Bli ergoterapeut!

Ergoterapi
Som ergoterapeut gir du mennesker mulighet til å leve et
aktivt liv og delta i samfunnet.

Ergoterapeuter er mer opptatt
av løsninger og ressurser enn av
problemer. Ergoterapeuter er
eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal
kunne delta og være mest mulig
aktiv i lek, læring, arbeid og
hverdagen for øvrig.
Derfor starter ergoterapeuten
med å spørre: Hva er viktige
aktiviteter i livet ditt?
På bakgrunn av dette gjøres en
kartlegging av hva som hindrer
eller muliggjør hverdags
aktivitetene – både hos personen
og i omgivelsene.

For å nå målene arbeider ergoterapeuter for at personer skal
mestre sine aktiviteter i ulike
omgivelser. Arbeidet rettes både
mot menneskene, aktivitetene
og omgivelsene:
> Personers mestring og utføring
av hverdagsaktiviteter gjennom trening og motivering
> Tilrettelegging, forenkling og
organisering av aktiviteter
> Tilpasning av omgivelser med
universell utforming, boligtil
passing og velferdsteknologi

Ergoterapeuten
En ergoterapeut jobber med og sammen med
mennesker, både selvstendig og i team. Du må derfor
være tillitsvekkende, ha god evne til å kommunisere
og samarbeide med andre.

Hvor jobber
ergoterapeuter?
Ergoterapeuter arbeider for å
fremme helse og aktivitet, for
eksempel i frisklivssentraler,
bedriftshelsetjeneste og folkehelsearbeid.
Ergoterapeuter arbeider behandlende innen sykehus og opptreningsinstitusjoner.
Ergoterapeuter arbeider rehabiliterende i spesialinstitusjoner
og kommunehelsetjenesten for
eksempel NAV, innsatsteam,
hverdagsrehabilitering og hjelpemiddelformidling.

Ergoterapeuter har en bred og
allsidig kompetanse som gjør
at de ikke bare arbeider i helsetjenesten, men i ulike bransjer
og stillinger, for eksempel innen
utdanning, kultur og fritid og
teknisk etat.

Utdanninga
Du må ta en 3-årig bachelor for å bli ergoterapeut.
Bestått eksamen gir grunnlag for å få autorisasjon
som ergoterapeut.

Ergoterapeuter utdannes i
Bergen, Gjøvik, Oslo, Tromsø,
Trondheim og Sandnes. Se
utdanning.no for mer informasjon.
Alle norske ergoterapeututdanninger er godkjent av Verdensforbundet for ergoterapeuter, og gir
mulighet for å jobbe utenfor
Norge.

Etter- og videreutdanning
Som ergoterapeut kan du ta
en rekke videreutdanninger og
mastergrader.

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner ergoterapispesialister på
masternivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

«Se filmen Mitt yrke, ergoterapeut!»
http://youtu.be/mCG9--kdib4
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