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Planning and Implementing Authentic Occupational Therapy Services
Gløder du for ergoterapi? Eller trenger du å fornye gløden?
Dette tredagers kurset er ideelt for klinikere, lærere og forskere innen ergoterapi. Kurset kan bidra til
å styrke aktivitetsfokuset i praksis, undervisning og forskning. Gjennom kurset vil du få en grundig
innføring i å





opprettholde aktivitetsfokuset
implementere mer nøyaktige vurderinger og tiltak
implementere observasjonsbaserte utførelsesanalyser som for eksempel EVA
dokumentere resultater effektivt

Hvordan kan jeg
synliggjøre
aktivitetsperspektiv i
min praksis

Hvordan kan jeg
dokumenterer
tydeligere det jeg gjør?

Hvordan kan jeg
formidle ergoterapi?

Hvordan kan jeg vise
ergoterapiprosessen?

Kurset holdes av selveste Anne G. Fisher!! ScD, OT, FAOTA
Anne Fisher er Professor emerita ved Division for Arbeidsterapi, Institutionen
för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet, Sverige.
Hun tok bachelor i ergoterapi ved Western Michigan University, Kalamazoo,
Michigan i 1969; master i ergoterapi i 1977, og doktorgrad i Therapeutic
science i 1984, begge fra Sargent College of Allied Health Professions, Boston,
MA. Hun er hedret som en av de 100 mest innflytelsesrike ergoterapeuter
gjennom ergoterapiens historie.
https://www.innovativeotsolutions.com/anne-g-fisher/

Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM)
er en modell for den ergoterapeutiske arbeidsprosessen som er personsentrert,
top-down og utgår fra personens behov og situasjon.
Klinisk relevant, aktivitetsfokusert og anvendelig kurs som:








Tydeliggjør formidling av ergoterapifaget
Gir ferdigheter i hvordan forandre praksis og implementere en tydelig aktivitetsbasert og
aktivitetsfokusert arbeidsmåte
Utvikler evnen til å observere og vurdere aktivitetsutførelse
Gir kunnskap om hvordan man dokumenterer aktivitetsfokusert
Gir instruksjon i å utvikle ergoterapiprogram (utrednings- og behandlingsprosedyrer)
Gir kunnskap om hvordan man jobber systematisk gjennom modellens faser
Gir forståelse for hvordan ergoterapiteori, praksismodeller og evalueringsmetoder kan inngå
i arbeidsprosessen

Kurset er for ergoterapeuter som ønsker å fremme aktivitetsperspektivet i sin kliniske hverdag,
forskning/fagutvikling og formidling.

Påmeldingsfrist 1. oktober
Kurset koster kr. 3.500.-

Anne G. Fishers nyeste bok utgitt i mai 2019
«Powerful Practice» er obligatorisk på kurset
og inkludert i prisen.
www.powerfulpractice.com
Lunsj er inkludert

Kurset vil bli søkt som meritterende for spesialistgodkjenning i Norsk Ergoterapeut Forbund.
Ved spørsmål, kontakt Helen Bull ved OsloMet: helen@oslomet.no

