
 
 
 

 
 
 

OMT steg 3 start september 2020 
 

Nu är det dags att anmäla sig till OMT steg 3 med start i september 2020. Utbildningen 
riktar sig till dig som har OMT steg 2 sedan tidigare och nu vill fullfölja OMT-utbildningen 
och avlägga OMT-examen. 

 
Lärargruppen har under 2018–2019 jobbat med att uppdatera kursplaner och skriva tydliga 
studiehandledningar. Vidare har vi uppdaterat kursmaterialet som är samlat på 
lärplattformen MOODLE vilket borgar för hög kvalitet på utbildningen. 

 
Det blir inte sämre av att utbildningen är förlagd på Medfit Flemingsberg där vi på 4000 
kvadratmeter har Sveriges modernaste rehab- och träningsanläggning. Vi har en 
toppmodern kurslokal som rymmer upp till 15 nya behandlingsbänkar och ett topputrustat 
gym där vi kommer att ha genomgångar i träning för olika tillstånd under hela utbildningen. 

 
Handledning till specialistkompetens enligt Fysioterapeuternas specialistordning ingår för 
de fysioterapeuter som går OMT steg 3, som har eller planerar att gå magisterutbildning och 
som önskar bli specialist i OMT. 

 
Plats Medfit Flemingsberg, 20 minuter söder om Stockholm, du hittar information och 

vägbeskrivning på www.medfit.se 
 

Tidpunkt Det är fem tvådagarsträffar och en tredagarsträff varje termin under perioden september 
2020 till december 2021. Exakta datum för fysiska kursträffar i Flemingsberg meddelas 
senare. 

 
Lärare Lärargruppen på Medfit Flemingsberg utgörs av en mycket hög samlad klinisk och 

vetenskaplighet kompetens inom fysioterapi och det internationella specialistområdet OMT. 
 

Huvudlärare OMT Ragnar Faleij, sjukgymnast MScPT, vårdlärarexamen, specialist OMT, 
Examinator OMT steg 2–3. 

 
Huvudlärare OMT Björn Aasa sjukgymnast, MSc, specialist OMT, doktorand. 

 
Vetenskaplig lärare Ulrika Aasa, sjukgymnast, docent vid Umeå Universitet. 

  
Lärarassistent OMT Rasmus Krantz, sjukgymnast, master OMT, specialist OMT. 

 
Lärarassistent OMT Sara Harding, fysioterapeut, master OMT, specialist OMT. 

  
Kostnad OMT steg 3, 75 000 kr. Avgiften betalas terminsvis mot faktura, alla priser exklusive moms. 

 
Anmälan Skicka din intresseanmälan via e-post till Ragnar Faleij på ragnar.faleij@medfit.se så 

kommer mer information. 
 

Antagning För att kunna starta OMT steg 3 krävs OMT steg 2 eller högskolekurser OMT 20–40 p / 45 hp 
motsvarande OMT steg 2. Har du inte hunnit auskultera 75 timmar som är kravet på OMT 
steg 2 kan vi lösa det under OMT steg 3. 


