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Egenvårdspoolen AB är en leverantör av högkvalitativa och funktionsinriktade kosttillskott som säljs via 

terapeuter/återförsäljare. Vi erbjuder högkvalitativa utbildningar samt analytiska redskap för terapeuter. 
 

EGENVÅRDPOOLENS UTBILDNINGAR FÖR TERAPEUTER MAJ- DEC 2018 
Uppdaterad i april. Förändring mot tidigare. Ny kurs: Levande blodanalys. Torrblodsanalys: Block 4 flyttas till 

15-16 nov (tidigare 22-23 nov). Blockutbildningen om aminosyror flyttas till nästa år.  

Fler utbildningar tillkommer 
  
 

Datum   Utbildning      Föreläsare   Ort  
 

3-4 Maj  Näringslära – Hudvård inifrån 1 (D) Birgitta Tingberg  Karlstad  
 

8-9 Maj   Mitokondriell Medicin 2 Nylander, Lidberg, Nylund Göteborg  

 
16-17 Maj   Psykofarmaka Anders Lönedal  Göteborg  

 
18 Maj   B12 Advanced Pekka Nylund  Göteborg  

 
23-24 Maj   Preparatlära (D) Pekka Nylund  Stockholm  

 

31 Maj- 1 juni  Tungmetaller (D) Pekka Nylund  Karlstad  
 

7-8 Juni  Näringslära – Hudvård inifrån 2 (D)  Birgitta Tingberg  Karlstad  
 

7-8 juni   Preparatlära Pekka Nylund  Göteborg  

 
14-15 Juni   Mitokondriell Medicin 3 Nylander, Lidberg, Nylund Göteborg  

 
23-24 Aug  Näringslära – Hudvård inifrån 3 (D)  Birgitta Tingberg  Karlstad  

 
30-31 Aug      Block 1 Torrblod Pekka Nylund  Karlstad  

 

12-14 Sept   Block 1 Iris  Emil Bewö-Lundblad  Karlstad  
 

20-21 Sept  Näringslära – Hudvård inifrån 4 (D) Birgitta Tingberg  Karlstad  
 

20-21 Sept  Prepatratlära örter Lisa Kock   Göteborg  

 
27-28 Sept   Block 2 Torrblod Pekka Nylund  Karlstad  

 
4-5 Okt   Återträff torrblod Pekka Nylund  Karlstad  

 

10-12 Okt   Block 2 Iris  Emil Bewö-Lundblad  Karlstad  
 

13 Okt   Prep.lära-Hudvård Inifrån (D) Birgitta Tingberg  Stockholm  
 

18-19 Okt   Block 1 Levande blod (Ny kurs) Karin F, Johan L  Karlstad  
 

25-26 Okt   Block 3 Torrblod Pekka Nylund  Karlstad  

 
8-9 Nov  Näringslära – Hudvård inifrån 5 (D) Birgitta Tingberg  Karlstad  

 
15-16 Nov   Block 4 Torrblod (Flyttat fr 22-23/11) Pekka Nylund  Karlstad  

 

22-23 Nov   Block 2 Levande blod (Ny kurs) Karin F, Johan L  Karlstad  
 

13-14 Dec   Block 5 Torrblod Pekka Nylund  Karlstad  
 

6-7 Dec   Kurs & julbord Pekka Nylund  Karlstad  
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Det tillkommer fler utbildningar.  
Vi reserverar oss för att kurser inte blir av vid för få deltagare samt förändringar i kursprogrammet 
 
Dagordning för Egenvårdspoolens utbildningar finns på kommande sidor! 
 
Tider vid 2-dagarskurser: Dag 1: kl 13-19. Dag 2: Kl 10-16.  
 
(D) = Det går att vara med på distans. 
 

OBS!! Distansutbildningarna spelas in, så ni behöver inte följa dom direkt om det inte passar.  
Information om hur det går till mejlas till anmälda deltagare.  
Även de som är med på plats får inspelningen sänd via mejl i efterhand. 
 
Pris vid Egenvårdspoolens 2-dagarskurser: 495 kr exkl moms för 2 dagar. 295 kr exkl. moms för en dag. 
Vissa kurser har ett annat pris. Vi ger 50% rabatt på dom flesta 2-dagarsutbildningar. 
 
Följande kurser är gratis: Preparatlära, Återträffar torrblod, Kurs med julbord. 
 
Pris blockutbildning mitokondriell medicin: 3000 kr exkl. moms för hela kursen. Vi fakturerar 1000 kr exkl. moms per 
block för den som önskar.  
 
Pris blockutbildning näringslära - hudvård inifrån: 10000 kr exkl. moms för hela kursen. Vi fakturerar 2000 kr exkl. 
moms per block för den som önskar. 
 
Pris blockutbildning torrblod: 10000 kr exkl. moms för hela kursen. Vi fakturerar 2000 kr exkl. moms per block för den 
som önskar. 
 
Pris blockutbildning aminosyror: 6000 kr exkl. moms för hela kursen. Vi fakturerar 2000 kr exkl. moms per block för 
den som önskar. 
 
Pris blockutbildning iris: 7 250 kr inkl. moms (2 avbetalningar på 3 625 kr), studentmedlemsskap i IIPA ingår. 
Anmälan: OBS anmälan till iriskursen sker till Nordiskt Näringscenter. 

Vi denna länk: https://naringscenter.se/utbildningar/iridologi-irisanalys-karlstad/  
Eller e-post: info@naringscenter.se eller telefon: 08-559 24 170. 
 
Anmälan och mer information till övriga utbildningar: 054-152588 info@egenvardspoolen.se  
OBS! När ni anmäler er till kurser som går på distans. Meddela om ni vill gå på distans eller på plats. 
 

Plats i Göteborg: Apple Hotell, Torpavallsgatan 6. OBS! På grund av nya direktiv från miljö och hälsa får man inte 

längre äta medhavd mat Apple Hotels restaurang. Man får gärna sitta i lokalen men tyvärr inte i restaurangen. 
 
Plats i Karlstad: Egenvårdspoolen AB. Pumpgatan 2 A. Under kurserna i Karlstad bjuder vi på middag på kvällen.  
 
Plats i Stockholm: Nordiskt Näringscenter, Lagaplan 1 i Bagarmossen. 
 
Boendeförslag Göteborg: Avtal boende på Apple Hotel. Uppge avtal Egenvårdspoolen. 
Apple Hotel & Konferens. www.applehotel.se. Tel: 031-25 11 00. E-post: info@applehotel.se  
 
Boendeförslag Karlstad 
Hotell Bilan. Uppge avtal Egenvårdspoolen. Hotell Bilan, Karlbergsgatan 3 Karlstad. Tel: 054-100300. cc.bilan@choice.se  
Anettes Bed & Breakfast c/o Anette Olsson Furustigen 5 Karlstad. Tel 072-3369503 
E-post: anettesbnb@gmail.com Webb: http://anettesbedandbreakfast.blogspot.se/   
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NÄRINGSLÄRA – HUDVÅRD INIFRÅN,  
BLOCKUTBILDNING I KARLSTAD (ÄVEN PÅ DISTANS) 
3-4 MAJ, 7-8 JUNI, 23-24 AUG, 20-21 SEPT, 8-9 NOV 
Utbildningen  
För att huden skall må bra så hjälper det inte att enbart behandla huden utifrån.  

Huden behöver även bra näring inifrån i tillräcklig mängd och i rätt kombination. 
För vem  

Utbildningen riktar sig till hudterapeuter men även till andra terapeuter som vill lära sig mer om näring. 

Förskunskaper  
Basmedicin, från hudterapeututbildning eller från annan motsvarande utbildning. 

Plats 
Egenvårdspoolen AB, Pumpgatan 2 A i Karlstad 

Det går att vara med på plats eller på distans: 

På plats: (max 20 pers. och först till kvarn)) 
På distans: Inget maxantal på deltagare. Utbildningarna spelas in, så ni behöver inte följa dom direkt om det 

inte passar. Ni kan alltså anmäla er och följa distansutbildningarna direkt eller när det passar er. 
Alla deltagare, även de som är med på plats får inspelningen sänd via mejl i efterhand. 
 

UTBILDNINGEN BESTÅR AV FEM ST 2-DAGARSBLOCK. TOTALT 10 DAGAR 
 

BLOCK 1, TORSDAG-FREDAG, 3-4 MAJ 

Vad är hälsa? Olika typer av näringsämnen såsom; makro- och mikromolekyler. Hur fungerar kroppen, vad är 
viktigt att tänka på vad gäller näring? Fibrer, fettsyror och andra fetter, kolesterol, vitaliserande kost och 

nedbrytande kost, GI. Matintoleranser. 
 

BLOCK 2, TORSDAG-FREDAG, 7-8 JUNI 
Mage-tarm – matsmältningen och koppling till levern och hudproblem.  

Fas 1 och Fas 2. Tarmdysbios – tarmflorans betydelse. Vi går igenom Aminosyror. Med fokus på de viktigaste 
och de som har mest betydelse för huden. Saltsyra, enzymer och pro- och prebiotika.  
 

BLOCK 3, TORSDAG-FREDAG, 23-24 AUGUSTI 

Vitaminer och mineraler. Metyleringsprocessen.  

Men även annat som är viktigt för upptag. Synergister och antagonister. Vi går igenom makro- och 
mikromineraler men även toxiska mineraler. Citronsyracykeln.  
 

BLOCK 4, TORSDAG-FREDAG, 20-21 SEPTEMBER 

Fria radikaler, antioxidanter, flavonoider, syra-bas balans. Diabetes, stress och hormoner. HPA-axeln. Detox. 
 

BLOCK 5, 8-9 NOVEMBER 

Hjärta-kärl, Inflammatoriska processer. 
 

Tider: Dag 1 13-19 och dag 2 10-16 
 

Lärare: Birgitta Tingberg 
Birgitta Tingberg arbetar som auktoriserad hudterapeut sedan flera år tillbaka (medlem i SHR) och arbetar 

framför allt med hudproblem. Birgitta är också utbildad inom funktionsmedicin, kostens- och näringens 

betydelse. 
 

Pris: 10.000 kr exkl. moms för hela kursen. Vi fakturerar 2.000 kr exkl. moms per block för den som önskar. 

Vi bjuder fika under dagarna och middag på torsdagskvällarna. 
 

Anmälan och mer information: 054-152588 info@egenvardspoolen.se    
OBS! När ni anmäler er till kurser som går på distans. Meddela om ni vill gå på distans eller på plats 
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MITOKONDRIELL MEDICIN, BLOCKUTBILDNING I GÖTEBORG 
5-6 APRIL, 8-9 MAJ, 14-15 JUNI, (EJ PÅ DISTANS) 
Tider varje block: Dag 1 kl 13-19. Dag 2 kl 10-16. 
Egenvårdspoolens presenterar ny medicinsk trestegs blockutbildning. Efter fullgjord kurs erhåller 
deltagarna särskild internationellt förankrad certifiering. 

Föreläsare: Magnus Nylander, Martin Lidberg och Pekka Nylund 
Block I, 5-6 april 

Torsdagen den 5 april 

Kl.13.00. Uppstart, inledning. 
Kl.13.00-13.30. Gemensam presentation. 

Kl.13.30-13.20. Fria radikaler och oxidativ stress ur ett kliniskt perspektiv. Pekka Nylund 
Kl.13.50-14.00. Bensträckare. 

Kl.14.00-14.20. Forts. Fria radikaler och oxidativ stress ur ett kliniskt perspektiv. Pekka Nylund. 
Kl.14.20-14.50. Mitokondriell medicin. Magnus Nylander. 

Kl.14.50-15.00. Bensträckare. 

Kl.15.00-15.50. Oxidativ stress och antioxidativt försvar – en komplex helhet där våra mitokondrier, där mag-
tarmkanalen, inflammationsprocesser samt näringsintaget med fytokemikalier, har dominerande betydelse. 

Magnus Nylander. 
Kl.15.50-16.30. Matrast. 

Kl.16.30-17.20. Forts. Oxidativ stress och antioxidativt försvar. Magnus Nylander. 

17.20-17.30. Bensträckare. 
17.30-18.20. Forts. Oxidativ stress och antioxidativt försvar. Magnus Nylander. 

18.20-18.30. Bensträckare. 
18.30-19.00. Forts. Oxidativ stress och antioxidativt försvar alt diskussion. Magnus Nylander. 

19.00. Avslut dag 1. 
Fredagen den 6 april 

Kl.10.00. Uppstart, inledning. 

Kl.10.00-10.50. Martin Lidberg berättar om sina personliga erfarenheter avseende analys av oxidativ stress, fria 
radikaler från ett idrottsmässigt perspektiv. 

Kl.10.50-11.00. Bensträckare. 
Kl.11.00-12.00. En fördjupning om våra ”mitokondriers flaskhals” eller coenzym Q10 – Ett seminarium som bl.a. 

presenterar och minns ”Q10:s fader”, den världsledande forskaren professor Karl Folkers. Och genom detta 

innehållet/betydelsen av hans föredrag om detta oundgängliga ämne i Sverige och över hela världen under 
1990-talet. Magnus Nylander. 

12.00-13.00. Lunchrast. 
13.00-13.50. Forts Q10. Magnus Nylander. 

13.50-14.00. Bensträckare. 

14.00-14.50. Forts Q10. Magnus Nylander. 
14.50-15.10. Kort fikarast. 

15.10-16.00. Forts Q10. Magnus Nylander. Frågor och diskussion. 
16.00. Avslut block 1. 

 
Block II, 8-9 maj 

Tisdagen den 8 maj 

Kl.13.00. Uppstart, inledning. 
Kl.13.00-13.50. Genomgång och repetition av blodcirkulationen. Magnus Nylander. 

Kl.13.50-14.00. Bensträckare. 
Kl.14.00-14.50. Forts. Genomgång och repetition av blodcirkulationen. Magnus Nylander. 

Kl.14.50-15.00. Bensträckare. 

Kl.15.00-15.50. Forts. Genomgång och repetition av blodcirkulationen. Magnus Nylander. 
Kl.15.50-16.30. Matrast. 

Kl.16.30-17.20. ”Inflammatorisk kärlförfettning med mineralinlagring”, d.v.s. arteroskleros. Orsaksmekanismer 
och naturliga förebyggande och ”bromsande” åtgärder. Magnus Nylander. 

17.20-17.30. Bensträckare. 
17.30-18.20. Forts. Arteroskleros. Magnus Nylander. 

18.20-18.30. Bensträckare. 

18.30-19.00. Forts. Forts. Arteroskleros. Magnus Nylander. alt diskussion. Magnus Nylander. 
19.00. Avslut dag 1. 
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Onsdagen den 9 maj 
Kl.10.00. Uppstart, inledning. 

Kl.10.00-10.50. Forts. Forts. Arteroskleros. Magnus Nylander. 

Kl.10.50-11.00. Bensträckare. 
Kl.11.00-12.00. Forts. Forts. Arteroskleros. Magnus Nylander. 

12.00-13.00. Lunchrast. 
13.00-13.50. Diabetes en snabbt ökande svår folksjukdom. En fördjupning om olika typer av diabetes, dess 

orsaker och behandlingar. Magnus Nylander. 

13.50-14.00. Bensträckare. 
14.00-14.50. Forts Diabetes. Magnus Nylander. 

14.50-15.10. Kort fikarast. 
15.10-16.00. Forts Diabetes. Magnus Nylander. Frågor och diskussion. 

16.00. Avslut block 2. 
Block III, 14-15 juni 

Torsdagen den 14 juni 

Kl.13.00. Uppstart, inledning. 
Kl.13.00-13.50. Vad är venös insufficiens i benen och hur vanligt är det? Samband med oxidativ stress! Orsaker, 

förebygg och behandla. Magnus Nylander. 
Kl.13.50-14.00. Bensträckare. 

Kl.14.00-14.50. Forts. Venös insufficiens. Magnus Nylander. 

Kl.14.50-15.00. Bensträckare. 
Kl.15.00-15.50. Polykliniska Point of Care analyser av venös insufficiens med s.k. Pletysmografi. Teori och 

praktik. Magnus Nylander. 
Kl.15.50-16.30. Matrast. 

Kl.16.30-17.20. Genomgång av huden - vårt största organ. Magnus Nylander. 
17.20-17.30. Bensträckare. 

17.30-18.20. Forts. Husen. Magnus Nylander. 

18.20-18.30. Bensträckare. 
18.30-19.00. Forts. Huden. Magnus Nylander. alt diskussion. Magnus Nylander. 

19.00. Avslut dag 1. 
Fredagen den 15 juni 

Kl.10.00. Uppstart, inledning. 

Kl.10.00-10.50. Polykliniska Point of Care analyser för att bedöma hudens ”kondition i exempelvis ansiktet, bl.a. 
fukt, sebum/fett, porer, pigmentering, PH, rynkors typ och djup. Teori och praktik. Magnus Nylander. 

Kl.10.50-11.00. Bensträckare. 
Kl.11.00-12.00. Snabba Polykliniska s.k. Point of Care analyser (begreppet innebär att de är färdiga att 

presentera inom mindre än 10 minuter) av blodglukos och ”långtidsblodsocker” eller HbA1c. Teori och praktik. 

Magnus Nylander. 
12.00-13.00. Lunchrast. 

13.00-13.50. För Egenvårdspoolens kursdeltagare, exklusivt leasingerbjudande av en internationellt ledande 
analytisk apparatur (kan analysera alla typer av analyser som berörs under blockkursen). Magnus Nylander. 

Martin Lidberg.  
13.50-14.00. Bensträckare. 

14.00-14.50. För Egenvårdspoolens kursdeltagare, exklusivt leasingerbjudande av en internationellt ledande 

analytisk apparatur (kan analysera alla typer av analyser som berörs under blockkursen). Magnus Nylander. 
Martin Lidberg.  

14.50-15.10. Kort fikarast. 
15.10-16.00. Sammanfattning av Block I-III. Diskussion och avslutning. 

16.00. Avslut block 3. 

Pris: 3000 kr exkl. moms för hela kursen. Vi fakturerar 1000 kr exkl. moms per block för den som önskar. 
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PSYKOFARMAKA, I GÖTEBORG 16-17 MAJ (EJ PÅ DISTANS) 
Dag 1  Psykofarmaka – risker och alternativ 

 SSRI hypotesen 
 DSM 5 - den senaste utgåvan av "psykbibeln". 

 Psykoaktiva droger: 
 - de vanligaste preparaten i Sverige 

 - biverkningar 

 - vanliga utsättningsymtom 
 Hur man kan trappa ner och sluta med psykoaktiva droger på ett säkert sätt. 

 James Harpers bok " The Road Back" på svenska. 
 Programspecifika tillskott  

 EVP - tillskott  

 Hur arbetar vi med klienter - exempel 
 Antioxidant behandling av depression? 

 Presentation av nya förstudier i USA, med väldigt intressanta resultat. 
 Forskning i framkant, Hur SSRI/SNRI påverkar hjärt/kärlsystemet. 

Tider: Dag 1: 13-19. Dag 2: 10-16. 

Pris: 495 kr exkl. moms. I pris ingår lättare tilltugg och utbildningsmaterial. 

Föreläsare: Anders Lönedal. 

 
B12, ADVANCED, I GÖTEBORG 18 MAJ, Kl 10-16 (EJ PÅ DISTANS) 
Beräkningar visar att närmare 50 % av befolkningen i Sverige någon gång under sin livstid manifesterar brist på 

vitamin B12. Detta inn ebär att vi närings-terapeuter dagligen träffar människor som har brister eller 
tenderar att riskera utveckling av brister. Därför är det viktigt att vi utvecklar adekvata kunskaper om detta 

livsviktiga vitamin. Vi ägnar därför två dagar till en djupgående avancerad genomgång av detta vitamin. 
Denna utbildning riktar sig till utbildade näringsterapeuter som behöver utveckla sina kunskaper om vitamin B12 

för sin praktiska kliniska verksamhet. 

Dagordning. 
 1. Terminologi. De olika B12-molekylerna. 

• Metylkobalamin. • Cyanokobalamin. • Hydroxykobalamin. • Adenosylkobalamin. 
 2. B12 historia. De medicinska upptäckterna. 

 3. Kobalaminmetabolismen. 

• B12-metabolismen i mag-tarm kanalen. • B12-metabolismen i levern. 
• B12-relaterade transportfunktioner. • Den intracellulära B12-metaboismen. 

 4. Genomgång av följande faktorer: 
• Transcobalamin I och II. • Intrinsic Factor. • Metioninsyntetas. • Metylmalonyl-CoA mutas (MUT). 

 5. Allmänna funktioner kopplade till kobalamin. 

• Metyleringsprocessen. • Funktion för nervsystemet. • DNA-syntes och reglering. 
• Funktion i fettsyra- och aminosyrametabolismen. 

 6. Vitamin B12 brist. 
• Perniciös anemi. • Funktionell brist. • Generell brist. • Megaloblastisk anemi. 

• Genetiska faktorer. 
 7. B12 brist indikationer/symtom. 

• Fysiska symtom/indikationer. • Psykiska symtom/indikationer. • Riskgrupper. • Orsaker. 

 8. Mätmetoder. 
• Serum-kobalamin. • Plasma-homocystein. • Metylmalonsyra. • Kobolt i hår och naglar. 

• Indikationer i torrblod. • Andra mätmetoder. 
 9. Förhållanden till andra ämnen. 

• Intestinala synergister. • Metaboliska synergister. • Antagonister. 

 10. Klinisk användning. 
• Olika doseringsnivåer. • Potentiella toxiska doser. • Biverkningar. • Behandlingstider. 

 11. Vitamin B12 och läkemedel. 
• Interaktioner. • Kontraindikationer. 

 12. Vitamin B12 i kosten. 
 13. Olika myter om vitamin B12. 

 14. Analoga B12-molekyler. 

Tider: Kl 10-16. Pris: 495 kr exkl. moms. Föreläsare: Pekka Nylund. 
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PREPARATLÄRA.  
I STOCKHOLM 23-24 MAJ (ÄVEN PÅ DISTANS), 
I GÖTEBORG 7-8 JUNI (EJ PÅ DISTANS), 
Tider: Dag 1 kl 13-19. Dag 2 kl 10-16 
Denna utbildning riktar sig till terapeuter som vill lära sig mer om Egenvårdspoolens olika preparat. Vi har idag 

ett brett koncept av terapeutiska medel inom en rad olika områden.  
Vi kommer att beröra följande områden vad avser preparaten: 

1. Kliniska användningsområden. I vilket sammanhang kan de olika preparaten vara aktuella: sjukdomstillstånd, 

degenerationstillstånd, förebyggande verkan. 
2. Dosering. Hur doseras medlet? Intag tillsammans med mat eller på fastande mage. Grad av dosering. 

3. Tidsaspekten. Beräknad tid för klinisk verkan. Halveringstid i människokroppen m.m. 
4. Toxiska effekter biverkningar. Vid vilken dosering inträder en toxisk effekt? Hur lång behandlingstid krävs för 

en toxisk verkan? Hur ser potentiella bieffekter ut? 

5. Synergieffekter. Vilka preparat kan kombineras med varandra för en god synergieffekt? 
6. Antagonistiska förhållanden. Vilka preparat skall inte intas vid samma tidpunkt? D.v.s. när och hur kan olika 

medel motverka varandra? 
7. Relation till olika konventionella läkemedel. Vilka läkemedel skall inte kombineras med våra preparat? Vilka 

läkemedel kan öka behovet av olika näringstillskott? 

Pris: Gratis 
Föreläsare: Pekka Nylund 

 
TUNGMETALLER, I KARLSTAD 31 MAJ – 1 JUNI (ÄVEN PÅ DISTANS) 
1. Definitioner – tungmetaller. Atomvikt. Densitet. Placering i det periodiska systemet. 

2. Tungmetallernas historik. 
3. Användningsområden. 

4. Tungmetallernas essentialitet. 

5. Toxiska tungmetaller. 
6. Toxicitetskällor. 

7. Absorberingsvägar av tungmetaller i metabolismen. 
8. Exponeringsgrader. Kronisk kontra akut exponering. 

9. Faktorer som styr graden av toxicitet. 

10. Den intermediära metabolismen av tungmetaller och dess bioackumulering. 
11. Symtom/indikationer på tungmetalltoxicitet. 

12. Genomgång av följande element: 
• Kadmium. 

• Bly. 

• Kvicksilver. 
• Arsenik. 

• Sexvärt krom. 
• Beryllium. 

13. Sanering/behandling av tungmetaller. 
14. Avgiftningssystemets enzymatiska hantering av tungmetaller. 

15. Olika typer av metalltoxicitet: 

• Aluminiumtoxicitet. 

• Arsenikförgiftning. 

• Berylliumförgiftning. 

• Kadmiumförgiftning. 

• Koppartoxicitet. 

• Järnförgiftning. 

• Litiumförgiftning. 

• Manganism. 

• Argyria. 

• Thalliumförgiftning. 

• Tennförgiftning. 

• Zinktoxicitet. 

16. Analytiska metoder. 

Tider: Dag 1: 13-19. Dag 2: 10-16. Pris: 495 kr exkl. moms. Föreläsare: Pekka Nylund. 
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TORRBLODSANALYS, BLOCKUTBILDING I KARLSTAD (EJ PÅ DISTANS) 
2 dagar per block. Tider: Torsdagar kl. 13-19. Fredagar kl 10-16 

På torsdagkvällarna så bjuder vi på kvällsmat. 
Block 1. 30-31 augusti  

Oxidativ Stress Analys – Fria Radikaler och Antioxidanter 
Flytande vävnad – Blodplasman, Röda blodkroppar, Vita blodkroppar, Blodplättar, Blodbildningsprocessen, 

Blodgruppskunskap, Tolkning av OSA-värden, Fria Radikaler, Antioxidanter, Immunsystemet, Kompletterande 

analytiska metoder. 
Block 2. 27-28 september 

Matsmältningssystemet 
Magsäcken, Spjälkningssystemet, Tarmfunktionen, Levern och gallan, Bukspottkörteln, Matsmältningssystemets 

sjukdomar, Tolkning av blodfenomen. 

Block 3. 25-26 oktober  
Utrensningsorganen 
Syra/bas balansen, Elektrolyt- och vätejonbalansen, Luftvägarna, Njurfunktionen, Huden och slemhinnorna, 
Utrensningsorganens sjukdomar, Tolkning av blodfenomen, Kompletterande analytiska metoder – 

Tungmetallanalys 
Block 4. 22-23 november 

Det hormoniella systemet 
Det endokrina systemet, Det centrala nervsystemet, Den mentala faktorn, Det endokrina systemets sjukdomar, 
Tolkning av blodfenomen. 

Block 5. 6-7 december 
Den nya terapeutiska arbetsformen 
Grunder i vetenskaplig metodik, Kausalitetsprincipen – läran om orsak och verkan, Kausalitetsterapi, Terapeuten 

som pedagog, Hur blir jag en duktig terapeut? Tillit till den egna förmågan. 
Utbildningsprinciper: 

Föreläsningar. Praktiska övningar. Praktiska hemövningar. Utbildningen innefattar sammantaget ca 60 effektiva 
föreläsningstimmar. 

Föreläsare: Pekka Nylund.  
Pris: 10000 kr exkl. moms för hela kursen. Vi fakturerar 2000 kr exkl. moms per block för den som önskar. 

 

 

IRIDOLOGI (IRISDAGNOSTIK/IRISANALYS) (EJ PÅ DISTANS) 
Block 1: Onsdag-Fredag 12-14 september (3 dagar) 

Block 2: Onsdag-Fredag 10-12 oktober (3 dagar) 
Utbildning godkänd av IIPA – International Iridology Practitioners Association. 

Behöver du fler redskap för att bättre förstå hälsan hos dina klienter? Iridologi / Irisdiagnostik är en metod som 
ger goda insikter och som används av många terapeuter världen över. Välkommen till en internationellt 

godkänd utbildning! 

Iridiologi (kallas ibland irisdiagnostik eller irisanalys) är en metod där man tittar efter förändringar i iris och till 
viss del också i skleran (ögonvitan). Dessa kan ge oss information om hur vi mår i olika delar av kroppen och 

vilka delar som är starka respektive svaga. 
Det är viktigt att tänka på metoden som en analytisk metod snarare än en diagnostisk. Förr såg man sjukdomar 

idag ser man tendenser. Vi vet idag att man inte alltid ser en sjukdom i ett organ utan man ser snarare en 

svaghet eller en tendens. Därmed kan sjukdomen ha ägt rum, äga rum just nu eller kanske uppkomma först 
längre fram i tiden. Allt beroende på hur gammal personen vi gör analysen på är och hur den har levt sitt liv. De 

förändringar man ser behöver alltså inte bero på sjukdom utan kan bero på en svaghet/tendens/ benägenhet 
som i längden kan leda till sjukdom om man inte vidtar åtgärder. 

Genom irisen ser vi tecken på genetiska tendenser som kan komma att påverka en individs hälsa. 
Irisdiagnostik enligt IIPA är en komplett kurs som gör att man kan certifiera sig hos IIPA så som 

Irisdiagnostiker. IIPA är en världsomspännande organisation som jobbar för en standardisering av 

Irisdiagnostiken och som håller sig väl uppdaterad om de senaste forskningsresultaten. 
  

Kursen består av 2 tillfällen om tre dagar vardera där teori varvas med praktik. Tillfälle finns därefter för att 
göra en tentamen som leder till Certifiering hos IIPA. I kurspriset ingår studentmedlemsavgiften till IIPA för det 

första året. 

Vi lär oss om strukturer och färger i iris och dess olika betydelser. Vi tittar på pupillens form och bekantar oss 
även med tecken som syns i skleran (ögonvitan). 
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Iriskartor och deras reaktionsfält studeras och exempelbilder förtydligar dessa områden ytterligare. 

I slutet av kursen går vi också igenom ett antal patientfall tillsammans där det finns tillfälle att öva på sina nya 
färdigheter. Gott om tid ges att titta på ögonen bland andra kursdeltagare för referens och övning. Vi studerar 

även olika sorters tecken och hur man skiljer dem åt. 

Information 
Block 1: Onsdag-Fredag 12-14 september (3 dagar) 

Block 2: Onsdag-Fredag 10-12 oktober (3 dagar) 
Tider: Dag 1 kl 13-20. Dag 2 kl 9-18. Dag 3 kl 9-17 

Lärare: Dr. Emil Bewö-Lundblad, PhD, Msc, Dipl. Cert. ”Instructor of the year 2017” award winner 

Kostnad: 7 250 kr inkl. moms (2 avbetalningar på 3 625 kr), studentmedlemsskap i IIPA ingår. 
Plats: Egenvårdspoolen AB, Pumpgatan 2 A i Karlstad 

Dokumentation: Omfattande kompendium på svenska ingår i priset 
Anmälan: OBS anmälan sker till Nordiskt Näringscenter. 

Vi denna länk: https://naringscenter.se/utbildningar/iridologi-irisanalys-karlstad/  
Eller e-post: info@naringscenter.se eller telefon: 08-559 24 170. 

 

PREPARATLÄRA OM ÖRTER, I GÖTEBORG 20-21 SEPTEMBER 
(EJ PÅ DISTANS) 
Tider: Dag 1 kl 13-19. Dag 2 kl 10-16 

Denna utbildning riktar sig till terapeuter som vill lära sig mer om Egenvårdspoolens olika örtpreparat.  
Vi har idag ett brett koncept av terapeutiska medel inom en rad olika områden.  

Vi kommer att beröra följande områden vad avser preparaten: 

Föreläsare: Lisa Kock 
Pris: Gratis 

 
ÅTERTRÄFF TORRBLOD, I KARLSTAD 4-5 OKTOBER (EJ PÅ DISTANS) 
Tider: Dag 1: 13-19. Dag 2: 10-16. 

Återträff för dom som gått blockutbildningen i torrblodsanalys. 

TEMA DAG 1. TRADITIONELL KINESISK MEDICIN OCH TORRBLOD. 
Föreläsare: Jan Winbo rektor för Neijing Akademin, som är Skandinaviens äldsta skola i traditionell kinesisk 

medicin och akupunktur med säte i Falköping.” www.neijing.se” 
”Vad kan mångtusenårig visdom tillföra 2000talets människa”. 

Jan Winbo har 25 års erfarenhet som terapeut och lärare, vilket borgar för en intressant och lärorik inblick i ett 
av jordens äldsta terapeutiska system, med betoning på helhetssyn och på våra emotioners inverkan på vårt 

fysiska välbefinnande. 

Akademins namn ”Neijing” kommer från det berömda litterära medicinska verket i kinesisk medicin ”Huangdi 
Neijing”, som innehåller kunskaper om etiologi, fysiologi, diagnos, terapier, förebyggande metoder, etik, filosofi, 

kosmos och psykologi. Kunskapsområdena är beskrivna utifrån att naturen och människan befinner sig i ett 
sammanhang, där alla delar påverkar varandra. Neijing Akademins logotyp, är en så kallad Kinesisk Shou 

symbol, vilken står för skapandet av ett långt, lyckligt och hälsosamt liv. 

Jan Winbo driver sedan 2010 akademin i samma anda tillsammans med Stina Norbye. 
Om tid finns diskuterar vi samband mellan TMC och torrblod. 

På kvällen bjuder vi traditionsenligt på mat och dryck. 
DAG 2. 

Kl 10-16. Gemensam genomgång av blodanalyser. 

Pris: Gratis 
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PREPARATLÄRA – HUDVÅRD INIFRÅN 
I STOCKHOLM 13 OKTOBER (ÄVEN PÅ DISTANS),  
Utbildningen  
För att huden skall må bra så hjälper det inte att enbart behandla huden utifrån.  

Huden behöver även bra näring inifrån i tillräcklig mängd och i rätt kombination. 

Vi kommer att gå igenom att urval av Egenvårdspoolens preparat som kan hjälpa dig som terapeut. 
Under utbildningen kommer vi även att ta upp ett antal klientfall och hur man tänker kring dessa vad gäller 

näring. 
För vem  

Utbildningen riktar sig till hudterapeuter men även till andra terapeuter som vill lära sig mer om näring. Fokus 

kommer dock att vara på huden och mage-tarm. 
Förskunskaper 

Basmedicin, från hudterapeututbildning eller från annan motsvarande utbildning. 
Plats 

Nordiskt Näringscenter, Lagaplan 1 i Bagarmossen 

Det går att vara med på plats eller på distans: 
På plats: (max 30 pers. och först till kvarn) 

På distans: Inget maxantal på deltagare. Utbildningarna spelas in, så ni behöver inte följa dom direkt om det 
inte passar. Ni kan alltså anmäla er och följa distansutbildningarna direkt eller när det passar er. 

Alla deltagare, även de som är med på plats får inspelningen sänd via mejl i efterhand. 

Datum: 5/3 & 13/10 2018 

Tider: Kl 9,30-16,30 

Lärare: Birgitta Tingberg 
Birgitta Tingberg arbetar som auktoriserad hudterapeut sedan flera år tillbaka (medlem i SHR) och arbetar 

framför allt med hudproblem. Birgitta är också utbildad inom funktionsmedicin, kostens- och näringens 
betydelse. 

Pris: Gratis 
Anmälan och mer information: 054-152588 info@egenvardspoolen.se    
OBS! När ni anmäler er till kurser som går på distans. Meddela om ni vill gå på distans eller på plats 

 
LEVANDE BLODSANALYS, BLOCKUTBILDING I KARLSTAD  
(EJ PÅ DISTANS) 
Dagordning kommer senare. 

2 dagar per block. Tider: Torsdagar kl. 13-19. Fredagar kl 10-16 
På torsdagkvällarna så bjuder vi på kvällsmat. 

Block 1. 18-19 oktober  
Block 2. 22-23 november 

Föreläsare: Karin Fredriksson & Johan Lennstam  
Pris: 6000 kr exkl. moms för hela kursen. Vi fakturerar 3000 kr exkl. moms per block för den som önskar. 

 
KURS MED JULBORD, I KARLSTAD 13-14 DECEMBER (EJ PÅ DISTANS) 
Tider: Dag 1: 13-19. Dag 2: 10-16. 

Tema: Kommer senare 

Pris: Gratis 
Föreläsare: Pekka Nylund + någon mer 
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