
Våra kurser och utbildningar hösten 2013 

Oktober 

4-5 okt Strukturell/Funktionell diagnostik och behandlingsstrategier – Övre extremitet 

I kursen går vi igenom ett strukturerat undersökningsförfarande med fokus på strukturell och 

funktionell diagnostik samt behandlingsstrategi för övre extremitet (Skuldra, armbåge, underarm och 

hand). Kursen bygger på en stor beprövad erfarenhet och på den senaste kliniska forskningen inom 

neurodynamik, motorkontroll, ortopedisk medicin samt manuell 

medicin. 

Ett axplock av det som gås igenom under kursen;  

- Träning och rehabilitering; motorkontroll; ”var börjar man, när går 

man vidare och när slutar man?”  

- Strukturell och funktionell diagnostik övre extremitet 

- Tolkning av undersökningsfynd och kliniskt resonemang 

Kurshållare: Martin Asker leg. Naprapat 

Läs mer om kursen och se vad tidigare kursdeltagare säger om 

kursen här 

 

25:e oktober Palpationstekniker övre och nedre extremitet 

Palpation är en av det viktigaste verktyget som man som terapeut har för att ställa diagnos. Att ha en 

adekvat palpationsteknik samt förståelse för vad det är för struktur och hur den strukturen palperas 

kan många gånger vara avgörande för att ställa korrekt diagnos och prognos. Pga. stor efterfrågan 

bland våra kursdeltagare så har vi nu skapat en workshop med palpationstekniker. Under denna 

workshop så går vi igenom basala palpationstekniker för övre och nedre extremitet samt diskuterar 

hur palpabla fynd korrelerar med diagnos och prognos. Efter kursen så behärskar kursdeltagaren ett 

strukturerat undersökningsförfarande, vad gäller palpation, för de större lederna och omgivande 

områden i övre och nedre extremitet. 

Ett axplock av det vi går igenom under kursen; 

- Palpationsteknik/teori – vilka histologiska förändringar kan man palpera och vad säger detta oss? 

- Ett strukturerat tillvägagångssätt vid palpation av övre och nedre extremitet 

Kurshållare: Josefin Lindestål, leg. Naprapat 

Läs mer om kursen här  

 

http://specialistgruppen.se/wp-content/uploads/2013/01/Vidareutbildning-manuell-medicin-övre-extremitet-höst-2013.pdf
http://specialistgruppen.se/wp-content/uploads/2013/01/Workshop-palpation-2013.pdf


November 

15-16 nov  Strukturell/Funktionell diagnostik och behandlingsstrategier - C/Th/L 

I kursen går vi igenom ett strukturerat undersökningsförfarande med fokus på strukturell och 

funktionell diagnostik samt behandlingsstrategi för nacke, bröstrygg och ländrygg . Kursen bygger på 

en stor beprövad erfarenhet och på den senaste kliniska forskningen inom neurodynamik, 

motorkontroll, ortopedisk medicin samt manuell medicin. 

Ett axplock av det som gås igenom under kursen;  

- Träning och rehabilitering; motorkontroll; ”var börjar man, när går 

man vidare och när slutar man?”  

- Strukturell och funktionell diagnostik nacke/bröstrygg/ländrygg 

- Tolkning av undersökningsfynd och kliniskt resonemang 

Kurshållare: Martin Asker leg. Naprapat 

Läs mer om kursen och se vad tidigare kursdeltagare säger om kursen 

här 

 

 

 

Kommande kurser under våren 2014 

- Strukturell/Funktionell diagnostik: nedre extremitet 

- Biomechanics of the lower limbs – a clinical approach 

- Patello-femoral pain – diagnostics and treatment 

 

http://specialistgruppen.se/wp-content/uploads/2013/01/Vidareutbildning-manuell-medicin-rygg-höst-2013.pdf

