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EGENVÅRDPOOLENS UTBILDNINGAR FÖR TERAPEUTER. APRIL-DEC 2019 
 

Datum Utbildning  Föreläsare   Ort 
 

4-5 April Antioxidanter (OBS! Inställd) (D) Öckerman  Karlstad 
 

10-11 April Mitokondriell Medicin 2 M Nylander, Pekka N  Göteborg 
 

17-18 April Psykofarmaka (D) Anders Lönedal, Pekka N  Karlstad 
 

24-25 April Preparatlära Örter (D) Lisa Kock   Karlstad 
 

9-10 Maj Kliniska tester & intro. Irisdiag. (D*)  Emil Bewö-Lundblad (Nyinsatt kurs) Karlstad 
 

15-16 Maj Mitokondriell Medicin 3 M Nylander, Pekka N, M Lidberg Göteborg 
 

17 Maj Återträff mitokondriell Med. M Nylander, Pekka N, M Lidberg Göteborg 
 

22-23 Maj Vaccin (OBS! Inställd) Anders Lönedal, Pekka N  Göteborg 
 

28-29 Maj Preparatlära (D) Pekka Nylund   Stockholm 
 

4-5 Juni Preparatlära  Pekka Nylund   Göteborg 
 

12-13 Juni Aminosyraterapi Pekka Nylund   Göteborg 
 

27-28 Juni Urintester/Njurar (D) Pekka Nylund   Karlstad 
 

BLOCKUTBILDNING HORMONER OCH SIGNALSUBSTANSER, I KARLSTAD (ÄVEN PÅ DISTANS) 
Block 1: 29-30 augusti 2019. Block 2: 26-27 september 2019. Block 3: 24-25 oktober 2019. 

Block 4: 21-22 november 2019. Block 5: 12-13 december 2019. 

 
Tider vid 2-dagarskurser: Dag 1: kl 13-19. Dag 2: Kl 10-16.  
 

(D) = Det går att vara med på distans. Meddela när ni anmäler er om ni blir med på plats eller på distans. 

(D*) = Delvis på distans. 
 

OBS!! Distansutbildningarna 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. 
 

Plats i Göteborg: Apple Hotell, Torpavallsgatan 6.  
 

Plats i Karlstad: Egenvårdspoolen AB. Pumpgatan 2 A  
 

Plats i Stockholm: Nordiskt Näringscenter i Bagarmossen, Lagaplan 1 
 

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 (Tryck 2 för att komma till receptionen) 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/   
 

Anmälan och mer information: 054-152588 info@egenvardspoolen.se 
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PSYKOFARMAKA, I KARLSTAD 17-18 APRIL (ÄVEN PÅ DISTANS) 
PSYKOFARMKA – RISKER OCH ALTERNATIV 

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

• 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. 

 Pris: 495 kr exkl. moms.  

 Föreläsare: Anders Lönedal & Pekka Nylund 

 
PREPARATLÄRA ÖRTER, I KARLSTAD 24-25 APRIL (ÄVEN PÅ DISTANS) 
Tider: Dag 1 kl 13-19. Dag 2 kl 10-16 
Vi har ett brett koncept av terapeutiska, helt naturliga preparat från örter och medicinska träd- och växter som 

traditionellt använts för läkning i olika delar av världen. 

Lisa Kock är Ört- och Näringsterapeut och har ett stort intresse för Shamansk healing och läkekonst, och väver 
under denna kurs samman fakta från moderna studier av aktiva beståndsdelar från växterna med kunskapen 

om hur vi kan använda örtpreparaten som frekvensmedicin, för att få en djup effekt vid holistisk behandling.  
Du lär dig hur du kan jobba terapeutiskt med patienter med örterna som ett redskap, och även om växterna i 

sig, i vilka olika former de kan tillredas och hur du enkelt kan tillverka dina egna mediciner för husbehov.  
Vi lär oss: 

-Patientbehandling och dosering. -Växtens ursprung och traditionell användning 

-Energimässig läkande effekt av växter. -Olika beredningsformer och tillverkning av tinkturer och infusioner  
Varmt välkommen! Med eller utan förkunskap. 

Föreläsare: Lisa Kock 
Pris: Gratis 

 
KLINISKA TESTER & INTRODUKTION TILL IRIISDIAGNOSTIK, 
KARLSTAD 9-10 maj (Irisdiagnostik även på distans). 
Tider: Dag 1 kl 13-19. Dag 2 kl 10-16 

Kliniska tester (enbart på plats): Är en kurs där vi lär oss om olika kliniska tester och dess betydelse. 

En utmärkt kurs för dig som terapeut, för att hjälpa klienter att tyda resultat och att bilda sig en uppfattning om 
vad som pågår i kroppen. Vi går igenom såväl hjärta som lungor, reflexer och andra kliniska fynd. Teori varvas 

med praktik som auskultation (lyssnande efter hjärt- och lung-ljud) reflextester med mera för att befästa 
kunskapen. En tvådagarskurs med fokus på förståelse av våra större system och dess möjliga problem. Fyllt 

med exempel och intressanta moment. 

Kliniska tester utförs dagligen inom vården idag och kan ge mycket information om vad som pågår i kroppen, 
men vi behöver också kunna tyda resultaten, inte bara vårdpersonal utan så att vårdtagaren förstår. Exempel 

på Kliniska tester är: Blodtrycksmätning, att lyssna på lungor och hjärta, testa reflexer i såväl armar som ben, 
pulstagning mm. 

Vad skiljer till exempel ljudet vid astma och ljudet vid en lunginflammation åt. 
Även våra kranialnerver (nerver i huvud och ansikte) presenteras tillsammans med deras funktion och 

eventuella problem vid en dysfunktion i dessa. 

Därtill tillkommer en introduktion till Irisdiagnostik (både på plats & på distans). Irisdiagnostiken 
som är en av de äldsta analysmetoderna som Naturmedicinare använt sig av och som är mer aktuell än 

någonsin. 
Irisdiagnostiken är en metod där vi ser till färger och strukturer i iris som relaterar till olika system styrkor och 

svagheter i kroppen. Ett utmärkt verktyg i analyslådan för alla aktiva terapeuter. 

Missa inte denna intressanta och givande kurs, anmäl dig redan idag. 
Handouts av presentationsmaterialet ingår i kursen. 

Pris på plats: 495,00 exkl.moms.  
Pris på distans (enbart intro. Irisdiagnostik): 295,00 kr exkl. moms. 
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ÅTERTRÄFF MITOKONDRIELL MEDICIN, I GÖTEBORG 17 MAJ 
(EJ PÅ DISTANS) 
Kursen är för dom som gått blockutbildningen.  
Dagordning: Kommer senare 

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

Föreläsare: Magnus Nylander, Martin Lidberg & Pekka Nylund. 
Pris: Gratis  

 
PREPARATLÄRA. I STOCKHOLM 28-29 MAJ (ÄVEN PÅ DISTANS) 
I GÖTEBORG 4-5 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 

 
AMINOSYRATERAPI, I GÖTEBORG 12-13 JUNI (EJ PÅ DISTANS) 
Tider: Dag 1 kl 13-19. Dag 2 kl 10-16 
Föreläsare: Pekka Nylund 

Pris: Gratis  

OBSERVERA! DENNA UTBILDNING ÄR KOSTNADSFRI.  
Aminosyror är ämnen med mycket hög klinisk potential. Denna utbildning riktar sig till näringsterapeuter som 

behöver utveckla sin kunskap inom aminosyraterapin. Utbildningen inriktar sig till de aminosyrapreparat som 
ingår i Egenvårdspoolens sortiment.  

Utbildning innefattar följande: 

• Metabolism • biotillgänglighet • konvertering • dosering • bieffekter • kliniska användningsområden  
• potentiell toxicitet • synergism • antagonism • kontraindikationer och interaktioner med konventionella 

läkemedel 
Utbildningen berör följande preparat ur Egenvårdspoolens sortiment: 

• GABA • Glutation complex • Glycin • Hampaproteiner • Arginin • Karnitin • Fenylalanin • Glutamin  

• Acetylglutamin • Histidin • Lysin • Metionin • Prolin • Serin • Taurin • Teanin • Tyrosin • Metionin complex 
• NSP • Selenmetionin • Epithem Plus 

 
URINTESTER/NJURAR, I KARLSTAD 27-28 JUNI (ÄVEN PÅ DISTANS) 
Dagordning: Kommer senare 

Tider: Dag 1 kl 13-19. Dag 2 kl 10-16 
Föreläsare: Pekka Nylund 

Pris för en dag: 295 kr exkl. moms. Pris för båda dagarna: 495 kr exkl. moms.  
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BLOCKUTBILDNING HORMONER OCH SIGNALSUBSTANSER,  
I KARLSTAD (ÄVEN PÅ DISTANS) 
Plats: Egenvårdspoolen, Pumpgatan 2 A i Karlstad. 
Tider: Torsdag 13-19 och fredag 10-16. 

Datum: 

Block 1: 29-30 augusti 2019. Block 2: 26-27 september 2019. Block 3: 24-25 oktober 2019. 
Block 4: 21-22 november 2019. Block 5: 12-13 december 2019. 

Föreläsare: Pekka Nylund 
Pris: per block 2.000 kr exkl. moms. I utbildningen ingår ett mycket omfattande utbildningsmaterial.  

Anmälan: info@egenvardspoolen.se eller 054-152588 

Hormoner är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller organ i kroppen till en annan cell eller 
grupp av celler. Alla flercelliga organismer producerar hormoner, även växter. Läran om hormoners biologiska 

funktioner kallas endokrinologi, men även andra forskningsfält, såsom biokemi, studerar hormoner. Flera 
hormoner är kemiskt identiska med signalsubstanser i hjärnan, men de flesta signalsubstanser är inte 

hormoner. 

Detta är en blockutbildning indelad i 5 block på totalt 10 föreläsningsdagar riktad till terapeuter som behöver 
uppgradera sina kliniska kunskaper om hormoner.  

Utbildningen kommer att beröra följande aspekter: 
• Funktioner. • Typer av hormoner/signalsubstanser. • Lokala hormoner/signalsubstanser. 

• Neurohormoner. • Prohormoner. • Struktur. • Homeostas. • Biosyntes av ett visst hormon/signalsubstans i en 
viss vävnad. • Förvaring och utsöndring av hormonet/signalsubstansen. • Transport av 

hormonet/signalsubstansen till målcellen. • Intracellulärt receptorproteiner. • Signaltransduktionsprocessen. 

• Verkningsmekanismer. • Terapeutisk användning. • Interaktioner. • Antagonism och synergism. 
• Näringsmedicinsk stimulans. • Nervsystemet. 

Vi kommer att gå igenom följande hormoner/signalsubstanser:  
• Acetylkolin • Dopamin • Adrenalin • Serotonin • Glutamat • GABA • Glycin • Anandamid 

• 2-Arachidonoylglycerol • Monoaminer • Kväveoxid • Nervtillväxtfaktor • Eikosanoider 

• Endorfin • Epinephrin/Noradrenalin • Melatonin • Trijodothyronin • Thyroxin • Prostaglandiner  
• Leukotriener • Prostacyklin • Thromboxan • Amylin • AMH • Adiponektin • ACTH • Angiotensinogen och 

angiotensin • Atriopeptin • Brain natriuretic peptide • Calcitonin • Cholecystokinin • Corticotropin-releasing 
hormon • Cortistatin • Enkephalin • Endothelin • Erythropoietin • Follicle-stimulating hormone  

• Galanin • Gastric inhibitory polypeptide • Gastrin • Ghrelin • Glukagon • Glukagon-like peptide-1  
• Gonadotropin-releasing hormon • Growth hormone-releasing hormon • Hepcidin • Human placental lactogen  

• Growth hormon • Release Insulin-like growth factor 1 • Inhibin • Insulin • Insulin-like growth factor 

(somatomedin) • Leptin • Luteinizing hormone • Melanocyte stimulating hormone • Motilin • Orexin  
• Osteocalcin • Oxytocin • Pancreatic polypeptide • Parathyroid hormone • Pituitary adenylate cyclase-activating 

peptide • Prolactin • Prolactin releasing hormone • Relaxin • Renin • Secretin • Somatostatin  
• Thrombopoietin • Thyroid-stimulating hormone (thyrotropin) • Thyrotropin-releasing hormone  

• Vasoactive intestinal peptide • Guanylin • Uroguanylin • Testosteron • Dehydroepiandrosteron  

• Androstenedion • Estradiol • Estron • Estriol • Cortisol • Progesteron • Calcitriol (1,25-dihydroxyvitamin D3)  
• Calcidiol (25-hydroxyvitamin D3). 
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