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Vedlegg 2 

Vedlegg 2:  

Forslag til fag som bør inn i bachelorprogrammet med antydet progresjon og 

semesterplassering 

 

 

Fysikk for Klinisk Biomekanikk 

 

Målsetting: 

Å lære studenten å tenke i naturvitenskapelige baner, og å gå gjennom fysiske temaene og 

prinsippene av spesiell interesse og viktighet for de påfølgende teoretiske og kliniske 

biomekanikk kursene. 

 

Innhold:  

Klassisk mekanikk(kinematikk, dynamikk, statikk, arbeid, energi, impuls) elastisitet, 

radioaktivitet og strålespredning gjennom materie. 

 

1. semester, 45 timer 

 

Lærings og undervisningsformer: 

Forelesning, seminar 

 

Klinisk Turnus A - Utplassering 

 

Måsetting: 

Å gi studenten en innføring i en praktiserende kiropraktors arbeidsdag, inklusiv 

pasientkontakt og typiske arbeidssituasjoner.  

 

Innhold: 

Pasientkontakt 

Kiropraktorens arbeidsområde 

 

1. semester. 3 dager 

 

Lærings og undervisningsformer: 

Klinisk trening med en praktiserende kiropraktor. 

 

Kiropraktisk Historie 

 

Målsetting: 

Å gi studenten en grunnleggende forståelse av opphavet og utviklingen av kiropraktikk, 

inklusiv den kiropraktiske idehistorie siden begynnelsen av det 20. århundre. Det legges 

spesiell vekt på å gi studenten forståelse av overgangen fra erfaringsbasert klinisk praksis til 

dagens evidens baserte vitenskapelige tenkning. 

 

Innhold: 

Manuell behandling fra Antikken til 1850 

Fremveksten av osteopati 

Frenveksten av kiropraktikk 

Forskjellige perioder i kiropraktikkens utvikling frem til i dag. 
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2. semester. 10 timer 

 

Lærings og undervisningsformer: 

Forelesning. 

 

Palpasjon, Psykomotor Trening og Ikke Verbal Kommunikasjon 

 

Målsetting: 

Basert på kunnskap i anatomi skal studenten utvikle en forståelse for vurdering av 

leddbevegelse, muskelstyrke og funksjon, hud konsistens og være i stand til å identifisere 

ledd, skjelettstruktur og muskler ved palpasjon av levende mennesker. 

Studenten må trene psykomotor ferdigheter for å oppnå hurtighet og presisjon i samband med 

kiropraktiske justeringsteknikker. 

Studenten skal lære seg kommunikasjonsferdigheter ved å undersøke andre og ved selv å bli 

undersøkt, være oppmerksom på egne og andres ikke verbale kommunikasjon og reflektere 

over egen erfaring i undersøkelsessituasjonen.  

 

Innhold: 

Holdningsobservasjon/analyse 

Undersøkelse av muskelskjelettsystemet med vekt på funksjon og anatomi 

Statisk og bevegelsespalpasjon av muskelskjelettsystemet med spesiell vekt på columna 

Øve på psykomotor ferdigheter 

Beskrive ikke verbal kommunikasjon 

 

2 og 3 semester. 20 timer i hvert semester 

 

Lærings og undervisningsmetoder: 

Øvelser, Gruppearbeid 

 

Teoretisk Biomekanikk 

 

Målsetting: 

Med bakgrunn i fysikk skal studenten tilegne seg en grundig teoretisk kunnskap om den 

normale funksjon i muskelskjelettsystemet, delvis som del av de enkelte komponentene, 

delvis som del av integrerte systemer. Studenten skal erverve en viss evne til kritisk å 

evaluere den tilegnede teoretiske kunnskap gjennom praktiske øvelser/trening. 

 

Innhold: 

Ben biomekanikk 

Leddbrusk bimekanikk 

Tendon og ligament biomekanikk 

Perifer nerve biomekanikk 

Skjelettmuskler biomekanikk. 

Følgende områder er dekket som integrerte system: 

Kne, hofte, ankel, fot, lunbalcolumna, torakalcolumna, cervikalcolumna, skulder, albue, 

håndledd, hand.  

2 og 3 semester. 64 timer. 

 

Lærings og undervisningsmetoder: 

Forelesning, seminar laboratorieøvelse.  
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Klinisk Biomekanikk 1 

 

Målsetting: 

Repetere og videreutvikle psykomotor ferdigheter. Utvikle studentens ferdigheter vedrørende 

undersøkelse, diagnose og behandling av mekaniske dysfunksjoner i torakalcolumna. Å ta 

hensyn til komplikasjoner og kontraindikasjoner på manuell behandling i torakalcolumna.  

 

Innhold: 

Praktisere psykomotor ferdigheter 

Statisk og dynamisk palpasjon av torakalcolumna 

Aktiv og passiv bevegelse i torakalcolumna 

Ortopedisk og nevrologisk undersøkelse av torakalcolumna 

Kiropraktiske justeringsteknikker for torakalcolumna 

Bløtvevsteknikker for torakalcolumna 

Torakale syndromer 

 

4. semester. 60 timer 

 

Lærings og undervisningsformer: 

Forelesning (primært kasusorienterte) Teknikklaboratorium. 

 

Klinisk Biomekanikk II 

 

Målsetting: 

Repetere og vedlikeholde psykomotor ferdigheter. Utvikle studentens ferdigheter i 

undersøkelsesteknikk, diagnostikk, og behandling av mekaniske dysfunksjoner i lumbal og 

pelvis området.  Tilføre studenten kunnskaper om komplikasjoner og kontraindikasjoner på 

manuell behandling i lumbal og pelvis området.  

 

Innhold: 

Praktisere psykomotor ferdigheter 

Statisk og dynamisk palpasjon av lumbal og pelvis området 

Aktiv og passiv bevegelse i lumbal og pelvis området 

Ortopedisk og nevrologisk undersøkelse av lumbal og pelvis området 

Kiropraktiske justeringsteknikker for lumbal og pelvis området. 

Bløtvevsteknikker for lumbal og pelvis området 

Syndromer i lumbal og pelvis området. 

 

5. semester. 60 timer 

 

Lærings og undervisningsformer: 

Forelesning (primært kasusorientert) Teknikklaboratorium 

 

 

 

Klinisk Biomekanikk III 

 

Målsetting: 

Oppfriske og videreutvikle psykomotor ferdigheter 
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Utvikle studentens ferdigheter i undersøkelsesteknikk, diagnostikk og behandling av 

mekaniske dysfunksjoner i cervikalregionen. Tilføre studenten kunnskap om komplikasjoner 

og kontraindikasjoner til manuell behandling av cervikalcolumna. 

 

Innhold: 

Praktisere psykomotor ferdigheter 

Statisk og dynamisk palpasjon av cervikalregionen 

Aktiv og passiv bevegelse i cervikalregionen 

Ortopedisk og nevrologisk undersøkelse av cervikalregionen 

Kiropraktiske justeringsteknikker for cervikalregionen 

Bløtvevsteknikker for cervikalregionen 

Spesifikke syndromer i cervikalregionen 

 

6. semester. 60 timer 

 

Lære og undervisningsformer: 

Forelesning (primært kasusorientert) Teknikklaboratorium. 

 

Klinisk Turnus B - Utplassering 

 

Målsetting: 

Å introdusere studenten til klinisk tenkning, basert på tverrfaglig applikasjon av de ferdigheter 

og kunnskap studenten har tilegnet seg i anatomi, biomekanikk og fysiologi. 

 

Innhold: 

I den kliniske delen skal studenten introduseres til følgende; 

Ta opp en anamnese 

Objektiv undersøkelse 

Para-klinisk undersøkelse 

Den totale vektlegging av det ovennevnte. 

 

6.semester. 5 dager 

 

Lærings og undervisningsform: 

Klinisk trening med en praktiserende kiropraktor. 

 

 

 


