FAGPLAN FOR NORDISK HUNDEMASSASJESKOLE 2016/2017
GRUNNKURS (3 dager):
Grunnleggende innføring i hundens anatomi og fysiologi
Hvordan massasje virker både fysisk og mentalt på hunden.
Stress og antistresshormonenes påvirkning på hunden
Sirkulasjonssystemet
Muskellære
Innføring i nervesystemet
Indikasjoner/kontraindikasjoner
Full massasjebehandling – klassisk massasje
Valpemassasje
Bevisstgjøring av hendene
Enkel journalføring
Pris: kr. 4000,-

MODUL 1 (4 dager):
Generell cellelære
Muskelfysiologi og kontraksjonsmekanismen
Avansert skjelett- og leddlære
Utspring, feste og funksjon av de ytre musklene som ble gjennomgått på
nybegynnerkurset.
Palperingsteknikk og palpering av disse musklene og skjelettet.
Dybde behandling av hvert enkelt muskel med nye massasjeteknikker.
Stretching og mobiliseringsøvelser.
Muskelfysiologi
Stretching/moblisering
Palpering og dybdebehandling av de overfladiske musklene
Pris kr. 5000,-

MODUL 2 (4 dager):
3 timers skriftlig prøve fra GK og modul 1.
Hudlære og hundens pels, samt kroppens ulike vev (bl.a. binde og støttevev).
Bindevevsmassasjeteknikker.
Avansert ledd og ligamentlære av skulder, albue, framkne og tærne.
Utspring, feste og funksjoner av de dypere musklene i hundens nakke/hals,
skulderparti og frambein, samt palpering og dybdebehandling
Dybde massasjebehandling av hvert enkelt muskel.
Mønstring av hund.
Siste dag gruppearbeid og praksis; jobbe med skjelett og sette på muskler.

Pris kr. 5000,MODUL 3 (4 dager):

Nervesystemets oppbygging og funksjon.
Avansert ledd- og ligamentlære av bekken, hofte, kne og hasen.
Utspring, feste og funksjon av de dypere musklene i hundens bakparti og ventral
siden av ryggen, samt palpering av disse.
Dybde behandling av hver enkelt muskel.
Enkel kinesiology
Triggerpunktsbehandling - ca. 50 triggerpunkter
Pris kr. 5000,-

MODUL 4 (4 dager):
2 timers eksamen – utspring/feste og funksjon av musklene som er gjennomgått på
modul 1,2 og 3
Resten av triggerpunktene
Bløtdelsskader og Inflammasjon
Førstehjelp
Bindevevsmobilisering
Repetisjon av palpering og triggerpunkter
Pris kr. 5000,-

MODUL 5 (4 dager)
Avsluttende praktisk eksamen
Terapeutensverden – Terapeutinnsikt ved hjelp av hest og hund
Etikk- og moral
Markedsføring og oppstart av eget firma.
Utdeling av Diplom
Pris kr. 5000,-

MODUL 6 Nes (4 dager):
Wenche Ekeli/AquaDog (1 dag)
Rehabiliteringens- og hundefysioterapiens utvikling.
Hva kreves for å bedrive rehabilitering av skadde/syke hunder.
Samarbeid mellom veterinær og rehabilitering
Hvilke pasienter behøver rehabilitering.
Styrkende trening for hund.
Rehabiliteringens hjelpemidler
Bruk av måleteknikker
Varme/kjøleterapi
Dokumentasjon og journalføring
Nutrisjon ved rehabilitering
Vekstminskning/slanking
Vet. Margunn Tvedte/Brumunddal Dyreklinikk (2 dager):
Sykdommslære

Vet. Tore Berg/ Smådyrsykehuset Gjøvik (1 dag):
1. Smertefysiologi og vurdering av smerte, samt smertelindring
2. MR/CT undersøkelse og diagnostikk.
3. Osteochondrose, forekomst og behandling
4. Artrose, forekomst og behandling
5. Frakturer og behandling
Pris kr. 5000,-

MODUL 7 Tønsberg (4 dager)
1 times prøve I sykdomslære
Vet. Thomas Sissener/Din Dyreklinikk Sandefjord (1 dag):
Sykdommer og skader I skulderleddet. Patofysiologi, klinikk og behandling.
Sykdommer og skader I albuleddet. Patofysiologi, klinikk og behandling.
Sykdommer og skader I carpalledd og tåledd. Patofysiologi, klinikk og behandling
Wenche Ekeli/ AquaDog 3 dager:
Mønstring og undersøkelse av hund. Teori og praksis,
Bevegelser og raseforsjeller
Gruppeoppgaver
Rehabilitering av pasienter med frakturer.
Rehabilitering av albueleddet
Rehabilitering av skulderleddet
Rehabilitering av carpalledd og tåledd.
Vannbehandling: Svømming og vanntredemølle
Pris kr. 5000,-

MODUL 8 - Tønsberg (4 dager):
Vet. Thomas Sissener/Din Dyreklinikk Sandefjord (1 dag)
Sykdommer og skader i ryggen. Patofysiologi, klinikk og behandling
Sykdommer og skader i hofteleddet. Patofysiologi, klinikk og behandling
Sykdommer og skader i. kneleddet. Patofysiologi, klinikk og behandling
Sykdommer og skader i. haseleddet. Patofysiologi, klinikk og behandling
Luksasjoner, sene- og ligamentskader

Wenche Ekeli/ AquaDog/ (3 dager):
Hvordan bygge og holde et basseng
Palpasjon og diagnostikk
Vibrasjonsgulv + balltrening

Rehabilitering av ryggskader
Rehabilitering av hofteskader
Rehabilitering av kneskader
Rehabilitering av haseledd
Rehabilitering av luksasjoner, sene- og ligamentskader
Utdeling av prosjektoppgaver
Pris kr. 5000,-

MODUL 9 – Nes (4 dager):
2 timers skriftlig eksamen
Vet. Tore Berg/ Smådyrsykehuset Gjøvik (1 dag):
Nevrologi og nevrologiske skader
Slagpasienter
Marte Heilemann, Vom&Hundemat
Fóring/ernæring
Jan Reinertsen:
Treningslære og pulsmåling
Opptrening av friske hunder
Seletilpassning, kløv, vektmansjetter osv.
Trond Larsen
Mentaliteten
Pris kr. 5000,-

MODUL 10 – Tønsberg (3 dager):
Wenche Ekeli
Rehabilitering av nevrologiske skader
Gruppeoppgaver og pasienter
Pris kr. 5000,-

MODUL 11 Oslo (3 dager):
Homeopati
Akupunktur
Kiropraktikk
Osteopati

Sjokkbølge
TENS - elektroterapi
Repetisjonsdag med Wenche Ekeli
Pris kr. 5000,-

MODUL 12 Nes (3 dager):
Skriftlig eksamen (3 timer)
Framføring av prosjektoppgaver
Veien videre
Kick off (inspirerende foreleser)
Diplom utdeling og felles middag
Pris kr. 5000,-

Etter modul 9 må elevene ha minst 1 ukes praksis på en rehab klinikk, godkjent av
skolen. De skal gjennomføre en studie/skade som skal rehabiliteres. Denne skal
godkjennes og fremføres I plenum på modul 12.
Avsluttende skriftlig eksamen må bestås med 67% riktig besvarelse.
Vi forbeholder oss retten til at det kan bli endringer I tema og pris underveis I
utdanningen.

