Kurset er ett grunnkurs i funksjonell medisin
Etter den amerikanske modellen / IFM (Institute for Functional Medicine)
som er en modell for holistisk forståelse av sykdom og sunnhet.

Norsk heilpraktikerskole
Funksjonell medisin tar utgangspunkt i
forebygging og behandling av underliggende
årsaker til sykdom.

3 deler
Omfang: 12 timer 3x4t)

Samspillet mellom kroppens organer, biologisk
variasjon og Individualitet står sentralt.

Nettkurs i

På kurset lærer du om kartlegging av de
underliggende årsaker og se samspillet mellom de
ulike bakenforliggende biokjemiske og fysiologiske
ubalanser som kan føre til kroniske sykdommer.

Funksjonell medisin
Med Anna Iben Hollensberg
Opptak av tidligere arrangert webinar

Opptak av tidligere
arrangert webinar

Kursavgift:
2300- kr

Kroppens fysiologiske prosessene inkluderer kommunikasjon, både inne i
cellene og utenfor cellene, omdannelse av næringsstoffer til energi,
formering, reparasjon og vedlikehold av kroppens strukturer, fra cellulært
nivå og opp til kroppen som en helhet. Beskyttelse, forsvar, transport og
sirkulasjon..

Påmelding:

Ubalanser som oppstår i kroppens komplekse systemer omfatter f,eks.

v/ Lars Steinar Haugen

Til Norsk heilpraktikerskole
• Hormon og neurotransmitter ubalanser.
• Oksidasjons- reduksjons ubalanser

Email:
post@heilpraktikerskolen.no

• Avgiftnings og biotransformasjons ubalanser.

Telefon: 951 74 291

• Immunologiske ubalanser.
• Inflammatoriske ubalanser.
• Fordøyelse, absorpsjon, og mitokondrielle ubalanser.
• Strukturelle ubalanser.
Funksjonell medisin kan både kan støtte opp og supplere de metoder,
du ellers behersker som behandler / terapeut. Blant annet ved komplekse
lidelser og symptombilder.

Et kurs fra
Norsk heilpraktikerskole
www.heilpraktikerskolen.no

Kompendium
Kursbevis etter fullført kurs.

Underviser: Anna Iben Nørgaard Hollensberg
Lege, spesialist i allmennmedisin, heilpraktiker.
Kursnivå

Etterutdannet som DAN-doktor i USA i behandling
innenfor for autisme området.

Dette kurset er best egnet for
Nybegynner

Videregående

Utdannet i sveitisk biologisk medisin ved
Paracelsusklinikken i Sveits og utdannelse fra
Intstitute for Functional Medicine, USA.

Avansert

Våren

Driver EDTA klinikken i Silkeborg og underviser
i flere fag ved den danske heilpraktikerskolen
Les mer her:
http://edta-klinikken.dk/edta-klinikken
Undervisningsspråk: dansk

Et kurs fra
Norsk heilpraktikerskole
www.heilpraktikerskolen.no

Kurset inngår i heilpraktikerutdannelsen
Les mer om utdannelsen på vår hjemmeside www.heilpraktikerskolen.no
no

Kurset arrangeres som
nettkurs. Alt du behøver for
å følge undervisningen er en
PC og nettforbindelse

