
KURS/WORKSHOP KLINISK MOTORKONTROLL
 
“Från receptornivå till ett helhetsperspektiv med inriktning på  
nacke-skulderkomplexet och ländrygg-bäcken-höftkomplexet” 

Martin Asker och Peter Viklund inbjuder till kurs/workshops med fördjupning i 
motorkontroll med inriktning på praktiska kunskaper. Fokus ligger på funktionell diagnostik, 
behandlingsstrategier och träning för att diagnostisera och återställa motorkontroll. Under kursen 
förvärvas kunskaper som sträcker sig från receptornivå till ett helhetsperspektiv på motorkontroll. 
Kursen bygger på en stor erfarenhet och på den senaste forskningen inom funktionell diagnostik 
och motorkontroll för nacke-skulderkomplexet samt ländrygg-bäcken-höftkomplexet. 
Genomgående fokus för kursen är på patienten och dennes rehabilitering
. 

Kan ett akut motorkontrollmönster vid ländryggsmärta bibehållas och få långtidskonsekvenser? 
Kan en påverkan på motorkontroll i nacke påverka funktionen i axelled och vice versa? 
Hur undersöker vi det? Hur rehabiliterar vi det?
Det är några av de frågor som vi kommer skapa klarhet i under kursen.

Övergripande kursinnehåll: 
- Teori: Fascia, motorkontroll, motorisk inlärning och smärtans roll i motorkontroll 
- Funktionell analys och diagnostik av respektive område 
- Behandlingsstrategier baserade på fynd i den funktionella undersökningen 
- Träning av motorkontroll i respektive område; var börjar man och när och hur går man vidare?

Målgrupp: Kursen riktar sig till naprapater, sjukgymnaster och kiropraktorer som vill fördjupa 
sig i teorier för motorkontroll, fascia och motorisk inlärning samt funktionell diagnostik, 
behandlingsstrategier och träning för att återställa motorkontroll i nack-skulderkomplexet samt 
ländrygg-bäckenhöftklomplexet.  

Kursmål: Efter kursen skall deltagaren kunna utföra en funktionell analys av 
nack-skulderkomplexet samt ländrygg-bäcken-höftkomplexet och utifrån den analysen 
skapa en individanpassad och målinriktad behandlings- och rehabiliteringsstrategi. Kursdeltagaren 
skall också ha en fördjupad kunskap inom de senaste teorierna kring motorkontroll och fascia och 
hur dessa kan impliceras i det kliniska arbetet med patienten. 
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Kurshållare: 
Martin Asker, leg. Naprapat. Lärare i Naprapati, Idrottsmedicin, 
Anatomi, Biomekanik, Nack och skulderdiagnostik samt Motorkontroll vid 
Naprapathögskolan. Internationell föreläsare och kurshållare inom manuell 
medicin och idrottsmedicin. Specialisering inom diagnostik, idrottsmedicin 
och motorkontroll.

Peter Viklund, leg. Naprapat. Lärare i Naprapati, Anatomi, 
Nervsystemet, Ländrygg- och bäckendiagnostik, Fascia, samt Motorkontroll 
vid Naprapathögskolan. Föreläsare med erfarenhet från såväl Norge, Finland 
och Sverige som från den internationella Fascia Reasearch kongressen i 
Vancouver. Inriktning på klinisk motorkontroll och fasciell kunskap.

Datum och tid: 13-14 september 2013  Tid: 9.00-16.00

Plats: Trento Treningssenter/Rygg og Rehab AS, Åsveien 21, 3475 Sætre.

Pris: 3250:- NOK (ex. moms.) vid anmälan före 31/7. 
        Därefter 3800:- NOK (ex. moms) I priset ingår lunch båda dagarna.

Anmälan: via e-post: utbildning@specialistgruppen.se eller 08-400 240 55
Anmälan är bindande. Kursavgift faktureras innan kursen. 
Vid anmälan v.g. ange namn och fakturaadress. Begränsat antal platser!
Övrigt: Vi kommer arbeta mycket praktiskt under dagen så kom i ledig  klädsel.
 
Vid frågor kontakta: 
Martin Asker; martin@specialistgruppen.se eller 
Peter Viklund; peter@totalkropp.se
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Översiktsschema 

Fredag förmiddag: 
- Introduktion Klinisk Motorkontroll 
- Motorisk inlärning - Hur lär man sig motorkontroll och hur kan vi som 
   terapeuter optimera denna inlärning? 
- Teori fascia; från receptor till praktisk applicering 
- Generella förutsättningar för funktionell diagnostik och funktionell 
   rehabilitering

Fredag eftermiddag: 
- Klinisk Motorkontroll; undersökning och diagnostik

Lördag förmiddag: 
- Teori: Explain pain; smärtfysiologi och smärtans roll i motorkontroll 
- Klinisk Motorkontroll; Behandling och rehabilitering för respektive område

Lördag eftermiddag: 
- Klinisk Motorkontroll; Behandling och rehabilitering för respektive område 
- Frågor och diskussionsstund

Välkommna!

Martin Asker, Leg naprapat Peter Viklund, leg naprapat


