
STRUKTURELL OCH FUNKTIONELL DIAGNOSTIK  
SAMT BEHANDLINGSSTRATEGIER

 
Övre extremitet

(Kursen berättigar till 16 poäng i Svenska Naprapatförbundets fortbildningssystem)

För fjärde året erbjuder nu Specialistgruppen en serie med kurser i manuell 
medicin med inriktning på strukturell och funktionell diagnostik. En kursserie 
som snabbt har blivit väldigt populär och uppskattad. Den första kursen har 
inriktning mot ryggraden medan de andra två belyser övre respektive nedre 
extremitet. I kursen går vi igenom ett strukturerat undersökningsförfarande 
med fokus på strukturell och funktionell diagnostik samt behandlingsstrategi. 
Kursen bygger på en stor beprövad erfarenhet och på den senaste forskningen 
inom neurodynamik, motorkontroll, ortopedisk medicin samt manuell medicin.

Kursinnehåll: 
- Strukturell och funktionell diagnostik övre extremitet 
- Tolkning av undersökningsfynd och kliniskt resonemang 
- Integrering mellan övre extremitet och bålen/nacken 
- Behandlingsstrategier vid olika tillstånd i övre extremiteten, utefter 
   patientens förutsättningar och krav. 
- Träning och rehabilitering; motorkontroll; ”var börjar man, när går man 
   vidare och när slutar man?”

Målgrupp: 
Kursen riktar sig till naprapater, sjukgymnaster och kiropraktorer som vill få 
en tydlig struktur i undersökning, diagnostik och behandlingsstrategi av 
besvär från övre extremitet

Kursmål: 
Att skapa en struktur och en “röd tråd” som genomsyrar undersökning, diagnos 
och behandling. Målet är även att skapa en ökad förståelse och trygghet i 
strukturell och funktionell diagnostik, där ”Strukturell diagnos - Funktionell 
diagnos -Rehabilitering” integreras och samspelar.
 

Kursinbjudan



Kurshållare: Martin Asker, leg. Naprapat. Lärare i Naprapati,
Idrottsmedicin, Anatomi, Biomekanik och Motorkontroll vid 
Naprapathögkolan. Internationell föreläsare och kurshållare inom manuell 
medicin. Specialiserad inom diagnostik, idrottsmedicin och klinisk 
motorkontroll.

Datum och tid: 4-5 oktober 2013. 9.00-16.00

Plats: Specialistgruppens klinik, Warfvinges väg 26. 112 51 Stockholm

Pris: 2900:- exkl. moms. vid anmälan innan 31/8, därefter 3300:- exkl. moms. 
Kursavgiften faktureras innan kursstart.

Anmälan: via e-post utbildning@specialistgruppen.se eller 
08-400 240 55. Anmälan är bindande. 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

 
Kursbetyg: Våra tidigare deltagare ger denna kurs betyget 4,8 av 5 i snitt. 
100% av tidigare kursdeltagare skulle rekommendera denna kurs för sina 
kollegor. 

Kommentarer från tidigare kursdeltagare:

”Denna kurs gav mig en väldigt tydlig struktur i min axeldiagnostik och rehab”

”Precis vad jag behövde, en fördjupning i undersökning av axel och armbåge 
och framförallt med ett så pedagogiskt upplägg” 

”Bästa kursen jag har gått. En kurs man måste gå!”

Välkomna!



Kursupplägg (med reservation för ändring):

Fredag förmiddag: 
Genomgång i grundsynsättet  
”Strukturell diagnos - Funktionell diagnos - Rehabilitering”, samt 
grundstruktur i anamnes och undersökning. Anamnes, strukturell 
diagnostik och kliniskt resonemang axelled/skuldra.

Fredag eftermiddag: 
Funktionell diagnostik och kliniskt resonemang och 
behandlingsstrategier axelled/skuldra.

Lördag förmiddag: 
Fortsättning rehabilitering axelled/skuldra. Anamnes, strukturell 
diagnostik och kliniskt resonemang armbågsled/underarm.

Lördag eftermiddag: 
Funktionell diagnostik och kliniskt resonemang samt 
behandlingsstrategier och rehabilitering armbågsled/underarm.

Övrigt: 
Vi kommer arbeta praktiskt under kursen så kom i ledig klädsel. 
Vid frågor kontakta Martin Asker, 0707-51 57 53, eller
martin@specialistgruppen.se

(Kursen berättigar till 16 poäng i Svenska Naprapatförbundets fortbildningssystem)

Välkomna!


