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Pakken består af : 3 x livskvalitets-
samtale/lægekonsultationer 
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Vigtige bemærkninger til 
prislisten: Det er dig selv der gør

arbejdet, det er dig selv der gror

Bemærk venligst, at det i vores holistiske medicin er 

patienten selv, der udvikler sig og skaber alle person-

lige fremskridt ved at forbedre sin personlige livs-

filosofi og livspraksis – hvilket kan føre til bedre

livskvalitet som igen kan føre til en bedring
af sundhedstilstanden.

Der gives i forbindelse med behandlingen ingen

garanti for dine fremskridt eller din

helbredelse. Se venligst brochurerne “Hvad

er holistisk medicin”, “Sådan klager du

...” og “Kvalitetssikret Holistisk

Medicin” før en behandling eller

et udviklingsforløb påbegyndes. 

“HJERTEPAKKEN”, 

“CANCERPAKKEN”, 

“GIGTPAKKEN” M.FL.

PAKKEN BESTÅR AF: 

3 X LIVSKVALITETSSAMTALE/

LÆGEKONSULTATIONER

+  10 X HOLISTISK BEHANDLING

+  INSTRUKTION I SELVHJÆLP

+  HOTLINE

+  KRISEHJÆLP

+  FRIVILLIG SELVHJÆLPSGRUPPE MM.
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Forskning

Bemærk venligst, at alle behand-linger tilbydes 

på forskningsbasis. Vi er meget taknemmelig for 

din deltagelse. Se venligst brochuren “Forskning 

og udvikling”. 

Vi er taknemmelige for din hjælp til

vores forskning. Når du besvarer

spørgeskemaer mm. kan vi som en service 

til dig dokumentere din udvikling og

forbedring af livskvalitet, sundhed og

funktionsevne. 

På den måde kan både du og vi efter

nogle måneders forløb vide, om vores

behandling og støtte faktisk hjælper 

dig. Dette gør det muligt for os at

samle op på dig, hvis 

du ikke skulle gøre de 

ventede fremskridt. 
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Prisliste 2002/2003

Holistisk lægekonsultation (15 min)                                 300 kr. 

Holistisk lægekonsultation, besøg 600 kr.

(15 min, kun Kbh. og omegn)

Livskvalitetssamtale v. læge (30 min.)                              600 kr.

Udviklings- og behandlingsplan (60-120 min) 1.400 kr.

Justering af Udviklings- og behandlingsplan (30-60 min)  700 kr.

Holistisk psykoterapi (pr. 60 min) 650 kr.

Rosensession (60 min) 550 kr.

Holistisk kropsterapi (60 min) 650 kr./ 750 kr.

Akupunktur/akupressur (30 min) 600 kr.

Heling gennem perspektivskifte/ Livsfilosofi der helbreder 

(90 min)                                                                       1000 kr.

Livskvalitetspakken 14.000 kr.

herunder "Hjertepakken", "Cancerpakken", "Gigtpakken" m.fl.

Pakken består af : 3 x livskvalitetssamtale/ lægekonsultation

+ 10 x holistisk behandling + instruktion i selvhjælp + hotline 

+ krisehjælp ved behov + frivillig selvhjælpsgruppe mm.
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Velkommen

Læs også brochuren “Udviklings- og

behandlingsplanen” om betydningen af 

din personlige målsætning og udviklingsplan.

Velkommen til Forskningsklinik for Holistisk

Medicin! Vi håber at du kommer langt med 

dig selv hjulpet af vores støtte.
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Et priseksempel

Nedenfor følger et forløb, hvor patienten har

fibromyalgi, en alvorlig tilstand der ifølge den

holistiske medicin skyldes muskelsmerter

som følge af en muskulær “deponering”

af mange fortrængte smertelige

følelser. I eksemplet har patienten

sygdommen i middelsvær grad

og har aktuelt kun moderate

personlige ressourcer, men

uden tendens til kriser og akutte

problemer. Dette behandles typisk i

et 12-måneders forløb: 6 intensive

måneder med 6 måneders opfølgning.

Med maksimale personlige ressourcer

kan samme resultat opnås på få uger.

Med for små ressourcer – især en

for lille tro på og vilje til egen

bedring – kan behandlingen

næppe gennemføres med 

succes inden for overskuelig

tid. Dette afklares normalt ved

første lægekonsultation eller ved

behandlingsplanen. Bemærk at forløbet

løbende justeres efter patientens behov. 

Ofte vil “Livskvalitetspakken”
(se brochuren for denne) med hotline, akut 

krisehjælp, vækstgruppe etc. være at foretrække,

men prisen vil være 3500 kr. dyrere pr. halvår. 
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1. måned – udviklingsplan med personlig målsætning

Holistisk læge konsultation (15 min.)    300 kr.

Udviklings- og behandlingsplan (60-120 min.)        1.400 kr.

Holistisk kropsterapi (60 min.) 650 kr/750 kr.

Holistisk psykoterapi (120 min.) 1.400 kr.

Holistisk kropsterapi (60 min.) 650 kr.

4.400 kr.

2. måned – åbning af kroppen, at mærke smerten

Holistisk lægekonsultation (15 min.)                        300 kr.

Holistisk kropsterapi (60 min.) 650 kr./750 kr.

Holistisk psykoterapi (120 min.) 1.400 kr.

Holistisk kropsterapi (60 min.) 650 kr.

3.000 kr.

3. måned – erkendelse

Holistisk psykoterapi (120 min.) 1.400 kr.

Holistisk kropsterapi (60 min.) 650 kr./750 kr.

Holistisk psykoterapi (120 min.) 1.400 kr.

Holistisk kropsterapi (60 min.) 650 kr.

4.100 kr.

4. måned – giv slip
Holistisk psykoterapi (120 min.) 1.400 kr.

Holistisk kropsterapi (60 min.) 650 kr./750 kr..

Justering af Udviklings- og behandlingsplan (30-60 min.) 700 kr.

Rosensession (60 min.) 600 kr

3.350 kr.

5. måned – forankringen af det nye menneske

Holistisk psykoterapi (120 min.) 1.400 kr.

Rosensession (60 min.) 600 kr.

Holistisk psykoterapi (120 min.) 1.400 kr.

Rosensession (60 min.) 600 kr.

4.000 kr.

6.-8. måned – afslutning med instruktion om egenomsorg

Rosensession (60 min.) 600 kr.

Rosensession (60 min.) 600 kr.

Rosensession (60 min.) 600 kr.

Holistisk lægekonsultation (15 min.)                          300 kr.

2.100 kr.

12. måned – justering af udviklingsretning

Holistisk lægekonsultation (15 min.) 300 kr.

300 kr.

I alt 20.950 kr
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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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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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