översikt av sjukgymnastiska behandlingar av djur visade 

att intresset för djursjukgymnastik är ett växande område pga. ökad efterfrågan och medvetenhet 

bland djurägare. Att använda sig av sjukgymnastiska metoder för behandling av djur är enligt 

artikeln inget nytt påfund utan har använts sedan början av 1900-talet i Storbritannien (1). Även 

på Irland finns stort intresse för djursjukgymnastik. År 2003 gjordes en irländsk studie om 

veterinärers åsikter och kunskap om sjukgymnastik för djur. De veterinärer (97 st) som 

besvarade enkäten arbetade på djurkliniker, hästmottagningar, inom utbildning eller inom andra 

områden. Studien visade att de flesta hade en positiv inställning till sjukgymnastik för djur men 

endast 26 % av de tillfrågade hade vid något tillfälle remitterat en patient till en djursjukgymnast. 

Majoriteten av de veterinärer som remitterat till djursjukgymnast var nöjda med behandlingen. 

Då veterinärerna tillfrågades om vilket djur de ansåg vara mest lämpat för sjukgymnastisk 

behandling svarade majoriteten av veterinärerna häst och därefter hund och katt. En mindre del 

av veterinärerna ansåg även att kor och getter var lämpliga för behandling. Majoriteten av de 

tillfrågade veterinärerna ansåg att det bästa sättet att få kompetens inom området var genom 

sjukgymnastutbildning följt av en påbyggnadsutbildning inom djursjukgymnastik (15).  

Ett examensarbete vid sjukgymnastprogrammet vid Luleå tekniska universitet (2008) studerade 

behovet av sjukgymnastik för hundar. Deltagarna i enkätstudien var hundägare och fodervärdar 
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som rekryterades till studien i en djuraffär. Studien visade att det fanns ett behov av 

djursjukgymnaster som kunde behandla hundar med besvär från rörelseapparaten. 95 % av 

deltagarna kunde tänka sig att låta behandla sin hund vid rörelsebesvär (skelett, leder och 

muskler). 98 % av deltagarna svarade ja på frågan om de tyckte att det var rätt att använda 

sjukgymnastiska resurser på hundar. Trots detta var det få av deltagarna som hade varit i kontakt 

med djursjukgymnast (16), vilket verkar tyda på att det finns ett behov bland djurägare som inte 

tillgodoses. 

Idag återfinns de flesta djursjukgymnaster inom privat djurhälsovårdsverksamhet. Vi anser att 

det behöver undersökas om ett samarbete mellan distriktsveterinärer, dvs. statligt anställda 

veterinärer, och djursjukgymnaster bör utvecklas. Vi har inte funnit några publicerade studier 

som visar om det finns något intresse för ett sådant samarbete och vilket behov som finns av 

detta i Sverige. 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka distriktsveterinärers inställning till, kännedom om och nytta 

av ett samarbete med djursjukgymnaster i Sverige. 

Frågeställningar 

-Känner distriktsveterinärer till att det finns djursjukgymnaster? 

-Hur många distriktsveterinärer samarbetar idag med djursjukgymnaster? 

-Anser distriktsveterinärer att de har/skulle kunna ha nytta av att samarbeta med 

djursjukgymnaster? 

-Vad är distriktsveterinärers inställning till djursjukgymnastik? 

-Finns det några skillnader mellan landsdelarna? 
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Material och metod 

Deltagare 

Samtliga 352 distriktsveterinärer i Sverige tillfrågades om att vara med i studien. 

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara legitimerade veterinärer och jobba inom 

distriktsdjursjukvården.  

Exklusionskriterier var veterinärer som inte jobbade inom distriktsdjursjukvården. 

Mätinstrument 

Eftersom någon färdig enkät inte fanns, som kunde vara lämplig för denna studie, valdes att 

konstruera en ny (bilaga 1). Den första delen av webbenkäten (fråga 1.1-1.5) konstruerades för 

att beskriva populationen och innehöll frågor angående kön, ålder och arbetslivserfarenhet. Nästa 

del syftade till att besvara våra frågeställningar och innehöll frågor angående distriktsveterinärers 

kännedom om djursjukgymnastik (fråga 2,1), aktuella samarbeten (fråga 2.2), nytta av ett 

samarbete (fråga 2.3) och inställning till djursjukgymnastik (fråga 2.4-2.5) (bilaga 1). För att se 

om det förelåg några skillnader mellan de olika landsdelarna jämfördes hur respondenterna i 

Götaland, Svealand och Norrland besvarat varje fråga. Enkäten innehöll slutna frågor med 

förutbestämda svarsalternativ samt en öppen fråga på slutet där deltagarna kunde fylla i sina egna 

åsikter. De slutna frågorna besvarades genom att deltagaren kryssade för ett alternativ eller 

graderade sitt svar enligt en skala. Beräknad tidsåtgång för att svara på enkäten var 2-5 minuter. 

Vid distribution av enkäten användes dataprogrammet EvaSys.  

Procedur 

För att rekrytera deltagare till studien kontaktades Jordbruksverket med förfrågan om vilka 

distriktsveterinärer som var verksamma i Sverige. De återsände en lista över samtliga aktiva 

distriktsveterinärer. En pilotstudie gjordes för att testa enkätens begriplighet och utformning. 

Pilotstudien gjordes på tre veterinärer som inte jobbade inom distriktsvården. Pilotstudien var 

tillgänglig i elva dagar totalt och efter en vecka skickades en påminnelse ut. Inga revideringar 

gjordes innan enkäten skickades ut.  

Innan webbenkäten skickades ut mailades ett separat informationsbrev till distriktsveterinärernas 

arbetsgivare, Jordbruksverket, för att upplysa dem om studien (bilaga 2).  
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I samband med att enkäten mailades ut erhöll deltagarna i studien ett informationsbrev (bilaga 3). 

Webbenkäten var tillgänglig under totalt tre veckor. Efter en vecka skickades en påminnelse ut 

till de distriktsveterinärer som ej besvarat enkäten. Två veckor efter första utskicket skickades 

ytterligare en påminnelse ut till de deltagare som fortfarande inte besvarat enkäten. 

Dataprogrammet EvaSys ser till att respektive utskickad länk till enkäten endast kan besvaras en 

gång vilket förhindrar att någon person svarar flera gånger. Programmet ser även till att endast de 

som inte besvarat enkäten får en påminnelse till undersökningen. Befintliga svar sammanställdes 

i EvaSys allteftersom svaren mottogs. 

En kategorisering gjordes av deltagarnas kommentarer från den öppna enkätfrågan med syftet att 

få fram de mest representativa åsikterna. Bland de kategorier där det fanns flest gemensamma 

åsikter valdes några citat ut. 

Analys 

Insamlad data från webbenkäterna analyserades och sammanställdes med hjälp av 

dataprogrammet EvaSys. Deskriptiva analyser gjordes med absoluta och relativa frekvenser. 

Variablerna bearbetades univariat (17). För att skapa diagram och göra uträkningar användes 

Microsoft Excel. Vid bearbetning av kvalitativ data (kommentarer) skrevs kommentarerna ut på 

papper, klipptes sedan ut och delades upp under olika kategorier. Kategorierna namngavs med en 

rubrik som ansågs representera samtliga citat i gruppen. 

Etik 

En etisk granskning bedömdes av handledare och examinator inte vara nödvändig då ingen 

intervention gjordes. 

Innan enkäterna skickades ut fick Jordbruksverket och deltagarna i studien ett informationsbrev 

där undersökningens tillvägagångssätt och syfte beskrevs. Brevet innehöll även information om 

att deltagandet var frivilligt, att deltagarna kunde välja att avbryta deltagandet i studien innan 

enkäten skickades in samt hur resultatet skulle presenteras. Deltagarna och deras arbetsgivare 

Jordbruksverket informerades om att alla uppgifter skulle avrapporteras på ett sådant sätt att inga 

enskilda individer skulle kunna identifieras. De informerades även om att endast vi som utförde 

studien och vår handledare skulle ha tillgång till insamlad data. 
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Resultat 

Populationens karaktäristika 

Av de 352 distriktsveterinärer som tillfrågades besvarade totalt 140 (40 %) enkäten, 109 kvinnor 

(78 %) och 31 män (22 %). 36 % av de tillfrågade männen och 41 % av kvinnorna besvarade 

enkäten, dvs. svarsfördelningen var relativt lika fördelad. 

Deltagarnas ålder var från 26 år och uppåt men ingen deltagare var äldre än 67 år. Cirka hälften 

(44 %) av deltagarna var 26-37 år (figur 1).  

 

Figur 1. Åldersfördelning av deltagarna (n=140).   

Av de distriktsveterinärer som besvarade enkäten var 45 % verksamma i Götaland, 22 % i 

Svealand och 33 % i Norrland.  

En majoritet av deltagarna (57 %) hade arbetat som veterinärer kortare tid än 12 år (figur 2). 

 

Figur 2. Antal år som veterinär (n=137).  
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De flesta enkätdeltagare representerades av veterinärer med kortare yrkeserfarenhet inom 

distriktsvård. 42 % av deltagarna hade jobbat som distriktsveterinärer i mindre än 6 års tid och 

mindre än 10 % hade mer än 24 års erfarenhet (figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Antal år som distriktsveterinär (n=135). 

 

Distriktsveterinärers kännedom om djursjukgymnaster 

81 % av de tillfrågade distriktsveterinärerna kände till att det finns legitimerade sjukgymnaster 

som arbetade med djur. 

Kvinnorna var något mer medvetna om att det finns djursjukgymnaster (84 %) jämfört med 

männen (71 %).  

I Norrland kände 96 % av distriktsveterinärerna till att det finns djursjukgymnaster. I Götaland 

var det 74 % och i Svealand var det 80 % som hade kännedom om detta.  
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Aktuellt samarbete mellan distriktsveterinärer och djursjukgymnaster 

I dagsläget var det 91 % (n=127) av distriktsveterinärerna som inte hade något samarbete med 

djursjukgymnaster. 13 respondenter hade idag ett samarbete. Nio av de 13 distriktsveterinärer 

som hade ett samarbete med djursjukgymnast var verksamma i Norrland medan det var betydligt 

färre som hade samarbeten i de andra landsdelarna (figur 4).  

 

Figur 4. Antal distriktsveterinär som idag har ett samarbete med djursjukgymnaster, fördelat i de olika landsdelarna 

(n=13).  
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Nytta av ett samarbete 

Nästan 3 av 4 distriktsveterinärer ansåg att de skulle kunna ha nytta av ett samarbete med 

djursjukgymnast. Sex personer (5 %) bedömde att de inte skulle ha nytta av ett samarbete (figur 

5). 

 

Figur 5. Andel distriktsveterinärer som ansåg att de skulle ha nytta av ett samarbete med djursjukgymnast (n=129). 

De flesta av deltagarna var positivt inställda till ett framtida samarbete oavsett vilken del av 

landet de var verksamma i. Det var dock en högre andel som ansåg att de skulle ha nytta av ett 

samarbete i Norrland (76 %) jämfört med Götaland (71 %) och Svealand (62 %).   
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Distriktsveterinärers inställning till djursjukgymnastik 

Av respondenterna angav 99 % att sjukgymnastik är en viktig kompetens inom veterinärmedicin. 

En deltagare ansåg att det inte alls var viktigt och tre personer valde att inte besvara frågan (figur 

6).  

 

Figur 6. Andel distriktsveterinärer som ansåg att sjukgymnastik är en viktig kompetens inom veterinärmedicin 

(n=137).  

I samtliga landsdelar ansåg en majoritet att sjukgymnastik inom veterinärmedicin var en viktig 

kompetens. I Norrland var det störst andel av respondenterna (57 %) som ansåg att det var 

mycket viktigt (blå färg). I Svealand angav en majoritet (41 %) att det var viktigt (röd färg). I 

Götaland svarade 48 % att det var ganska viktigt (grön färg). (figur 7).  

 

Figur 7. Distriktsveterinärers åsikt om sjukgymnastik som kompetens inom veterinärmedicin i de olika landsdelarna 

(n=137). 
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Majoriteten av distriktsveterinärerna upplevde sig inte ha kännedom om 

sjukgymnastutbildningen kombinerat med vidareutbildning gav adekvat kunskap för att kunna 

arbeta som djursjukgymnast. Dock bedömde nästan lika många att det gav adekvat kunskap 

(figur 8). 

 

Figur 8. Andel distriktsveterinärer som ansåg att sjukgymnastutbildningen samt en vidareutbildning i 

veterinärmedicin ger adekvat kunskap för att arbeta som djursjukgymnast (n=139).  
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Öppna kommentarer 

Majoriteten av respondenterna var i de öppna kommentarerna positiva till djursjukgymnastik. Ett 

par deltagare angav att de inte visste så mycket om sjukgymnastik men att de var intresserade av 

att lära sig mer.  

“Generellt tror jag att sjukgymnastik är bra även för djur och att det är ett 

uppskattat behandlingsalternativ hos djurägare.“ 

“Mer information och kunskap inom detta ämne efterlyses.” 

“ … För delar av veterinärmedicinen är det högst relevant med sjukgymnastik 

e.g de delar som behandlar djur som enskilt presterande individer (ffa inom 

häst och hund sektorn) Inom andra delar, exvis slaktsvin, pälsfår eller 

värphöns, ser jag för tillfället inte behovet.”  

“Är mycket intresserad av att inleda ett samarbete med legitimerad sjukgymnast 

men då det inte finns någon till hands inom en radie av ca 10 mil är det många 

gånger svårt. I längden blir det ohållbart både ekonomiskt och tidsmässigt, 

speciellt för patienter som behöver regelbunden hjälp.” 

Ett par distriktsveterinärer uttryckte att de inte hade behov av sjukgymnastik i sitt arbete.  

“Har minimalt med sjukdomar som behöver sjukgymnastik i arbetet som 

distriktsveterinär.” 

 

Flera av deltagarna angav att de hade svårt att besvara fråga 2.5 om sjukgymnastutbildning samt 

vidareutbildning i veterinärmedicin ger adekvat kunskap för att arbeta som djursjukgymnast, 

detta p ga. att det inte framgick vilken typ av vidareutbildning frågan handlade om. Ett par av 

deltagarna ansåg att den som arbetar med sjukgymnastik på djur bör ha grundutbildning inom 

veterinärmedicin. 

 

“2.5 är väldigt beroende av den vidareutbildningens kvalité och omfattning.” 

“Har tyvärr för lite kontakt med sjukgymnaster o själv för dålig kompetens för 

att bedöma huruvida utbildningen i fråga 2.5 är tillräcklig, men sannolikheten 

är stor.” 

”…Personligen tycker jag att om man utbildar sig till sjukgymnast har man fått 

en utbildning som är inriktad på människobehandling och då är det korrekt att 

arbeta med människor.” 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Det har varit svårt att hitta vetenskapliga artiklar angående samarbete mellan distriktsveterinärer 

och djursjukgymnaster då väldigt få liknande studier inom området är gjorda. Ingen studie inom 

området har enligt vårt kännedom gjorts i Sverige men ett par liknande studier från Irland och 

England hittades (15, 18). Detta medför att källorna i denna rapport främst består av hemsidor 

från olika organisationer och myndigheter. Vi anser dock att våra källor är pålitliga eftersom de 

till stor del kommer från statliga myndigheter såsom Jordbruksverket och regeringen men det 

hade självklart varit önskvärt med fler vetenskapliga studier. 

Den använda metoden är relevant då den besvarar våra frågeställningar på ett bra sätt. Att göra 

en webbenkät istället för en vanlig enkät underlättar processen då vi undersökt en stor population 

på 352 personer. Det sparar tid eftersom vi inte behöver skicka ut enkäterna med post och sedan 

vänta på att de ska skickas tillbaka. Rimligtvis bör en webbenkät ge högre svarsfrekvens än en 

vanlig enkät då en webbenkät är lättillgänglig och deltagarna slipper leta efter en brevlåda då den 

ska skickas tillbaka. Enligt Trost (2007) ger dock webbenkäter ofta en lägre svarsfrekvens än 

postala enkäter då det enligt författaren är lätt att ett e-mail glöms bort eller fastnar i en 

brandvägg eller spamfilter samt att påminnelser via e-post kan upplevas som tjatiga (19). Boken 

är dock några år gammal och det är möjligt att detta förändrats då vi inte tror att det är så vanligt 

att man använder sig av postala enkäter numera. Vi anser att det var lämpligast att använda sig av 

webbenkät i denna studie eftersom vi hade en så stor population att undersöka och det verkade 

smidigare. 

Svarsfrekvensen på enkäten var relativt låg, 40 % av de 352 tillfrågade distriktsveterinärerna 

valde att delta vilket innebär ett bortfall på 60 %. Det fanns dock en entydighet i deltagarnas svar 

som gör att man kan misstänka att resultatet blivit liknande också om hela populationen besvarat 

enkäten. Det kan dock vara så att de 60 % som inte besvarade enkäten var de som var negativt 

inställda till djursjukgymnastik, vilket gör att inga säkra slutsatser kan dras angående hela 

populationen. Svarsfrekvensen är jämförbar med liknande studier inom samma område (15). 

Olsson (2007) anger dock att en svarsfrekvens på 50-60 % gör det svårt att generalisera resultatet 

(17).  
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Det interna bortfallet var lågt (som mest 11 av 140 personer på en fråga) Att det finns ett internt 

bortfall kan bero på att frågorna formulerats felaktigt (20). Det kan också bero på att vissa frågor 

var mer krävande att besvara då deltagarna var tvungna att tänka efter eller räkna ut t ex hur 

länge de arbetat. Detta hade kunnat förhindras genom att låsa frågorna i EvaSys vilket hade 

tvingat deltagaren att svara på alla frågor. Enligt Trost (2007) kan det dock öka risken för bortfall 

om frågorna låses eftersom det kan göra att respondenten istället väljer att avbryta deltagandet 

(19). 

Eftersom vi valde att konstruera en egen enkät medför detta att använd enkät inte testats innan 

och enkätfrågornas reliabilitet och validitet kan därför inte garanteras. Vi har dock försökt 

minimera risken för missförstånd genom att testa enkätfrågorna i en pilotstudie. Detta medförde 

att eventuella brister hade kunnat korrigeras innan den riktiga enkäten skickades ut. Enligt 

Olsson och Sörensen (2007) gör en pilotstudie att frågeformuläret testas från en validitets- och 

reliabilitetssynpunkt (17). Endast två av de tre tillfrågade veterinärerna valde att delta i 

pilotstudien. I efterhand inser vi att vi borde försökt få en större population att delta i pilotstudien 

då vi inte fick någon feedback på enkäten. Detta hade varit bra då några av deltagarna i den 

riktiga enkätstudien påpekade ett fåtal brister i vissa frågor. I pilotstudien fanns ingen specifik 

fråga angående feedback på enkäten men ett öppet kommentarsfält fanns på slutet där vi hade 

tänkt att deltagarna skulle ge återkoppling på enkäten. I informationsbrevet som skickades med 

pilotstudien angavs att feedback på enkäten efterfrågades. Detta uppfattades kanske inte av 

respondenterna då de kommenterade annat inom ämnet djursjukgymnastik.  

För att inte uppta för mycket av distriktsveterinärernas tid försökte vi konstruera en så 

lättbegriplig och kortfattad enkät som möjligt. Vår webbenkät innehöll endast tio frågor och 

uppskattades ta 2-5 minuter att besvara vilket gör det tidseffektivt för deltagarna. För att öka 

svarsfrekvensen sändes två påminnelser ut till deltagarna. Enligt Ejvegård (2009) påverkas 

svarsfrekvensen av enkätens storlek samt hur många påminnelser som skickas ut. En tydlig och 

kortfattad enkät ger en högre svarsfrekvens (20). Frågeformulärets disposition är också viktig 

samt att frågorna är enkla att besvara (17).  

En fråga som flera deltagare tyckte var svår att besvara var den angående om 

sjukgymnastutbildningen plus vidareutbildning inom veterinärmedicin gav tillräcklig kompetens 

för att kunna arbeta som djursjukgymnast. Distriktsveterinärerna var osäkra på vilken typ av 
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utbildning som frågan syftade på och utbildningen omfattning. Enligt Olsson (2007) är det 

viktigt att frågorna är entydiga, dvs. att de bara kan tolkas på ett sätt (17) vilket denna fråga inte 

var. Som distriktsveterinär är man kanske inte heller så påläst i vad sjukgymnaster behöver för 

utbildning för att få kompetens inom området eller vilken påbyggnadsutbildning för 

sjukgymnaster som existerar. Några deltagare skrev som avslutande kommentar att de hade svårt 

att besvara frågan då de hade begränsade kunskaper i sjukgymnastik för djur och själva inte hade 

någon kontakt med sjukgymnast. Efter att ha läst deras kommentarer angående denna fråga inser 

vi att frågan borde ha formulerats tydligare. 

Några deltagare kommenterade att de hade önskat att alternativet “vet ej” fanns tillgängligt som 

svar på frågan om sjukgymnastik är en viktig kompetens inom veterinärmedicin. Samma fråga 

uppfattades också som vinklad av ett par deltagare; tre av alternativen på frågan uppfattades som 

positiva till sjukgymnastik och endast ett negativt. Detta tolkades som att frågan favoriserade 

sjukgymnastik som en viktig kompetens inom veterinärmedicin. Frågan hade kunnat formuleras 

på ett bättre sätt så att alternativen upplevt som mer neutrala.  

Vi valde att ha en öppen fråga i slutet av enkäten för att ge deltagarna en chans att själva skriva 

vad de tyckte om enkäten eller om något annat. Detta gav många värdefulla och intressanta 

kommentarer. 

Resultatdiskussion 

Majoriteten av respondenterna (81 %) kände till att det finns sjukgymnaster som arbetar med 

djur. Förvånande nog angav 60 % av respondenterna som inte kände till att det finns 

djursjukgymnaster, att de ansåg att de skulle ha nytta av ett samarbete med djursjukgymnast. 

Anledningen till att de var så positiva till något de inte kände till sen tidigare kan bero på att 

detta är något de inte reflekterat över tidigare men vid eftertanke känner att de saknar. Eftersom 

veterinärutbildningen inte tar upp rehabilitering specifikt (14) finns det en stor chans att många 

utbildade veterinärer är helt omedvetna om denna resurs. Sjukgymnaster behöver kanske även bli 

bättre på att marknadsföra sig, speciellt inom nyare områden. En äldre studie från Storbritannien 

kom till konklusionen att det är viktigt för sjukgymnaster att marknadsföra sig inom 

veterinärmedicinvärlden för att yrket ska fortsätta växa att utvecklas (18).  
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Deltagarnas inställning till sjukgymnastik för djur var till största delen positiv. Flera studier från 

andra länder visar på liknande resultat (15, 18). Endast 9 % av distriktsveterinärerna hade ett 

samarbete med sjukgymnast i dagsläget men nästan 3 av 4 ansåg att de skulle ha nytta av ett 

samarbete. Deltagare kommenterade bl.a. att de ansåg att sjukgymnastik var mycket relevant 

inom delar av veterinärmedicinen samt att de gärna haft ett samarbete med djursjukgymnast om 

en sådan funnits tillgänglig. Detta tyder på att många distriktsveterinärer är intresserade av att 

samarbeta med djursjukgymnast men att detta behov inte tillgodoses. För att kunna tillgodose 

detta behöver fler sjukgymnaster bli utbildade och godkända av Jordbruksverket. 

Eftersom det finns en så stor efterfrågan på sjukgymnaster inom veterinärmedicin anser vi att det 

är problematiskt hur utbildningen ser ut i dagsläget. För att bli godkänd djursjukgymnast krävs 

en introduktionskurs på 10 hp plus tilläggsutbildning på 30 hp vid SLU. Denna utbildning 

bekostas av den enskilda individen och kostar cirka 200 000 kr (3). Detta ser vi som ett stort 

problem då det försvårar möjligheten för sjukgymnaster att vidareutbilda sig och för marknaden 

att få tillgång på ny djurhälsopersonal med kompletterande kunskap. Utifrån SLU:s hemsida 

verkar den nya uppdragsutbildningen för att bli godkänd djursjukgymnast fortfarande inte ha 

kommit igång (3). På grund av den stora kostnaden anser vi att det blir det svårt att utöka antalet 

godkända sjukgymnaster med kompetens inom området. Detta gör det omöjligt att tillgodose 

distriktsveterinärernas, dvs. statens, uppenbara behov av sjukgymnastik för djur, då det endast 

finns 46 godkända djursjukgymnaster i hela Sverige (Ericson C. ordförande i LSVET. Personlig 

kommunikation. 24 oktober 2013).  Detta uppmuntrar sjukgymnaster som vill jobba inom 

området att jobba utan ett godkännande från Jordbruksverket eftersom man då inte behöver 

bekosta utbildningen samt att sjukgymnasten inte heller är ansvarig för djuret personligen vid 

eventuella komplikationer (det är djurägaren som står som ansvarig när behandlaren inte är 

godkänd). Den som är godkänd djursjukgymnast är däremot ansvarig för sin verksamhet. Denna 

regel kan uppmuntra till att sjukgymnaster istället jobbar utan ett godkännande. Detta är ett 

problem som de flesta djurägare antagligen inte är medvetna om. Vi hoppas därför att det tas 

fram ett bättre alternativ för vidareutbildning så det blir möjligt för fler sjukgymnaster att 

vidareutbilda sig vilket även skulle höja kompetensen hos sjukgymnasterna och göra det säkrare 

för djurägaren.  
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Norrland var den landsdel där flest distriktsveterinärer var medvetna om att djursjukgymnaster 

existerar (96 % i jämförelse med 80 % och 74 % i Svealand och Götaland). Aktuella samarbeten 

mellan yrkesgrupperna var också betydligt vanligare i Norrland än i övriga landet, detta trots att 

andelen distriktsveterinärer som besvarade enkäten var färre i Norrland (33 %) jämfört med 

Götaland (45 %). Att det finns flera distriktsveterinärer i Norrland som samarbetar med 

djursjukgymnast kan ha bidragit till att distriktsveterinärerna i norr var de som hade mest positiv 

inställning till sjukgymnastik för djur. Om fungerande samarbete existerar mellan de båda 

yrkesgrupperna kanske ryktet sprider sig även till de distriktsveterinärer som i dagsläget inte 

samarbetar med djursjukgymnaster.  

Att just Norrland är den landsdel där många distriktsveterinärer var positiva till sjukgymnastik 

för djur kan ha flera förklaringar. Kanske är djursjukgymnaster i Norrland bättre på att 

marknadsföra sig än i övriga landsdelar. Att det var i Norrland flest distriktsveterinärer kände till 

att det finns sjukgymnaster som arbetar med djur skulle kunna tyda på detta. Det kan också bero 

på att det inte är lika många distriktsveterinärer och djursjukgymnaster som arbetar i Norrland 

vilket gör att det blir ett närmre samarbete. Djursjukhuset Gammelstad är det enda djursjukhus 

som finns i norra Sverige (21) och blir därför en samlingsplats för veterinärer från ett stort 

område. Vid konferenser och föreläsningar vid Djursjukhuset Gammelstad finns även 

djursjukgymnaster och andra yrkesgrupper ofta representerade (Jacobson I. leg. sjukgymnast, av 

Jordbruksverket godkänd för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. Personlig kommunikation. 

23 september 2013) vilket kanske gör att ämnet blir mer belyst än på andra platser. 

Deltagarna som arbetade i Svealand (22 %) var de som hade minst etablerade samarbeten med 

djursjukgymnaster. Distriktsveterinärerna i Svealand var också mer negativt inställda till 

sjukgymnastik om man jämför med de andra landsdelarna vad gäller frågan om sjukgymnastik är 

en viktig kompetens inom veterinärmedicin. Detta skulle kunna hänga samman med att endast en 

av respondenterna som var verksam i Svealand i dagsläget samarbetar med djursjukgymnast. Det 

kan även ha att göra med att Svealand är en landsdel med flera stora städer och djursjukhus. 

Detta kan göra att djurhälsopersonal i Svealand blir mer splittrade då det inte finns någon 

naturlig samlingsplats för all personal inom djursjukvården. Trots detta var det 62 % som ansåg 

att de skulle ha nytta av ett samarbete i Svealand. 
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En majoritet av deltagarna var yngre och 42 % hade jobbat i mindre än sex år. Det kan bero på 

att de som är nya inom yrket är mer benägna att besvara enkäter då de inte blivit ombedda att 

delta i en mängd studier tidigare samt att man som nyutbildad är mer nyfiken och öppen för olika 

idéer. Vi tror dock att deltagarna i vår enkätstudie kan representera den verkliga 

åldersfördelningen bland distriktsveterinärer. Att många av deltagarna var unga och inte hade så 

lång erfarenhet kan bero på att många nyutexaminerade veterinärer kanske börjar sin karriär 

inom distriktsvården och sedan väljer att gå vidare till andra områden. 

Sammanfattningsvis anser vi att åtgärder behöver vidtas för att möjliggöra ett samarbete mellan 

djursjukgymnaster och distriktsveterinärer då vår studie visar att ett intresse av ett sådant 

samarbete finns. Att se över den utbildning som krävs för att bli godkänd djursjukgymnast kan 

vara ett steg i rätt riktning då den höga kostnaden troligtvis avskräcker personer som annars hade 

varit intresserade av en sådan utbildning. Om fler sjukgymnaster som arbetar med djur blir 

godkända av Jordbruksverket tror vi att detta skulle höja kompetensen inom yrkesgruppen och 

därmed även inom djurhälsovården. För att arbetsområdet sjukgymnastik för djur ska kunna 

etableras också inom distriktsvården behöver sjukgymnasterna även bli bättre på att nå ut med 

information om djursjukgymnastik till distriktsveterinärerna. Kanske vore det lämpligt om 

Jordbruksverket var involverade i detta arbete då Jordbruksverket är distriktsveterinärerna 

arbetsgivare.  

Konklusion 

Denna studie visar på att de flesta distriktsveterinärer är medvetna om att det finns 

sjukgymnaster som arbetar med djur men det är i dagsläget ovanligt med samarbete mellan 

yrkesgrupperna. Majoriteten av distriktsveterinärerna var positivt inställda till sjukgymnastik för 

djur och en stor majoritet ansåg att de skulle ha nytta av ett samarbete.   
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Bilaga 2 

Informationsbrev till Jordbruksverket  

2013-10-28 

Anledningen till att djur behöver sjukgymnastik är densamma som för människor. 

Sjukgymnastik används bl.a. som rehabilitering efter skada, för att hantera muskuloskeletala 

problem, för att öka den fysiska prestationsförmågan vid rörelse och för att minska risken för 

skador. Forskning visar att intresset för djursjukgymnastik är ett växande område pga. ökad 

efterfrågan och medvetenhet bland djurägare. I Sverige finns det sedan år 2010 en lag som 

innebär att legitimerade sjukgymnaster kan bli godkända av Jordbruksverket för arbete inom 

djurens hälso- och sjukvård. Syftet med vår studie är att undersöka hur stort intresset är bland 

distriktsveterinärer för ett samarbete med djursjukgymnaster. Vi tror att vår studie kan leda till 

ökad kunskap angående behovet av ett samarbete. 

Vi planerar att skicka ut en webbenkät till samtliga distriktsveterinärer i Sverige. Eftersom 

Jordbruksverket är ansvarig arbetsgivare vill vi informera Er om denna enkät. Enkäten kommer 

att innehålla frågor angående distriktsveterinärernas intresse för sjukgymnastik för djur. Den 

insamlade informationen kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att kunna 

kopplas till enskilda individer. Endast vi som utför studien och vår handledare kommer att ha 

tillgång till den insamlade datan. Informationen kommer att lagras på våra lösenordsskyddade 

datorer och efter studien kommer informationen att raderas. Studien är helt frivillig och 

deltagarna kan välja att avbryta deltagandet i studien innan enkäten skickas in . 

Vi som utför studien heter Linda och Nathalie och läser sista terminen på 

Sjukgymnastprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Vid frågor eller funderingar kan ni 

kontakta oss via telefon eller mail. Studien kommer att publiceras på 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html januari 2014. 

Linda Vestlin, Sjukgymnaststudent LTU 

linwes-9@student.ltu.se 

0736226161 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
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Handledare: Inger Jacobson, PhD, leg sjukgymnast, av Jordbruksverket godkänd för arbete inom 

djurens hälso- och sjukvård 

Avdelningen för hälsa och rehabilitering 

Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå 

Telefon:0920-491000 vx 

 

  



 

Bilaga 3 

Informationsbrev till deltagare i enkätstudien  

2013-10-28 

Anledningen till att djur behöver sjukgymnastik är densamma som för människor. 

Sjukgymnastik används bl.a. som rehabilitering efter skada, för att hantera muskuloskeletala 

problem, för att öka den fysiska prestationsförmågan vid rörelse och för att minska risken för 

skador. Forskning visar att intresset för djursjukgymnastik är ett växande område pga. ökad 

efterfrågan och medvetenhet bland djurägare. I Sverige finns det sedan år 2010 en lag som 

innebär att legitimerade sjukgymnaster kan bli godkända av Jordbruksverket för arbete inom 

djurens hälso- och sjukvård. Syftet med vår studie är att undersöka hur stort intresset är bland 

distriktsveterinärer för ett samarbete med djursjukgymnaster. Vi tror att vår studie kan bidra till 

ökad kunskap om veterinärers åsikter om rehabilitering. 

Vi har genom hemsidan www.distriktsveterinarerna.se fått tillgång till mailadresser till samtliga 

distriktsveterinärer. Vi har valt att konstruera en webbenkät. Beräknad tidsåtgång för att svara på 

enkäten är 2-5 min. Enkäterna kommer att innehålla frågor angående Ditt intresse för 

sjukgymnastik för djur. Enkäten kommer att finnas tillgänglig via bifogad länk under en vecka. 

28/10-. Endast författarna och vår handledare kommer att ta del av enkäten och inga 

personuppgifter kommer att publiceras. Resultatet av studien kommer att publiceras i form av 

diagram och figurer och ingen individ kommer att kunna identifieras. 

Studien är helt frivillig men vi skulle uppskatta Ditt deltagande. Du kan välja att avbryta 

deltagandet i studien när som helst fram tills dess att enkäten lämnas in. 

Vi som utför studien heter Linda och Nathalie och läser sista terminen på 

Sjukgymnastprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Vid frågor eller funderingar kan ni 

kontakta oss via telefon eller mail. Studien kommer att publiceras på 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html januari 2014. 

Linda Vestlin, Sjukgymnaststudent LTU 

linwes-9@student.ltu.se 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
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