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DAGS FÖR NÄSTA STEG?
I Sverige är det hittills sex personer som har tagit steget. Två kandidater fullföljer just nu sin 
kliniska utbildning och vem vet, kanske är det du som blir den nionde personen med högre 
examen i Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)? 

Diploma är det högsta utbildningssteget inom MDT. Du som har genomgått kurserna A-D och har 
godkänd examen i MDT (Credential) kan söka till utbildningen. Med teoriutbildning på distans via 
universitetet i Dundee, Skottland och den praktiska utbildningsdelen förlagd till Sverige, finns det 
nu möjlighet för fler personer att söka och gå utbildningen. 

Om du har kommit så långt som till examen, varför inte ta steget fullt ut? Utforska din och MDT:s 
fulla potential. Ditt jobb kommer att bli mer utvecklande och ännu roligare. Det vittnar person efter 
person om i de enkätsvar som varje år genomförs bland deltagare över hela världen.

VAD KOMMER JAG ATT LÄRA MIG?
Utbildningen ger dig den högsta teoretiska och kliniska kompetensnivån i Mekanisk Diagnostik 
och Terapi. Målet är att du ska utvecklas till en av de allra bästa klinikerna inom muskuloskelatal 
hälsa.

Du kommer att: 

• utveckla dina färdigheter i klinisk undersökning
• förstå och utvärdera forskning som är relevant för Mekanisk diagnostik och terapi
• utveckla dig i kliniskt resonemang och kritisk analys
• utveckla dig att identifiera tillstånd som är lämpliga/olämpliga för mekanisk behandling 
• vidareutveckla din kommunikationsförmåga och förmåga att utbilda patienter

PROGRAMÖVERSIKT
Diplomaprogrammet består av två delar; en teoretisk och en klinisk. 
Modellen nedan beskriver processen, från teori till Högre examen i MDT. 
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Den teoretiska delen sker i samarbete med Universitetet i Dundee, Skottland. Kursen genomförs 
helt på distans via en webbaserad lärplattform och omfattar strukturerade e-learningsmoduler, 
diskussioner, grupparbeten, inlämningsuppgifter, kritiska litteraturstudier etc. Under kursen 
kommer både lärare från Universitetet i Dundee och Internationella McKenzieinsitutet att 
undervisa. Godkänt resultat på teorin krävs för att få gå vidare till del 2. I Sverige genomförs den 
kliniska delen i tre block, som vardera omfattar tre veckor. Det upplägget är unikt för oss. Tanken 
är att du ska få tid att praktisera och reflektera mellan handlednings-tillfällena. Även om syfte och 
mål med utbildningen är noga definierat finns det olika vägar att komma dit. Genom att erbjuda 
handledning av tre olika mentorer, finns förutsättningar att vidga perspektiven och öka den 
personliga reflektionen ännu mer. 

Utbildningens två delar måste fullföljas inom en treårsperiod, räknat från det datum du påbörjat 
den teoretiska delen. När du har genomgått såväl den teoretiska som den kliniska delen kan du 
anmäla dig till slutexamination, som alltid sker i samband med en internationell McKenzie-
konferens. Observera att det måste ha gått minst två månader mellan avslutad klinisk del och 
anmälan till slutexamination. 

VIKTIGT ATT VETA
 Ansök senast 19 oktober 2013 till utbildningen med start januari 2014.
 För att vara behörig att söka måste du ha examen i McKenzie (credential) samt vara kliniskt 

verksam. Du måste också kunna intyga att du har tillräckliga kunskaper i engelska, vilket innebär 
godkänt TOEFL- eller IELTS-test. 

 Kostnaden för diplomautbildningen, med klinisk handledning i Sverige, är 12,500.00 USD.

JAG ÄR INTRESSERAD! VAD ÄR NÄSTA STEG?
Internationella McKenzieinstitutet har samlat bra och detaljerad information om utbildningens 
upplägg och innehåll på www.diplomamdt.com. Där finns även utförligt beskrivet om hur du går 
tillväga för att ansöka till utbildningen. 

Har du frågor som rör diplomautbildningens kliniska del i Sverige är du välkommen att kontakta 
Göte Norgren, en av tre mentorer och samordnare för utbildningen i Sverige. Du når honom på 
telefon 0660-162 62 eller via e-post bgnorgren@gmail.com
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Om du någon gång har tänkt och fascinerats av 

hur enkelt och smidigt ett patientmöte kan te sig 
när du ser en erfaren kliniker bedöma och behandla 
en patient. Tänk dig då att det kan vara du som 
står där så småningom...

 Diplomautbildningen kan vara din möjlighet att bli 
en bättre kliniker. 

Henrik Moström, 

Diplomakandidat 2013

Utbildningen har bjudit på den i särklass största kompetenshöjning 
jag har gjort under min karriär.

Varje sjukgymnast skulle få den möjligheten.

Angelica Gunnarsson, 
Diplomakandidat 2013

Jag har inte haft så roligt inom yrket sedan jag 
själv gick Diplomautbildningen. 
 
Det är otroligt stimulerande och intressant att få 
djupdyka inom ett område tillsammans med 
motiverade kollegor. Och det som verkligen får det 
att lyfta är att det sker live, med patienter i fokus. 

Göte Norgren, 
Mentor och samordnare för den 
kliniska delen av Diplomautbildningen


