
Dessa anvisningarna kan hjälpa dig att förbereda dina praktifall, så du kan slutföra ditt 
kursarbete. 

Följande information ska inkluderas:

• Klientens ålder och kön
• Ärrets historik – hur det uppkom (operation, olycka)
• Påverkas klientens dagliga liv av ärret? (rörelsebegränsning, smärta, obehag)
• Finns det känslomässiga eller psykologiska kopplingar till ärret? (rädsla, ångest, 

skuld, misslyckande)
• Inkludera information om bedömingar/undersökningar före och efter behandling
• Bifoga gärna fotografier, det är dock inget tvång
• Behandlingsresultat: På vilken sätt har ärrbehandlingen förbättrat klientens livsstil? T 

ex lättare att gå, bättre rörlighet, ökad energi etc. 
• Har den känlsomässiga kopplingen till klientens ärr förbättrats?
• Det är OK att utföra endast en behandling om det är tillräckligt, men ha åtminstone en 

uppföljning med klienten för att försäkra dig om att de positiva resultaten har hållit i 
sig.   

• Om din klient behöver mer än en behandling förr att uppnå bästa möjliga resultat, 
bifoga då informationen från alla besöken för detta praktikfall.

• När du gör dina praktfall ska ENDAST MSTR utföras. Annars kan du inte avgöra om 
det är MSTR som är anledningen till det positiva resultatet. 

• Om ett praktikfall har för lite information, inte visar din kompetens eller inte visar att 
du får positiva resultat, kommer du att få komplettera med ett nytt praktikfall. 

• Behandlingarna ska utföras på människor, inte på djur, såvida du inte gått MSTR-
kursen för hund och häst. 

• Dina praktikfall ska skrivas på dator, inte för hand. 

Fråga: Om en klient har mer än ett ärr, kan det räknas som två praktikfall?
Ja, men syftet med praktikfallen är också att demonstrera hur människor kan reagera på 
behandlingen. Om vi bara har EN klient med FEM ärr får vi inte någon variation. Sträva 
därför efter att behandla fem olika individer. 

Förutom med hjälp av informationen ovan får du gärna lägga upp och presentera dina 
praktikfall på ett eget intressant och kreativt sätt. 

Skicka dokument som antingen PDF- eller DOC-filer till din instruktör.

Lycka till!!
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