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Biomekanisk terapi; sko, bevegelse og helse  

* Studieprogrammets navn (engelsk) 
Shoe Science: Biomecanic Therapy. 

* Studiets nivå 
Bachelornivå  

* Studiepoeng 
30 studiepoeng  

* Antall semester i studieprogrammet 
To semestre 

* Kull/Studiestart 
Kull 2016 vår  

* Studiested 
Campus Drammen  

* Kort om studieprogrammet 
Videreutdanning i biomekanisk terapi settes opp ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold med 30 

studiepoeng på bachelornivå for første gang i 2016. Utdanningstilbudet er det eneste i sitt slag i 

Norge.  

Biomekanisk terapi er et fagfelt med fokus på behandling av uspesifikke problemer i fot, knær, hofter 

og rygg gjennom å vurdere blant annet fottøy og gangavvikling. Uspesifikke problemer har i 

utgangspunktet ukjent opprinnelse, men mange muskel- og skjelettlidelser starter med føttene. 

Fotproblemer kan forplante seg til knær, hofte og rygg. Denne sammenhengen er ukjent for mange, 

noe som kan lede til underbehandling og feilbehandling. 

Fotproblemer dukker ofte opp i tidlig alder. 70 prosent av ungdom i 15-16 årsalderen har ett eller flere 

fotproblem. Fotproblemer er også utbredt i arbeidslivet. I norsk industri kan så mange som annenhver 

ansatt ha fotproblemer, i følge en undersøkelse av 9500 ansatte (Haugaa, 2014). Det er for mange 

mennesker som ikke får riktig behandling til riktig tid. Over 50 prosent av sykefraværet i Norge skyldes 

muskel- og skjelettlidelser. Det koster samfunnet enorme summer.  

Biomekanisk terapi går til kilden til fotproblemene, som svært ofte ligger i fottøyet. Ved å studere faget 

får man innsikt i hvordan fottøy kan utløse, opprettholde eller forverre problemer. 

Undersøkelser viser at ved å korrigere arbeidsskoen, og ved enkel biomekanisk trening, kan 

belastningen reduseres opp mot 60 prosent. Biomekanisk Terapi er en behandlingsform som 

inkluderer mennesket i det faktiske miljøet vedkommende er en del av (Haugaa, 2014). 

Et sentralt prinsipp innen biomekanisk terapi er å finne årsakene til problemene (etiologiske faktorer) 

ved å gjennomføre en kartlegging. Dokumentasjon vektlegges sterkt. 

Biomekanisk terapi er en behandlingsform utviklet av Terje Haugaa i perioden 1994-2014. 

Behandlingsformen er basert på empiriske data, forskning, dokumentasjon og klinisk erfaring. Dette er 

en ny måte å tenke på som terapeut, og innebærer at man får større forståelse for sammenhengen 

mellom fotproblematikk og smerter som forplanter seg i kroppen. Det er opprettet en egen 

interessegruppe for fotterapeuter innen biomekanisk terapi innen Fotterapeutforbundet (FBT).  

* Studieprogrammets navn (norsk) 
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Studiet inneholder følgende temaer:  

1. Introduksjon:  

a. Biomekanisk terapi som behandlingsform  

b. Det gående mennesket 

c. Fotens anatomi 

d. Læren om sko  

e. Læren om å utføre, analysere avtrykk (Podometri) 

f. Korrigeringsteknikk, sålepiloter 

g. Relevante leddtester 

h. Profiler 

i. Relevante tiltak for uspesifikke fot, legg, kne, hofteproblemer 

 

2. Etiologi til:  

a. Fotproblemer 

b. Leggproblemer 

c. Kneproblemer 

d. Hofteproblemer 

 

3. Råd, veiledning, og tiltak ved: 

a. Diabetes 

b. RA 

c. Bekhterev 

d. Nevritt 

e. Muskelsvinn 

f. Alle tilstander man finner testresultater som bekrefter tilstand eller sykdom 

 

4. Metodeskjemaer, manualer, kompendier, strukturer 

5. Fotanalyse og tester 

6. Ganganalyse  

7. Arbeidsprofil 

8. Datapedografisk analyse 

9. Kvalitetssikring av praksis  

10. Forskning og utvikling innen BMT  

 

* Opptakskrav 
Målgruppe for studiet er autoriserte Fotterapeuter. 

Opptakskrav er gjennomført 3-årig videregående skole med utdanning som autorisert fotterapeut samt 

generell studiekompetanse. Det er mulig å søke på realkompetanse for personer som er over 25 år og 

har 5 års yrkeserfaring.   

Studentenes kliniske erfaringer vil inngå som viktige elementer i en problembasert undervisningsform. 

Det forutsettes derfor at studenten er i relevant klinisk arbeid under gjennomføringen av studiet for å 

muliggjøre integrering av teori og praksis. 

* Relevans for arbeidsliv og/eller videre studier 
Gjennomført og bestått videreutdanning gir 30 stp. på bachelornivå.  Studiet innebærer at 

fotterapeuten går fra å være en praktiker til å arbeide metodisk og innovativt. Videreutdanningen 

kvalifiserer til å gjennomføre en helhetlig kvalitetssikret behandling med fokus på bevegelse, sko, 
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gange og arbeid på en faglig forsvarlig måte. Behandlingen skal være et supplement til evt. medisinsk 

behandling.  

Personer som har gjennomført dette studiet er kvalifisert til å gi faglige vurdering om sko, gange, 

arbeidsprofil, avvik i fotens funksjonelle anatomi i forhold til pasienter med diabetes.  

Fotterapeuter har også mulighet til ytterligere fordypning ved å søke seg inn i videreutdanning i 

Systematisk vurdering, forebygging og behandling av diabetesfoten ( 10 stp.)  

* Læringsutbytte 

Etter endt utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kompetanse: 

 

Kunnskap 

 vurderer arbeidsprofil som faktor til problemer  

 har kunnskap om variasjoner i gangen som faktor til helseproblemer 

 har innsikt i sammenhengen mellom sko og måten vi går på som en etiologisk faktor til 

helseproblemer 

 kan redegjøre for hvem som er utsatt for å få fot-, legg-, kne- og/eller hofteproblemer og hva 

som kan gjøres av behandling med BMT 

 kunne gi faglige råd om sko til brukergruppe og brukerbehov 

 kjenner til sko etter normen EN- ISO 20344, 20345, 20346, og 20347 

 kan redegjøre for metodevalg 

 redegjør for behandlingsvalg og dokumenterer valget  

 

 

Ferdigheter 

 kan foreta en ganganalyse og dokumenter den ved bruk av aktuelle skjemaer 

 kan gjennomføre en skoanalyse,  fotanalyse, ganganalyse, og vurdere leddstatus 

 er i stand til å undervise og veilede pasienter i hvordan de ved hjelp av spesielle øvelser kan 

betre sine problemer  

 kan kartlegge de etiologiske utfordringer som kan utløse, opprettholde, og forverre fot-, legg-, 

kne- og hofteproblemer 

 er i stand til å utføre kvalifiserte grunntester 

 kan beskrive framgang og progresjon, men også avdekke svakheter og svikt som grunnlag for 

forbedring  

 

 

Generell kompetanse 

 er bevisst på faglig forsvarlig behandling og tiltak innen sitt kompetanseområde 

 kan bidra til fagutvikling og innovasjon innen det biomekaniske feltet 

 sørger for kontinuerlig effektevaluering av tiltak  

 erkjenner sin egen faglige begrensing og samarbeider konstruktivt med andre aktuelle 

yrkesgrupper  

 

* Læringsaktiviteter 
Studiet er organisert som et samlingsbasert deltidsstudium. Det er fire samlinger à 3 dager og en 

samling på 2 dager, dvs. totalt 15 dager over to semestre. I tillegg kommer en veiledningsdag i 

forbindelse med hjemmeeksamen. Studiet har en klar forankring i praksis, noe som innebærer at 

studiet legger vekt på en veksling mellom refleksjon over egen erfaring, ressursforelesninger samt 

praksisrelaterte studieoppgaver knyttet til egen praksis mellom samlingene. Studieoppgavene danner 
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grunnlag for arbeid i plenum i senere samlinger. Det legges også stor vekt på praktisk 

ferdighetstrening under samlingene.  

 

Det er et mål at studiets læringsformer skal bidra til kunnskapsbasert praksis. Det forutsettes derfor 

aktiv deltagelse fra studentene i alle deler av studiet. Refleksjon over egen praksis og vilje til å søke 

etter ny kunnskap i tråd med studiets målsettinger og innhold, er en forutsetning for et vellykket 

læringsforløp.  

Læringsaktiviteter i arbeidsliv 
Studentene praktiserer på egen arbeidsplass under studiene.  

* Vurdering og eksamen 
Mellom samlingene arbeider studentene med studieoppgaver som legges ut på høgskolens 

læringsplattform Fronter. Det gis skriftlig tilbakemelding fra lærer. Oppgavene må være godkjent før 

studenten kan fremstille seg til eksamen.  

Studiet avsluttes med en individuell skiftelig hjemmeeksamen i form av et prosjektarbeid som 

gjennomføres i 2.semester samt en praktisk eksamen. Den skriftlige besvarelsen vurderes med 

gradert karakter A – F.  Praktisk eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.  

Alle hjelpemidler er tillatt ved hjemmeeksamen. Ved praktisk eksamen kan kandidaten benytte 

utvalgte skjemaer.  

 

Kriterier for vurdering av skriftlig hjemmeoppgave: 

- Valg av tema for oppgaven begrunnes med utgangspunkt i eget kompetanseområde  

- Relevans i forhold til samfunnets behov, og pasientens rettigheter 

- Evnen til å oppsøke og anvende relevante kilder  

- Viser forståelse for sammenhengene mellom sko og måten vi går på som en etiologisk faktor   

   til helseproblemer 

- Formulerer seg med egne refleksjoner og kritiske vurderinger 

- Dokumenterer kunnskapsgrunnlaget for egen praksis på det valgte området  

- Synliggjør og begrunner samhandling med andre 

 

* Internasjonalisering og studentutveksling 

Ikke aktuelt.  

*Innpassing 
Kontakt fakultetet om innpassing (godskrivning av tidligere utdanning) i studieprogrammet. 
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*Evaluering av studiet 
Studieprogrammet evalueres jevnlig for å holde høy kvalitet. Studentene forventes å delta aktivt i 

evalueringer, spørreundersøkelser, møter med mere for å bidra til å heve utdanningskvaliteten på 

studieprogrammet. Evalueringene skjer i tråd med HBVs kvalitetssystem 

Litteratur 
Studiet har et pensum på totalt 2000 sider, hvorav ca. 20 % er selvvalgt. Elektroniske læringsressurser 

inngår i pensum.  Se egen pensumliste.   

*Studiemodell 
Studiet er organisert som et deltidsstudium med samlinger. Det gjennomføres totalt fire samlinger a 3 

dager over to semestre, dvs. to samlinger pr. semester.  

 

1. sem (høst) 2. sem (vår) 

BMT 100 BMT 100 forts.  

 

Godkjent studieplan med tilhørende emneplan (dato, navn, tittel) 

28.09.15 Heidi Kapstad, dekan/revidert 09.10.15 Anne Grethe Steinsvåg, studiekoordinator 

videreutdanninger.   


