Kurs:

OMT steg 1 HT 2019. Den sammanhållna kursen OMT steg 1 ges nu för
fjortonde terminen i rad.

Plats:

Medfit Haninge som ligger i Jordbro företagspark 25 minuter söder om
Stockholm, se www.medfit.se

Kursbeskrivning:

OMT steg 1 är en sammanhållen kurs som innehåller både OMT steg 1 övre
och nedre (undersökning och behandling av övre och nedre extremitet
samt hela ryggen från övre nacklederna till
svanskotan). Kursen går under sju helger
lördag-söndag
klockan
08.45-16.30.
Datumen är förlagda till sju helger bland
annat för att fysioterapeutstudenter skall
kunna gå kursen men OMT steg 1 är
naturligtvis öppen för alla legitimerade
fysioterapeuter och läkare. Innan och
mellan de sju kursträffarna på Medfit Haninge kommer en del inspelade
föreläsningar och studieuppgifter att göras på lärplattformen MOODLE där
allt kursmaterial ligger samlat. Vid avslutad kurs erhåller du OMTsektionens blå kursintyg för OMT steg 1.

Tidpunkt:

PRELIMINÄRA DATUM Sju helger under
september-december 2019.
Kursträff 1:
Kursträff 2:
Kursträff 3:
Kursträff 4:
Kursträff 5:
Kursträff 6:
Kursträff 7:

21 - 22 september
5 - 6 oktober
19 - 20 oktober
2 - 3 november
16 - 17 november
30 november - 1 december
14 - 15 december

Lärare:

Ragnar Faleij Sjukgymnast, Magisterexamen, Vårdlärare, Specialist OMT.
Huvudlärare och examinator inom OMT-sektionen för OMT steg 1-3.

Kostnad:

För legitimerade fysioterapeuter/läkare 19 000 kr + moms = 23 750 kr.
För studenter under grundutbildning 12 800 kr + moms = 16 000 kr.
Kursavgiften har studentrabatt med drygt 30 % jämfört med ordinarie
kursavgift.

Intresseanmälan:

Skicka mail till Ragnar Faleij på ragnar.faleij@medfit.se där du anger ditt
namn och mobilnummer. Du kommer att få mer kursinformation och en
anmälningsblankett för komplettering och
definitiv anmälan. Kursavgiften betalas
sedan mot faktura ungefär en månad innan
kursstart. Max 20 platser, först till kvarn…
Har du några andra funderingar är det
bara att maila mig.

