Medfit erbjuder en sammanhållen utbildning till OMT-examen!
(OMT steg 2 och OMT steg 3 under 6 terminer oktober 2021-maj 2024).
För andra gången i Sverige, förutom på OMT-mastern vid LTU, har du nu
möjlighet att på Medfit gå OMT steg 2 och 3 i en följd under 6 terminer och
avlägga OMT-examen så som det är tänkt enligt IFOMPT´s internationella
regler.
Du har naturligtvis möjlighet att gå enbart OMT steg 2 med start i oktober
2021 och avsluta där. Eller, starta OMT steg 3 i januari 2023, om du gått
OMT steg 2 tidigare, för att ta OMT-examen i maj 2024 Fördelarna med
att gå hela utbildningen i en följd under sex terminer kan inte nog
poängteras.
Utbildningen går i våra lokaler på Medfit Flemingsberg där Medfit har en
av Sveriges modernaste rehab- och träningsanläggningar. Vi har även en
ny toppmodern kurslokal utrustad med 13 nya behandlingsbänkar samt all
behandlingsutrustning du behöver för att kunna träna ditt manuella
handlag på adekvat sätt. I det topputrustade gymmet kommer vi att ha en
del genomgångar i träning för olika tillstånd under hela utbildningen.
Handledning till specialistkompetens enligt Fysioterapeuternas
specialistordning kan diskuteras för de som går hela OMT steg 2-3 och
som har, eller planerar att gå, magister/masterutbildning.
Plats

Medfit Flemingsberg, 20 minuter söder om Stockholm, du hittar
information och vägbeskrivning på www.medfit.se

Tidpunkt

oktober 2021 - maj 2024. (OMT steg 2 oktober 2021 - december 2022.
OMT steg 3 januari 2023 - maj 2024).
Höstterminen 2021
Kursträff 28-29-30/10
Klinisk handledning med patient 10-11-12/11 ELLER 17-18-19/11
Kursträff 1-2-3/12
Kursträff 15-16-17/12
Vårterminen 2022
Kursträff 19-20-21/1
Kursträff 17-16/2
Kursträff 17-16/3
Kursträff 7-8/4
Klinisk handledning med patient 27-28-29/4 ELLER 4-5-6/5
Kursträff 19-20/5

Höstterminen 2022
Kursträff 7-8-9/9
Kursträff 5-6-7/10
Kursträff 27-28/10
Klinisk handledning med patient 16-17-18/11ELLER 23-23-25/11
Kursträff 8-9/12
Lärare

Lärargruppen på Medfit Flemingsberg utgörs av en mycket hög samlad
klinisk och vetenskaplighet kompetens inom OMT.
Huvudlärare OMT Ragnar Faleij, sjukgymnast MScPT, vårdlärarexamen,
specialist OMT, Examinator OMT steg 2-3.
Lärare OMT 2-3 Sara Harding, sjukgymnast, MSc, specialist OMT.
Lärare OMT 2 - 3 Björn Aasa sjukgymnast, MSc, specialist OMT.
Vetenskaplig lärare Ulrika Aasa, sjukgymnast, docent Umeå Universitet.

Kostnad

OMT steg 2, 75 000 kr. OMT steg 3, 75 000 kr. Avgiften betalas terminsvis
mot faktura, alla priser exklusive moms. Möjlighet till delbetalning finns.

Anmälan

Skicka din intresseanmälan via e-post till Ragnar
ragnar.faleij@medfit.se så kommer mer information.

Antagning

För att kunna starta OMT steg 2 krävs att du är leg
sjukgymnast/fysioterapeut eller läkare, gärna med minst ett års
yrkeserfarenhet efter grundutbildning. Vidare skall du ha gått OMT steg 1
eller högskolekurser OMT 10 p / 15 hp motsvarande grundkurserna OMT
steg 1 (tidigare E1/E2, R1/R2 övre och nedre). 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.
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