
Studiebrosjyre for Myoterapi

Fagskoleutdanningen Myoterapi er offentlig godkjent, har et omfang på
60 studiepoeng og er kvalifisert til stipend og lån i lånekassen.
Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 2 år hvor du er på
skolen ca. hver 3 uke, aldri mer enn 8 dager pr. måned. Til sammen 29
samlinger inkludert klinisk praktisk opplæring. Varighet pr. samling 3 – 4
dager fra kl.09 – 17 hver dag.
Det kreves minimum 90 % tilstedeværelse i undervisning på skolen.



Fagskoleutdanningen Myoterapi
Studiet er en yrkesutdanning, og består av en rekke emner innenfor Komplementær
Alternativ Medisin (KAM). Myo betyr muskel, så alle emnene i utdanningen handler
om å gi en avslappende og lindrende behandling av kroppens muskler.

Årsak til sykdom og
smerter i kroppen

Feil arbeidsstillinger
over tid, for eks.
belastningsskader,
statisk muskelarbeid,
slitasjeskader eller
stress medfører ofte
stive og stramme
muskler som igjen
trekker på bein og
skjelett. Dette kan over
tid medføre smerter /
myoser og andre
problemer i for eks.
hode, nakke, skuldre,
rygg og bekken.

Utdanningen gir samlet
et komplekst manuelt
terapeutisk verktøy til
både forebygge og

lindre muskulære problemstillinger.

Effekten av en myoterapeutisk behandling er:

- Smertelindrende
- Avslappende, hormonsystemet frigir hormoner som f.eks. oxitocin
- Beroligende, virker positivt på nervesystemet som velbehag og psykisk

velvære
- Normaliserer blodsirkulasjon og muskeltonus
- Avbalanserer spenningsnivået i sener og muskler
- Stoffskiftet & avgiftning stimuleres
- Bedrer bevegelighet og frihet ved aktivitet
- Avstressende, forbedrer søvn og arbeidsevne
- Sykdoms – og skadeforebyggende
- Vitaliserende og forfriskende
- Fremmer og stimulerer blodkar – og lymfesystemets funksjoner
- Supplement til annen behandling
- Rent velvære – og avspenningsbehandling



Faglig innhold Myoterapiutdanningen
Emne 1 Pasientsikkerhet, 3 studiepoeng

Kvalitet og pasientsikkerhet er et stort og viktig tema i all
helsetjeneste arbeid. Her lærer du rutiner og håndtering av
uønskede hendelser, hva tid det er riktig å avslutte en
behandling og hvordan utøvelsen av Myoterapi er basert på
faglig kunnskap.  Emnet har fokus på
pasientkommunikasjon, lytte og forstå klienten, spesielt ved
språklige utfordringer, ved anamnese og under alt
pasientsikkerhetsarbeid som formidling av

kontraindikasjoner, direkte og indirekte risiko, bivirkninger ved behandling,  klientens
realistiske forventninger og målsetting med behandling.

Emne 2 Grunnmedisin, 10 studiepoeng

Strekker seg over 2 semestre. Det undervises i anatomi &
fysiologi i den friske kroppens viktigste systemer som
hjerte/kar, immun, respirasjon - og fordøyelsessystemet.
Epigenetikk, kroppens organer, det endokrine systemet og
hvordan opprettholde homeostasen / kroppens indre miljø.
Videre undervises i sykdomslære, mikroorganismer,
smittekjeden, hygiene og førstehjelp. For å kunne kjenne igjen
og forstå kontraindikasjoner, er kunnskaper innen
grunnmedisin viktig. Kompetanse i Grunnmedisin gir sikkerhet
for alle involvert og medvirker til at du som student og

Myoterapeut kan levere et trygt og godt behandlingstilbud til klientene dine.

Emne 3 Massasje, 12 studiepoeng

Det første praktiske emnet i utdanningen er Klassisk Massasje. Her lærer du en full
kroppsmassasje med olje. Du blir kjent med kroppens
overfladiske muskler, strukturer, bindevev og de mest
kjente bein, ledd og knokler i kroppen..
I emnet lærer du blant annet ulike måter du kan
observere kroppen på, grunnregler for massasje som
for eks. ergonomi, en rekke grep og
massasjeteknikker, kontraindikasjoner og reaksjoner
på massasje. Du lærer å utføre en full kroppsmassasje
med olje.

Det skiftes mellom teoretisk undervisning og praktisk
trening i grupper, hvor studentene er figuranter for hverandre i praktisk øving av
teorien på skolen. Rollene skifter sånn at alle får være både behandler, observatør
og klient. Det undervises i bruk av eteriske oljer, kontraindikasjoner og risikovurdering
ved bruk av disse i massasje. Du lærer å lage egne oljer til massasje og bad. Som
student lærer du å utvikle en grunnleggende forståelse for massasje som
avslappende og stressreduserende behandlingsmetode.



Emne 4 Meridianlære, 6 studiepoeng

Det undervises i meridianenes forløp, vitalenergi Q og historisk utvikling i tråd med
Tradisjonell kinesisk medisin. Her undervises i
oversikten av meridianer 12 + 2 og typiske
lidelser på de enkelte meridianene samt utvalgte
meridianpunkter tilhørende muskel og organ. Det
undervises i organuret, mor/sønn loven, cun,
elementene, meridianmassasje, meridianstrekk /
stryk og akupressur i og rundt
akupunkturpunktene og hvilken innvirkning dette
har på energistrømmen igjennom relaterte
organer og muskler. Du lærer å se

sammenhengen mellom meridianer og muskler, og hvordan ulik behandling på
meridianene kan indirekte avspenne og løse opp for spenning og smerter i den
tilhørende muskel

Emne 5 Fot – og ansiktsmassasje, 8 studiepoeng

Her lærer du å gi en dyp avslappende og
avstressede fot – og ansiktsmassasje. I
kombinasjon med meridianlæren, lærer du å
massere utvalgte meridianpunkter samt utvalgte
muskler til aktivering og avspenning på ansikt og
føtter til en dypt avslappende opplevelse.
Det undervises i å løse opp for muskulære
låsninger i foten, bruke triggerpunkter og
meridianer til avslappende og lindrende
behandling av stramme, spente muskulære
ubalanser både i foten og i ankelleddet.

Du lærer å løse opp for spenninger i ansiktet,
kjeven og halsen ved hjelp av reflekspunkter /
triggerpunkter og meridianmassasje. Du lærer
teknikker til aktivering og avslapping av musklene
i ansikt og hals, samt triggerpunktmassasje på
kjevemuskulaturen og bruk av relevante

meridianer fra meridianlæren. Lindrer hodepine, migrene, smerter i ansiktet, avhjelpe
poser under øynene og gir ikke minst en dyp avslappende opplevelse.

Emne 6 Triggerpunktbehandling, 12
studieoeng

Triggerpunktbehandling er det største emnet i
fagskoleutdanningen, hvor du lærer om
smertereferanser,/ reflekssmerter, triggerpunkter
og triggerpunktbehandling på de fleste muskler i
kroppen. Du blir undervist i hvordan klienten kan



behandles manuelt ved hjelp av blide trykk, press, massasje og ulike manuelle grep
på og rundt triggerpunktene. Refleksssmertene oppstår ofte langt fra selve
muskelfiberen og fra triggerpuntet som utløste refleksen / smerten. Kunsten er å
finne dem og deretter aktivere samt avspenne dem riktig. Du lærer ulike former for
observsjonsverktøy som kroppslesning, palpasjonstester, bevegelighetstester,
funksjonstester, koordinasjons – og balansetester.
Under emne 6 ligger et trenings – strekke og puste program. Muskeltøynig medvirker
til økt bevegelighet samt vedlikeholdelse av den bevegeligheten man har. Du lærer
nøyaktig hvilke muskler som inngår i programmet, hvilken funksjon de enkelte
muskler har, hviken effekt  og hvoran utføre de enkelte trenings / strekkeøvelsene for
klienten din. Alt etter alder, treningstilstand og fysiske problemstillinger, kan du øve
med klienten, og vedkommende  kan få en, noen  eller hele programet med seg
hjem.

Emne 7 VEKSfag, 6 studiepoeng

VEKSfag består av vitenskap, etikk,
kommunikasjon og samfunnsfag inkludert
oppstart av klinikk / egen bedrift, juss,
markedsføring og kildekritikk. Du får innsikt i
relevante lover, forskrifter og regelverk om
alternativ behandling og krav til yrkesfaglig
kvalitet. Kommunikasjon og samhandling er en
viktig del av utdanningen, idet du vil møte

mange forskjellige klienter med ulike behov. Du får også utviklet bevisstheten din om
egen innvirkning på andre mennesker og ikke minst få kunnskap og innsikt når
behandlingen din utløser følelsesmessige reaksjoner hos klienten din.
Emnet er fordelt over hele studieforløpet og skal sikre at du som student har
kunnskaper, innsikt og holdninger slik at du kan drive en forsvarlig fagutøvelse i
forhold til enkeltmennesket, til grupper du har i behandling og i forhold til samfunnet
og myndighetene.

Emne 8 Fordypningsoppgave, 3 studiepoeng

Emnet ligger i slutten av studiet og er et selvstendig
obligatorisk skriftlig arbeid og fordypning i et tema med
praktisk problemstilling. Her skal du som student vise
refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra studiets
faglige innhold, forelesninger, arbeidskrav og
ferdighetstrening. Oppgaven bør bære preg av en faglig
fordypning og ha en klar tilknytning til din fremtidige
yrkesfunksjon som Myoterapeut.

Når alle emner i utdanningen samt praksis er gjennomført, vil helthetlig kompetanse
ha stor betydning for forståelsen og være til hjelp under arbeidet med
fordypningsoppgaven. Som regel velges et tema og problemstilling som har personlig
interesse, som igjen medfører at du som student oppnår særlig kompetanse innenfor



det fagfeltet når oppgaven er avsluttet.

Praktisk opplæring med faglærer
I slutten av hvert emne vil det være et antall dager (alt etter hvor stort emnet er) hvor
du som student får motta ukjente klienter på skolen under veiledning av faglærer.

Hensikten er å gi deg en ytterligere trening i
grunnleggende kliniske ferdigheter,
kommunikasjon, utføre anamnese, utfylle
behandlingsjournaler samt å fordype og
forankre forståelsen mellom de praktiske
behandlingsmetodene og den
bakenforliggende teorien.
Det jobbes i grupper, hvor en er behandler
og de andre er observatører, rollene skifter.

Skolen rekrutterer eksterne klienter som er såkalt friske med hverdagsplager /
problemer som vondt i en skulder, migrene eller stiv nakke. Praktisk opplæring med
faglærer / klinisk praksis skal ivareta studiets målsetting som forsvarlighet, yrkesetikk
og pasientsikkerhet. I klinisk praksis får du øvet deg og arbeidet med ferdigheter og
kunnskaper som er gjennomgått på akkurat det tidspunktet i studieforløpet, for
eksempel etter emne 4 eller emne 5. Dette er lærerveiledet praktisk trening hvor
lærer er tilgjengelig, men ikke i behandlingssituasjonen hele tiden, og er aktuell i
praktiske emner som emne 3 massasje, emne 4 meridianlære, emne 5 fot – og
ansiktsmassasje og emne 6 triggerpunktbehandling

Praktisk opplæring i intern klinikk
Skolen blir lagt om til klinikk. Dette er praktisk opplæring med lærer på skolen, varer i
10 dager og ligger helt i slutten av studiet. Her får du som student motta ukjente
klienter i trygge rammer og du skal på nåværende tidspunkt anvende alle de
ferdigheter og kunnskaper som er gjennomgått i løpet av hele studiet. Som student
har du nå innsikt i kvalitetskrav til utførselen av behandlingene samtidig som du viser
kunnskap, samhandling og innsikt om alle deler av en behandling med ukjent klient.

Det blir invitert inn aktuelle gjestelærere og gjesteforelesere under praktisk opplæring
i Intern klinikk. Her foreleses det om deres terapeututdanning, klinikkdrift,
klientmassen, klinisk erfaring etc. Som student får dere høre om positive erfaringer
og om utfordringer og gleder det er å være selvstendig alternativ behandler.
Under praktisk opplæring i intern klinikk foretas det ekskursjoner til både klinikker og
til SPA hvor dere som studenter får en befaring, omvisning og redegjørelse for
driftens ulike aspekter som kundegrunnlag, markedsføring, hvem ufører hva og hvilke
oppgaver har man som ansatt på for eks. et SPA

Utdanningen krever egeninnsats i form av selvstudier / gruppearbeid samt praktisk
øving hjemme med klienter mellom samlingene på skolen. Du skal altså praktisere
det du har lært fortløpende i praktiske emner i utdanningen som emne 3 massasje,
emne 4 meridianlære, emne 5 fot – og ansiktsmassasje og emne 6



triggerpunktbehandling.
Praktisk øving hjemme er ferdighetstrening som du kan betrakte som hjemmelekse.
Du får utvalgte teknikker eller behandlingsmetoder du skal øve på klienter som
familie, venner og naboer elle kollegaer. Her skal det utfylles en enkelt
behandlingsjournal pr. klient. Formålet er at du som student skal ta i bruk
kjernekunnskapen i studiet og anvende / øve teorien i praksis.

Arbeidskrav i studiet
Det er obligatoriske arbeidskrav for hvert emne i studiet. I teoretiske emner er det
mindre skriftlige oppgaver og i praktiske emner er det i tillegg et visst antall
behandlingsjournaler som skal godkjennes. Dette er journaler som utfylles når du
som student utfører klientbehandlinger på skolen eller hjemme.
Behandlingsjournaler pr emne skal avspeile det praktiske læringsutbyttet som gjelder
bruk av behandlingsteknikker - og metoder til nettopp det emnet.
Journalen er en dokumentasjon for utført behandling. Det gis grundig undervisning
og veiledning for hvordan utfylle journalen. Samlet skal det gjennomføres og
godkjennes 65 stk. journaler i løpet av studietiden

Finansiering
Utdanningen til Myoterapeut er en offentlig godkjent fagskoleutdanning.
Studiet gir 60 studiepoeng og har over 50 % studiebelastning, du kan derfor søke lån
og stipend i lånekassen. Dersom du er på omskolering, kan du få støtte fra NAV.

Utdanningen er i tillegg godkjent av Norsk Naturterapeutisk Hovedorganisasjon
(NNH) som grunnutdanning til studiet Naturterapeutisk Muskelterapi. Dersom du tar
KST I -III samt kurs i behandling av Kjeve / kjeveledd, Organkurs + litt mer
Grunnmedisin, kan du opptas som fullt terapeutmedlem i NNH med alle de fordeler
det medfører.

Søknad og opptak
Vi har rullerende opptak, det vil si at kvalifiserte kandidater blir tatt opp til studiet
fortløpende helt frem til klassen er fulltegnet. Du får svar fra skolen 3 uker etter at vi
har mottatt søknaden din. Er du kvalifisert, og du ønsker studieplassen, må du svare
bekreftende innen 7 dager.
Se «Søknadskjema» og «Søknadsfrist og opptak»  på hjemmesiden:
www.sirius-skole.no under fagskoleutdanning.
Last opp CV, kopi av vitnemål og eventuelle attester inkludert motivasjonsbrevet.

Studiekontrakt
Når du har akseptert tildelt studieplass, får du tilsendt en studiekontrakt, den er
utarbeidet etter veiledning fra Forbrukerombudet og fra Forum For Fagskoler.
Ønsker du studieplassen, betaler du kr. 2000, - for påmeldings – og
administrasjonsgebyr. Når studiekontrakten er utfylt og signert og gebyr betalt, mottar
du en faktura for det første semesteret.

http://www.sirius-skole.no


Velkommen som fagskolestudent hos Sirius

Skolerute Myoterapi, høsten 2022

1. skoleår, 1. semester

1. samling, august, Uke 34

dag Emne / innhold
1.dag Læringsplattformen  Studiets organisering og introduksjon av emner
2.dag Emne 2, Grunnmedisin, Anatomi & Fysiologi Cellen, sirkulasjon
3.dag Emne 3, Introduksjon, emne 3, massasje historie, utvikling , ergonomi
4.dag Emne 3, Anatomi, massasje, ergonomi, ulike grep og teknikker

2. samling, september, uke 36
1dag Grunnmedisin, anatomi og fysiologi, kretsløp og respirasjon
2.dag Pasientsikkerhet, lytte – klientens tema
3.dag Emne 3, Anatomi, massasjeteknikker, arbeidsstillinger og øving,
4.dag Emne 3, Anatomi, Massasje, pasientsikkerhet, teknikker og øving,

3. samling, september, uke 39
1dag VEKSfag, etikk, kommunikasjon og personvern
2.dag VEKSfag, etikk, samhandling og refleksjon
3.dag Emne 3 Anatomi, massasje teori,  grep og øving
4.dag Emne 3 Anatomi massasje teori, grep og øving

4. samling, oktober uke 42
1dag Emne 2 grunnmedisin, anatomi og fysiologi, Fordøyelsen
2.dag Emne 3 Anatomi, massasje, teori og øving
3.dag Emne 3 Anatomi, massasje, teori og øving



4.dag Emne 3 Anatomi massasje, teori, grep og øving

5. samling, november, uke 45
1.dag Emne 2, Grunnmedisin, anatomi/ fysiolog, det endokrine system, hormoner.
2.dag Emne 3 Anatomi, eteriske oljer, presentasjon og bruk
3.dag Emne 3 Anatomi, massasje, teori, øving
4.dag Emne 3 Anatomi, massasje, teori, grep og teknikker, øving

6. samling, desember, uke 48

1.dag Emne 2, Grunnmedisin,  Immunforsvaret,

2.da Emne 3 Anatomi, massasje, teori, grep og teknikker

3.dag Emne 3 repetisjon
4.dag Emne 3, massasje, praktisk opplæring med faglærer


