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Informasjon om foreleser:
Matthew er utdannet fysioterapeut i Sheffield 1988. Han har siden arbeidet ulike steder i
Storbritannia og USA. Siden 1999 har han hatt en viktig rolle som “Ortopedic Physioterapy
Practitioner”. Som primærkontakt har han også fått lang erfaring med vurderingen av blodprøver,
røntgen, MR, ultralyd, og nerveledning. Han er også kvalifisert til å sette steroid-injeksjoner. Dette
krever god kunnskap om differensialdiagnostikk – skille alvorlig patologi fra patologi som er
nevromuskulær eller mekanisk. En del av hans arbeid ble presentert på “Extended Scope Pactitioner
Conference” i London 2005.
Newton er også medlem av IMTA – “International Maitland Teachers Assosiation”. Han er
medforfatter av Maitland’s “Peripheral Manipulation” og medredaktør for “Peripheral and Vertebral
Manipulation textbook”.
Han holder ofte kurs for fysioterapeuter i Storbritannia og ellers i Europa. Matthew jobber fortsatt
som kliniker, i tillegg til undervisning innen flere ulike sider av fysioterapien.

Matthew Newton’s egen beskrivelse av innholdet i dette kurset:
This 2-day course is comprised of lectures, case study presentations, group discussions and practical
sessions to enable you to integrate medical screening procedures into your physiotherapy practice.
The course will offer a comprehensive look at common neuromusculoskeletal and nonneuromusculoskeletal pathologies which require screening by Physiotherapists in the modern
healthcare systems.
Evidence and procedures to make sound clinical judgements regarding medical screening and
differential diagnosis to differentiate safely and efficiently between neuromusculoskeletal
dysfunctions and serious pathology will be presented, to help the Physiotherapist decide when to
treat or when to refer onto another profession.
Medical screening and differential diagnosis are essential components of autonomous practice and
are within the scope of the Physiotherapy profession.

Vi ønsker dere velkommen til et viktig kurs!

