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Få dig en bred holistisk 
behandleruddannelse 
– eller en holistisk efter-
uddannelse – der kvalificerer
dig til selvstændigt virke som 
holistisk behandler hos os

• Holistisk/bevidsthedsorienteret 
medicin

• Livsfilosofi der helbreder/heling 
gennem perspektivskifte

• Holistisk psykoterapi 

• Holistisk kropsterapi 

• Rosenmetoden 

• Holistisk akupunktur/akupressur

• Personligt udviklingsprogram
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Vi får brug for holistiske
behandlere – holistiske læger,

sygeplejersker mm.

Forskningsklinik for Holistisk Medicin er en del af et større

projekt, der skal etablere holistiske sygehuse i Danmark og

det øvrige Norden. 

Det første holistiske sygehus åbner efter planen år 2005. Vi

regner med at ansætte et stort antal dygtige holistiske

behandlere. En del vil være læger, sygeplejersker og andre

sundhedsarbejdere med en holistisk-medicinsk/bevidst-

hedsorientet kompetence.

For læger, sygeplejersker m.fl. med en

mangeårig interesse og et talent for at under-

støtte folks personlige udvikling anslår vi

at der behøves omkring 3 måneders holis-

tisk intensiv efteruddannelse her på

Forskningsklinikken. Vores ter-

apeutiske ledere er nemlig også

ledere af egne undervisningsinstitutter

og dermed erfarne undervisere. 

Der vil her – eller på de respektive institut-

ter hvis du kvalificerer dig – blive undervist i: 

• Holistisk/bevidsthedsorienteret medicinsk 

teori og praksis

• Livsfilosofi der helbreder/heling gennem perspektivskifte 

• Holistisk psykoterapi 

• Holistisk kropsterapi 

• Rosenmetoden 

• Holistisk akupunktur/akupressur 

Hertil kommer et personligt udviklingsprogram.

FÅ DIG EN BRED HOLISTISK BEHANDLER

UDDANNELSE – ELLER EN HOLISTISK EFTERUDDANNELSE 

– DER KVALIFICERER DIG TIL SELVSTÆNDIGT VIRKE SOM 

HOLISTISK BEHANDLER HOS OS

• HOLISTISK/ BEVIDSTHEDSORIENTERET MEDICIN

• LIVSFILOSOFI DER HELBREDER/ HELING GENNEM 

PERSPEKTIVSKIFTE 

• HOLISTISK PSYKOTERAPI

• HOLISTISK KROPSTERAPI ROSENMETODEN

• HOLISTISK AKUPUNKTUR/ AKUPRESSUR

• PERSONLIGT UDVIKLINGSPROGRAM

73669 F28-4  11/01/02  11:59  Side 2



Vi behøver talentfulde holistiske
kropsterapeuter, psykoterapeuter,

Rosenpædagoger, akupunktører m.fl. 

En anden del af behandlerne vil være holistiske kropsterapeuter 

og psykoterapeuter, Rosenpædagoger, healere, akupunktører e.l. 

Dvs. alternative behandlere med holistisk fokus og et naturtalent 

for at hjælpe andre mennesker. 

Ønsker du med den baggrund at arbejde hos os, må du have 

både de fornødne faglige og menneskelige kvalifikationer. 

Det kan du få ved at gå ind i et superviseret undervisnings- 

og udviklingsforløb, hvor du fx tager en eller flere behandler-

uddannelser og samtidig deltager i et superviseret program 

for personlig udvikling. Har du brug for mere uddannelse

hjælper vi dig til at udvælge de undervisningsinstitutter, 

som er fagligt bedst og mest holistisk orienteret efter 

vores erfaring. 

Den ugentlige behandlerkonference hjælper til at 

afklare tvivlsspørgsmål og tillader os at 

dele vores viden
med hinanden. 

Alle holistiske behandlere på

Forskningsklinik for Holistisk Medicin

(Sundhedshospitalet) er selv i proces – går altså selv i 

terapi eller tilsvarende ligesom al vores behandling superviseres.

Behandlerens personlige udviklingsplan er – på samme som det 

er tilfældet for vores patienter – rygraden i behandlerens 

arbejde med sig selv. 
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Holistisk medicin er
hjælp til selvhjælp

I den holistiske medicinske teori ligger en 

livsbekræftende livsfilosofi, som den holistiske

behandler gennem studier og personlig

udvikling må mestre i teori og
praksis.

Den holistiske medicin virker ved

at den holistiske behandler hjælper

patienten til at finde og udfolde

sig selv, først og fremmest ved en

personlig 

livsfilosofisk udvikling. Vi

hjælper vore patienter på vej 

ved at lade dem implementere

en beskrivelse af sig selv, livet

og omverdenen som god,

værdifuld og velfungerende. 
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En konstruktiv, personlig 

livsfilosofi giver optimale

betingelser for livsudfoldelse

og fører før eller siden til

livskvalitet, sundhed og

funktionsevne for den

som har den.

For at være kvalifi-

ceret som holistisk

behandler hos os

må du altså enten:

1)  have en etableret

behandleruddannelse i

forvejen der kan 

suppleres med kurser 

og personlig udvikling i

fornødent omfang, 

eller

2)  have en holistisk behandleruddannelse i

forvejen der kan suppleres med kurser og personlig

udvikling i fornødent omfang, 

eller

3)  være villig til at tage en holistisk behandleruddannelse under

vores vejledning og supplere den med superviseret

personlig udvikling. 
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Holistisk behandler-
uddannelse på akademisk niveau

er under etablering

Vi planlægger for tiden at etablere en videnskabeligt baseret

holistisk behandleruddannelse på nordisk plan. 

Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde med den almennyttige

stiftelse Holistic Medicine of Scandinavia,

der arbejder på etablering af et Universitet for Holistisk

Medicin. 

Når dette er etableret og offentligt anerkendt regner

vi med at du kan meritoverføres og således kan

blive blandt de første akademisk uddannede

holistiske behandlere – dvs. behandlere med

bevidsthedsorienteret medicin

som speciale.

Som studerende på det Holistiske

Universitet vil der blive stillet krav

til dig om at du også tilegner dig

færdigheder inden for forskning og

formidling. Du kan fx som en del af din

uddannelse komme i praktik som

forskningsassistent og arbejde med

dataindsamling, kvalitative inter-

view af patienter, litteratur-søgn-

ing mm. Du vil også få

opgaver i formidling af den

holistiske medicin. 

73669 F28-4  11/01/02  11:59  Side 6



Få en samtale med vores
uddannelsesvejleder og hør om det

er noget for dig

Få en personlig samtale med vores uddannelsesvejleder,

der kan hjælpe dig til netop det uddannelsesforløb og per-

sonlige udviklingsforløb du har brug for. 

I en tid hvor det myldrer med alternative behandleruddannelser

er det vigtigt at tænke l a n g s i g t e t . Få dig en uddan-

nelse, der giver reel kompetence for livet. Til en løn du kan

leve af. Og glæd dig hver dag ved at se dig selv og mennesker

omkring dig vokse.

Vi har brug for folk der brænder for sagen og som vil være

blandt de første akademiske, holistiske behandlere – og som

også vil hjælpe med alt det praktiske. Vi har altså brug for

dig, der har vision og personligt overskud til at være

pioner. Bliv en del af et spændende forsker-

og behandler miljø allerede i dag. 

Skriv for mere information til

klinik@livskvalitet.org. 
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FORSKNINGSKLINIK FOR HOLISTISK MEDICIN APS

Teglgårdstræde 8A, DK - 1452 CPH.K, Tlf. +45 3314 1113, Fax. +45 3314 1123 

klinik@livskvalitet.org, www.holistiskmedicin.dk

© 2002 Forskningscenter for Livskvalitet og læge Søren Ventegodt

“Livskvalitet som medicin”

ISBN 87-90190-38-6

Ret til ændringer forbeholdes

Bevidsthedsorienteret lægevidenskab
– Sundhed gennem livskvalitet 

og personlig vækst
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436643 66

Bliv smuk, god og sand. Pia P. har malet “Verdensmoderen” efter inspiration fra

Gustav Klimt til Forskningsklinik for Holistisk Medicin. “Verdensmoderen”

udtrykker en indre tilstand af skønhed, godhed og sandhed. Klinikken skal netop

hjælpe folk til at blive mere smukke, gode og sande.
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