
                                                                                                                                   
 

To dagers kurs i kinesiotaping og fasciabehandling for ergoterapeuter 

Dato: 23.-24. mars 2017 i Tromsø 

Sted: Fyrhuset, Åsgård, Tromsø (klikk for kart) 

Pris kr. 3 200,- 

Målgruppe: Ergoterapeuter som jobber med voksne og/eller barn. Innhold i kurset tilpasses ut fra 

deltakernes behov og er relevant for ergoterapeuter med ulike arbeidsområder. Teknikkene kan 

brukes både i forhold til personer med ulike nevrologiske tilstander (f.eks. spastisk hånd) og personer 

med traumatiske skader eller belastningsskader (f.eks. håndskader). 

Undervisningsspråk er engelsk. 

Dag 1 - Kinesiology Taping Level I for ergoterapeuter 

På kurset vil vi gå gjennom grunnleggende prinsipper samt teorigrunnlag for taping. Kinesiotaping er 

et verktøy også for ergoterapeuter, uavhengig av pasientgrunnlaget. Med kinesiotaping vil 

ergoterapeuten kunne støtte pasientens selvstendighet og deltakelse i daglige aktiviteter, ved å 

påvirke for eksempel smerter eller bevegelseskvalitet. Taping baseres alltid på undersøkelse og 

testing av pasient. Kurset er tilpasset fra Bodytec Basic spesifikt for ergoterapeuter, med fokus på 

taping av overekstremitet og skulderregion. Kurset gir deltakeren ferdigheter i å bruke 

grunnleggende teknikker. Det gir også ferdigheter i hvordan tilpasse taping. Ved gjennomført Level I 

–kurs kan man delta videre på Kinesiology Taping Level II –kurs.  

Kurset inneholder bl.a.  

 Teori om kinesiotaping 

 Gjøre seg kjent med tapens egenskaper og bruksmuligheter 

 Undersøkelse og testing i forbindelse med taping samt opplæring i grunnleggende teknikker. 

 Tilpasning av grunnleggende teknikker basert på undersøkelse og testing.  

Dag 2 - Fasciateknikker for ergoterapeuter (Manual Myofascial Techniques) 

På kurset lærer vi manuelle myofasciale teknikker som tar særskilt hensyn til ergoterapeutenes 

varierende arbeidsområder og -oppgaver. Du trenger ingen forkunnskap om tema. Vi øver på 

grunnleggende teknikker. I tillegg går vi gjennom ulike tilpasningsmuligheter for eksempel i 

situasjoner der behandlingsbenk ikke er tilgjengelig. I løpet av kursdagen går vi gjennom behandling 

av skulderregion, overarm, underarm og hånd. Ved hjelp av praktiske øvelser lærer vi å finne ulike 

anatomiske strukturer (for eksempel i armen) og vi lærer ulike teknikker for å behandle disse 

strukturene. En viktig del av kurset er å foredle egne berøringsteknikker. Vi utvikler også vår egen 

bevissthet om hvilke strukturer vi jobber med til enhver tid. I tillegg til tradisjonelle passive fascia-

teknikker tilbyr kurset også nye ideer om mer aktive myofasciale teknikker og behandling, samt ulike 

teknikker til bruk for hverdagslig problemløsning hos ergoterapeuter.   

Lunsj betales av den enkelte deltaker. Det er mulighet å kjøpe lunsj ved en kantine i nærheten, eller 

ta med egen matpakke. Det serveres kaffe / te og frukt i løpet av kursdagene. Overnatting dekkes av 

den enkelte deltaker.  

Bindende påmelding innen 10. februar 2017. Det er plass til maks 24 deltakere. Kurset søkes for 

meritterende som spesialistspesifikk kurs fra Ergoterapeutene.  

 

Mer informasjon? Kontakt Kati Langhaug på e-post: kati.langhaug@unn.no 
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