MEDICINSK FOTTERAPEUT
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 300 YH-POÄNG

Utbildningen ger den kompetens som
erfordras för att arbeta som medicinsk
fotterapeut inom hälso- och sjukvård eller som
egen företagare. Utbildningen ger dig
kvalificerade teoretiska och praktiska
kunskaper för att självständigt kunna bedöma
och utföra fotterapi utifrån ett hälso- och
sjukvårdsperspektiv.

ARBETSMARKNAD
Fotterapeutens arbetsmarknad finns inom
hälso- och sjukvård, inom kommunal vård och
omsorg samt i privata verksamheter.
Fotterapeuter behövs för att möta riskgrupper
med diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar,
psoriasis och reumatiska sjukdomar samt äldre
och funktionshindrade.

SAMARBETSPARTNERS
Utbildningen genomförs av Göteborgs Stad
Utbildning i samarbete med Hälso- och
sjukvården i Västra Götaland, region
Jönköping, region Halland, landstingen i
Värmland samt privata företagare inom
yrkesområdet.

ANSÖKAN
Grundläggande behörighet.
Särskilda förkunskaper:
Godkända betyg från kurserna,
Vård och omsorg 1 200 p, Vård och omsorg 2
150 p, Hälsopedagogik 100 p, Etik och
människans livsvillkor 100 p, Medicin 1 150 p,
Psykiatri 1 100 p, Specialpedagogik1 100 p,
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 100 p,
Psykologi 1 50 p, Samhällskunskap 1a1 50 p,
eller motsvarande Kurser/utbildning eller
kunskaper.
Godkända betyg i kurserna Svenska
(SV1201/SVESVE01 ) och Engelska
(ENG1201/ENGENG05) eller Matematik
(MA1201/MATMAT01a,b,c) eller
motsvarande kunskaper.
Avseende utb. i äldre kurser utgår vi i från
SKOLFS 2011:196 om vilka kurser enligt
kursplaner som motsvaras av kurser enligt
ämnesplaner.

KURSER
Examensarbete 25
Företagsekonomi 25
Grundläggande fotterapi 60
Lärande i arbete 1. 20
Lärande i arbete 2. 30
Medicinsk fotterapi 65
Tillämpad fotterapi 60
Vårdpedagogik 15

MER INFORMATION
Barbro Ek
Tel: 031-367 32 38
barbro.e.ek@educ.goteborg.se
Anne-Louise Segell
Tel: 031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se
Reception: 031-367 31 00

Urval av de sökande baseras på betyg.

OM UTBILDNINGEN

Läs mer om behörighet, urval och antagning
här.

Start: Preliminärt hösten 2019

Söker till oss gör du via vår webbansökan.

FINANSIERING
Utbildningen är statligt finansierad och
berättigar till studiestöd. Kostnad för
kurslitteratur och arbetskläder tillkommer.

Längd: 60 veckor heltid
Antal platser: 26
Utbildningen är statligt finansierad och berättigar
till studiestöd.

