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Uppdragsbeskrivning 
för leg sjukgymnast/fysioterapeut inom barn- 

och ungdomsmedicin 

Fysioterapeuten arbetar med rörelse som huvudsakligt medel för att främja 
hälsa och minska ohälsa. Arbetet innefattar bedömning, behandling och 
utvärdering av motorisk funktion och förmåga. I arbetet som fysioterapeut 
inom barn- och ungdomsmedicin ställs krav på bred yrkesspecifik kunskap 
samt förmåga till samverkan i multidisciplinära team. Insatserna genomförs i 
samarbete med barn, föräldrar, närstående och andra yrkesgrupper/team. 

 
Styrdokument 

• Hälso- och Sjukvårdslagen (2017:30) 
• Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 
• FN:s konvention om barnets rättigheter 
• NOBABS:s standard för barn och ungdomar på sjukhus 

• Nationella vårdprogram för olika diagnoser 

 
Uppdrag 
Bedömning/Utredning 

• Evidensbaserade metoder och bedömningsinstrument används för att 
mäta rörelseförutsättning, rörelseförmåga och rörelsebeteende. 

• Bedömning och behandling baseras på en noggrann analys av 
rörelseförutsättningar, rörelseförmåga och rörelsebeteende och 
grundar sig på barnets/ungdomens och familjens målsättning. 

• Bedöma behovet av och planera fysioterapeutiska åtgärdsprogram för 
barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, sjukdomar och 
skador. 

• Insatser av sjukgymnasten/fysioterapeuten utgår från en helhetssyn 
av barnets eller den ungas funktionsförmåga och livssituation. 
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Behandling 

● Genomföra samt utvärdera fysioterapeutiska åtgärdsprogram för barn 
och ungdomar med funktionsnedsättningar, sjukdomar och skador. 
Utredning och behandling sker i enlighet med evidens och/eller 
beprövad erfarenhet. 

 

Konsultation och handledning 

• Konsultation och handledning till familjen och berörd personal i 
barnets närmaste omgivning. 

• Konsultation och handledning till vårdpersonal inom barn- 
och ungdomsmedicin. 

• Handledning av studenter inom vårdutbildning. 
Övrigt 

• Delta i ronder, teammöten och temadagar. 
• Utveckla vårdprogram och behandlingsriktlinjer. 
• Ta initiativ till och leda metod- och utvecklingsarbete samt 

bedriva kvalitetssäkringsarbete. 
 

Utvärdering/uppföljning 

• Årlig utvärdering av verksamheten, systematisk dokumentation. 
• Uppföljning t.ex. med patientenkät eller andra typer av kvalitetsmätningar. 

 
 
Kvalifikationer 
Fysioterapeutprogrammet 180 hp 

 
Fördjupad kompetens inom specialistområde barnmedicin är önskvärt. 

 

Kompetens om utredningsmetoder och bedömningsinstrument som är relevanta 
för specialistområdet 
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Källa 

www.fysioterapeuterna.se  

www.fysioterapeuterna.se/Profession/Om-
professionen/  

www.socialstyrelsen.se/halso-ochsjukvard 
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