
 

 

 

NFFs faggruppe for nålebehandling i fysioterapi er en undergruppe av Norsk fysioterapiforbund.  

Våre medlemmer får opplæring i smertebehandling med nåler, og vår metode er ikke en del av 

Tradisjonell kinesisk medisin (TCM). Vi bruker nevrofysiologisk tilnærming ut fra prinsippene i 

biomedisin hvor smertens segmentale lokalisasjon bestemmer nålevalg og nålebruk. Fokuset er på 

smerteinhiberende mekanismer ved nålebehandling på lokalt, segmental og regionalt nivå.   

Kolleger som følger våres opplæringsmodell, oppfyller NFFs kompetansekrav i bruk av nåler.  

Mange av våre medlemmer jobber i tverrfaglige klinikker sammen med kolleger fra andre 

profesjoner som kiropraktor, osteopat og naprapat. NFF’s faggruppe for nålebehandling ønsker å 

anerkjenne dette ved å invitere utøvere fra disse profesjonene til å delta på våre kurs. 

Et av faggruppens formål er at kolleger som stikker nåler får mer kunnskap - mer kunnskap betyr 

bedre behandling og tryggere behandling for pasienten. Vi vet at mange ikke har nødvendig 

kompetanse for å utføre nålebehandling på en trygg og forsvarlig måte.  

Vi har utarbeidet en fire-trinns kursrekke på totalt 100t. Dette inkluderer 3 x 3 dagers samling med 

noe teori og hovedsakelig praktisk trening i klinisk undersøkelse og sikker nålestikking, 1 dagssamling 

på anatomisk institutt, samt noe egenstudie.  

Se neste side for høstens kursoversikt. 

  



Aktuelle kurs for høsten 2019 er; 

Nålekurs trinn 2 

Sted: Bergen  

Dato: 20-22 sep 2019 

Pris: kr 4250,-/ 4750,- (medlem/ ikke-medlem)  

Forelesere: Bosko Gardasevic 

 

Advanced course 

Dette er et kurs som kommer utenom den nevnte kursrekka, og det undervises i en mer spesialisert 

teknikk som kalles IPeNS - International Percutaneous Peripheral Nerve and Motor Point Stimulation. 

Kurset passer for alle som bruker nåler (det er ikke krav om gjennomført kursrekka), men de som har 

gjennomført ett eller flere kurs i kursrekka i regi av NFFs faggruppe for nålebehandling har 

forkjørsrett. 

Hovedforeleser er Dr Hugo Pinto. Han har allerede holdt flere kurs for oss og driver til vanlig to 

idrettsklinikker i Portugal, samt at han er tilknyttet flere landslag i Portugal. 

Sted: Tromsø 

Dato: 27 – 29 sep 2019 

Start/slutt: Fredag kl 10.00/Søndag kl 15.00 

Pris: kr 4250,-/ 4750,- (medlem/ ikke-medlem)  

Foreleser: Hugo Silva Pinto/ Bosko Gardasevic 

 

Nålekurs trinn 1 

Sted: Oslo 

Dato: 18 – 20 okt 2019 

Start/slutt: Fredag kl 10.00/Søndag kl 15.00 

Pris: kr 4250,-/ 4750,- (medlem/ ikke-medlem)  

Foreleser: Bosko Gardasevic  

 

Mer info om kursene finner du på 

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Naalebehandling-i-

fysioterapi/Kurs 

Ved spørsmål eller påmelding til kurs – ta kontakt på nalekurs@fysio.no 

 

 


