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EGENVÅRDPOOLENS UTBILDNINGAR FÖR TERAPEUTER. AUG-DEC 2019 (Uppdaterad 10/8) 
 

Datum Utbildning   Föreläsare  Ort 
 

29-30 Aug Hormoner. Block 1 (D)  Pekka Nylund  Karlstad 

5-6 Sept Hudkurs (D)   Birgitta Tingberg Göteborg 

18-19 Sept Ortomolekylär Medicin  P.A. Öckerman, P. Nylund Göteborg 

26-27 Sept Hormoner. Block 2 (D)  Pekka Nylund  Karlstad 

2-3 Okt Ortomolekylär Psykiatri  A. Lönedal, P. Nylund Göteborg 

4 Okt CR-3000 Utbildning  M. Nylander, P. Nylund Göteborg  

9-10 Okt   Återträff torrblod (Flyttat från 3-4 okt)  Pekka Nylund  Karlstad 

11-13 Okt Iris. Block 1*   Emil Bewö  Karlstad 

12-13 Okt Levande Blod. Block 1**  Karin F & Johan L Stockholm  

17-18 Okt Mirakelvitaminet B6  M. Nylander, P. Nylund Bålsta 

24-25 Okt Hormoner. Block 3 (D)  Pekka Nylund  Karlstad 

7-8 Nov Hudkurs (D)   Birgitta Tingberg Karlstad 

13-14 Nov Matsmältning   Lisa Kock  Göteborg 

15 Nov Mikroskoputbildning  Ola Hedman  Göteborg 

21-22 Nov Hormoner. Block 4 (D)  Pekka Nylund  Karlstad 

28-29 Nov Njurar och urintester (D)  Pekka Nylund  Karlstad 

5-6 Dec Kurs med julbord  Bo Engborg, Pekka Nylund Karlstad 

12-13 Dec Hormoner. Block 5 (D)  Pekka Nylund  Karlstad 

14-15 Dec Levande Blod. Block 2**   Karin F & Johan L Stockholm 

 

Tider vid dom flesta 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. 
 

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 Bålsta: Lastberget http://www.lastberget.com/ 
 

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/   
 

Boende Bålsta: Egenvårdspoolens avtalspriser med Lastberget (Alla priser är exkl. moms) 

Enkelrum: 895 kr/pers. Dubbelrum: 620 kr/pers. http://www.lastberget.com/ 
 

Anmälan och mer information: 054-152588 info@egenvardspoolen.se 
 

* Iriskurs: Arrangör är Nordiskt Näringscenter. För anmälan och mer information: 

Gå in via denna länk: https://naringscenter.se/utbildningar/iridologi-irisanalys-karlstad/  
 

** Levande blodanalys: OBS! Arrangör är Karin Fredriksson & Johan Lennstam.  

Vid frågor mejla: karin@halsosamtliv.se 
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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). 

 
HUDKURS – FÖR NÄRINGS- OCH HUDTERAPEUTER,  
I GÖTEBORG 5-6 SEPTEMBER (EJ PÅ DISTANS) 
I KARLSTAD 7-8 NOVEMBER (ÄVEN PÅ DISTANS) 
Vi kommer att gå igenom olika typer av hudproblem och vad som finns att göra åt dessa.  

Både utifrån men också inifrån: 

• Åldrad hud – naturligt åldrad och vad göra men också för tidigt åldrad. Vad beror det på? Men också 

vad kan man göra när detta är ett faktum. 

• Solskadad hud – som hänger ihop med åldrad hud till viss del. Men också olika solskador. Det kan vara 

en Hyperpigmentering (hyper=för mycket pigment) eller en Hypo (hypo=för lite pigment). Vad kan 

man göra åt detta? Och orsaker till detta. 

• Acne – orsaker och åtgärder. 

• Psoriasis – orsaker och åtgärder. 

• Dermatiter av olika slag; perorial dermatit, rosacea och några andra – vad göra?  

• Några olika sjukdomar som påverkar, t ex Hypotyreos, Psoriasisatrit m.m. 
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• Hormoner – hur påverkar de huden? 

• Klientfall – här är det bra om man tar med sig egna och sänder in dem innan så jag kan planera 

tidsåtgång. Vi går då igenom de jag har med mig själv och de som sänds in av deltagarna. Hur man 

kan tänka kring hudproblemet i fråga vad gäller orsak men förstås också vad man kan göra – inifrån 

och utifrån. Vad man bör tänka på att fråga sin klient. 

• Sjukliga förändringar – när man som terapeut bör sända någon till läkare. 

• Vi går igenom ett antal produkter ur EVP:s sortiment och hur och när de används. 

• Vi tittar mer på de celler som är inblandade i de olika hudtillstånden. 

• Syraskyddsmantel/hudbarriär – så viktig för en hälsosam hud. Vi fördjupar oss mer i detta.  

• Allt ovanstående kommer att vävas ihop ur ett funktionsmedicinskt perspektiv = holistiskt synsätt.  

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

Föreläsare: Birgitta Tingberg 

Pris: 495 kr exkl. moms 

 
ORTOMOLEKYLÄR MEDICIN, I GÖTEBORG 18-19 SEPTEMBER  
(EJ PÅ DISTANS) 
Tider: Dag 1: 13-19. Dag 2: 10-16. 

Ortomolekylär medicin är en komplementärmedicinsk inriktning som syftar till att behandla och förebygga 

sjukdom genom att tillföra stora mängder endogena ämnen, till exempel vitaminer och mineraler. Ortomolekylär 
medicin kan sägas vara alternativ i sitt tänkande men den bygger på biokemiska principer om vad kroppen 

behöver för att kunna fungera. Den är egentligen grundläggande inom medicinen och representerar den syn 

som fanns på 1930-talet – då näringslära fortfarande utgjorde viktig medicinsk kunskap. 
Denna utbildning inriktar sig till terapeuter som arbetar med näringsämnen och behöver utveckla sin 

kunskapsbas inom den ortomolekylära medicinen. 
Dagordning:  

• Megavitaminterapi • Historia och utveckling • Klinisk omfattning • Ortomolekylär psykiatri 

• Principer • Prevalens • Vetenskaplighet • Säkerhet och effektivitet 
Ortomolekyär medin och: 

• Akne • Alkoholism • Allergi • Artrit • Autism • Bipolär störning • Brännskador • Förkylning 
• Depression • Epilepsi • Hjärtsjukdomar • Toxicitet för tungmetaller • Hepatit • Herpes 

• Hyperaktivitet • Hypertoni • Hypoglykemi • Influensa • Inlärningssvårigheter 
• Metabola störningar • Migrän • Mononukleos • Neuropati • Polyneurit • Osteoporos 

• Pyroluria • Strålningssjukdom • Raynauds sjukdom • Mental retardering • Schizofreni 

• Viral lunginflammation 
Dag 2 

Per-Arne Öckerman, överläkare och professor i klinisk kemi, berättar om sina kliniska erfarenheter inom den 
ortomolekylära medicinen. 

Pris: 495 kr exkl. moms. Innefattar ett omfattande kursmaterial inklusive lättare föda och fika. 

Föreläsare: Per-Arne Öckerman och Pekka Nylund 

 
ORTOMOLEKYLÄR PSYKIATRI, I GÖTEBORG 2-3 OKTOBER  
(EJ PÅ DISTANS) 
Tider: Dag 1: 13-19. Dag 2: 10-16. 

Dagordning: Kommer senare 

Pris: 495 kr exkl. moms 
Föreläsare: Anders Lönedal & Pekka Nylund 
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CR-3000 UTBILDNING, I GÖTEBORG 4 OKTOBER (EJ PÅ DISTANS) 
Tid: 10-16. 

Callegari CR3000 är en unik mätmetod som ger hälso- och sjukvårdspersonal laboratoriebaserad teknologi och 
noggrannhet i en liten, snabb, enkel och kostnadseffektiv analysator. Denna utbildning riktar sig till de 

terapeuter som har införskaffat en C3000-analysator och/eller är intresserade av denna mätmetod. 
Dagordning: 

• All In One Point of Care Analyser • Metod för analys • Praktisk och klinisk tillämpning 

CR3000 och: • Totalt kolesterol • HDL-kolesterol • LDL-kolesterol • Glukos • Triglycerider 
• Hemoglobin • Hematokrit • Erytrocyter • HbA1c (glycated hemoglobin) • Mjölksyra 

• Syreradikaltest (FORT) • Free Oxygen Radicals Defense (FORD) • Urinsyra 
Pris: Gratis. Ingår kursmaterial samt fika. 

Föreläsare: Magnus Nylander och Pekka Nylund. 
 

ÅTERTRÄFF TORRBLOD, I KARLSTAD, NYA DATUM! 9-10 OKTOBER 
(EJ PÅ DISTANS) 
Tider: Dag 1: 13-19. Dag 2: 10-16. 

Återträff för dom som gått blockutbildningen i tottblodsanalys. 

Tema: Klinisk tillämpning av DBA. 
Pris: Gratis 

Föreläsare: Pekka Nylund 

 
IRIDOLOGI (IRISANALYS), I KARLSTAD (EJ PÅ DISTANS) 
OBS! Arrangör är Nordiskt Näringscenter. För anmälan och mer information: 

Gå in via denna länk: https://naringscenter.se/utbildningar/iridologi-irisanalys-karlstad/  
Eller ring: 08-559 24 170 

Steg 1: Fredag 11 – söndag 13 oktober (3 dagar) 

Steg 2: Fredag 17 – söndag 19 januari (3 dagar) 
Tid: Fredag 13-20, lördag 9-18, söndag 9-17 

Lärare: Emil Bewö 
Kostnad: 8 650 kr inkl. moms (2 avbetalningar på 4 325 kr), studentmedlemsskap i IIPA ingår. 

Plats: Egenvårdspoolen, Pumpgatan 2 A, Karlstad 

Dokumentation Omfattande kompendier i elektronisk form på svenska ingår i priset 
Internationell certifiering Utbildningen är godkänd av IIPA (International Iridology Practioners Association), 

det betyder att du efter avslutad utbildning kan genomgå certifieringsprov. Det kostar 3 500 kr och inkluderar 
ett års medlemskap i IIPA. 

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

utbildning! 

Iridologi (kallas ibland irisdiagnos 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. 
Internationell certifiering: 

Utbildning godkänd av IIPA – International Iridology Practitioners Association 

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 ta 

en tentamen som leder till Certifiering hos IIPA. I kurspriset ingår studentmedlemsavgiften till IIPA för det 

första året. 
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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). 
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. 

 
UTBILDNING LEVANDE BLODANALYS/MIKROSOPERING AV BLOD, 
I STOCKHOLM.  
OBS! Arrangör är Karin Fredriksson & Johan Lennstam. Vid frågor mejla: karin@halsosamtliv.se 

2 dagar vid 2 tillfällen (block.) 
Block 1. 12-13 oktober. 2019. Block 2. 14-15 december 2019 

Tider: Lördag kl. 10-17. Söndag kl 10-16. 

Var: Hälsans hus, Fjällgatan 23b, Stockholm 
Anmälan tas emot löpande och i mån av plats.  

Din anmälan räknas då du har betalt in anmälningsavgift 1000 kr. 
Anmälan till: karin@halsosamtliv.se 

Rabatt om du anmäler dig före 1 september. 

Är du terapeut eller på väg att bli och vill få en bra, snabb och billig analysmetod? Att tolka en droppe blod i ett 
mikroskop kan ge dig detta.  Nu är det dags för ytterligare en kurs i levande blodanalys 4 dagar under hösten.  

Anmäler du dig och betalar före 1 september ger vi rabatt på kursavgiften, se nedan.  
Via mikroskopering av en droppe blod på ett objektglas får du som hälsoterapeut ett bra instrument att tolka 

dina klienters hälsostatus.  
Pris: 6000 kr exkl. moms för hela kursen. (7500 kr inkl moms) 

Anmäler du dig och betalar före 1 september får du 10% rabatt på kurspriset (5400 kr+moms).  

Repetitionsrabatt för dig som tidigare gått levande blodanalys hos Karin Fredriksson, Johan Lennstam eller Mic 
Mc Mullen. 

30% rabatt om du anmäler dig och betalar före 1 september (4200 kr+moms) 
20% rabatt om du anmäler dig efter 1 september (4800 kr+moms) 

Vi går igenom blodprovstagning i teori och praktik. 

Blodets olika beståndsdelar och funktion 
Orsaker och behandlingsförslag 

Bland annat lär du dig tolka: 
De röda blodkroppar visar på näringsbrister som brister av järn, folsyra och vitamin B12, mjältens funktion, 

antioxidantnivåer i cellmembranen, elektrisk laddning i cirkulationssystemet 
De vita blodkropparna, neutrofilerna, lymfocyterna och eisinofiler visar hur immunsystemet jobbar, bla om det 

finns tillräckligt med näring, eller närvaro av svamp eller mask 

Koagulationsfaktorer som trombocyter och fibrin visar hur blodcirkulationen fungerar 
Vi tittar också på mikroorganismer som bakterier, jäst, amöba som ger tarmproblem. Fenomen som visar hur 

lever och njurar fungerar.  
Artefakter (skräp). 

Kursen passar både dig som inte har mikroskoperat blod tidigare, men även dig som har gjort detta och vill ha 

en repetition. Du lär dig de viktigaste grunderna för att komma igång i praktiskt arbete och vi utvecklar olika 
resonemang.  

Kursen bygger på bildvisning och teori, blodets uppbyggnad och funktion, hur vissa fenomen uppstår,  
behandlingsförslag samt praktikfall.  

Vi mikroskoperar blod på de deltagare som vill och tolkar gemensamt detta.  
Kursen är i två block där det ena bygger på det andra. 

Föreläsare: Karin Fredriksson & Johan Lennstam 

Karin och Johan har båda lång erfarenhet att jobba som närings och örtterapeuter och att jobba med 
mikroskopering av blod. Kursens upplägg är att gå igenom blodanalys i teori samt praktiska övningar genom att 

titta på mikroskoperat blod på storskärm och diskutera vad vi ser i blodet. 
Vi månar om att alla ska kunna delta, kursen är fri från parfymer och parfymerade produkter 
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MIRAKELVITAMINET B6, I BÅLSTA 17-18 OKTOBER (EJ PÅ DISTANS) 
Tider: Dag 1: 13-19. Dag 2: 10-16. 

Plats: Premiär! Egenvårdspoolen testar nu ny konferensanläggning som heter Lastberget och ligger ca 7 km 

utanför Bålsta. Endast 45 minuter från Arlanda, Stockholm och Uppsala finner Du en kreativ mötesanläggning 

med personlig omtanke. Från Bålsta station tar det endast 10 minuter med Taxi och hotellet har bra prisavtal 

(ca 190 kr för enkelresa). Läs mer på: http://www.lastberget.com/ 

Boende: Egenvårdspoolens avtalspriser med Lastberget (Alla priser är exkl. moms) 

Enkelrum: 895 kr/pers. Dubbelrum: 620 kr/pers. 

Ingår: Frukostbuffé, tillgång till relaxavdelning, lån av morgonrock på rummet. 

OBS! Egenvårdspoolen bjuder alla deltagare på följande: 

Lunchbuffé: Gratis (Ord. pris 125 kr/pers.) Salladsbuffé, tre varmrätter varav en är vegetarisk, soppa, nybakt 

bröd och smör. 

Middagsbuffé: Gratis (Ord. pris 175 kr/pers. Salladsbuffé, två varmrätter varav en är vegetarisk, nybakt bröd 

och smör. 

Fri parkering och gratis wifi.  

Föreläsare: Magnus Nylander & Pekka Nylund 
Dagordning:  

Dag 1 

• Vitamin B6 historik 
• Karl Folkers och vitamin B6 

• M. Nylander beskriver den juridiska processen kring B6 
• Vitamin B6 och UL 

• Vitamin B6 i idrottsmedicinen 
• Metabolism av B6 

Föreläsare: Magnus Nylander 

Dag 2 
• Pyridoxinmetabolismen 

• Vitamin B6 i matsmältningssystemet 
• Vitamin B6 i levern 

• Vitamin B6 i cellerna 

• Pyridoxintoxicitet 
• Vitamin B6 synergister 

• Terapeutisk användning av B6 
• Dosering 

• Behandlingstider 
Föreläsare: Pekka Nylund 

Pris: Endast 495 kr exkl. moms. Ett omfattande utbildningsmaterial ingår. 

Anmälan: Till Egenvårdspoolen 054-152588 eller info@egenvardspoolen.se   
OBS! För dig som vill bo kvar på hotellet är sista dag att anmäla sig en månad innan kursen. (17 september). 

 

MATSMÄLTNING, I GÖTEBORG 13-14 NOVEMBER (EJ PÅ DISTANS) 
Tider: Dag 1: 13-19. Dag 2: 10-16. 

Dagordning: Kommer senare 
Pris: 495 kr exkl. moms 

Föreläsare: Lisa Kock 

 

MIKROSKOPUTBILDNING, I GÖTEBORG 15 NOVEMBER  
(EJ PÅ DISTANS) 

Lär dig hantera ditt mikroskop  
Praktisk och teoretisk utbildning, att hantera ditt mikroskop.  

Vi går under dagen igenom följande, teoretiskt och praktiskt: 

·       Belysning i mikroskopet och val av ljusstyrka  
·       Styr ljuset med kondensor och bländare 

·       Fokusera på ett objekt på objektglaset  
·       Förstoring i okular och objektiv 

·       Ljusfält, mörkfält och faskontrast, skillnader och fördelar 

mailto:info@egenvardspoolen.se
http://www.egenvardspoolen.se/
http://www.lastberget.com/
mailto:info@egenvardspoolen.se


 

Egenvårdspoolen AB, Pumpgatan 2 A, 652 21 Karlstad 
Tel: 054-15 25 88  info@egenvardspoolen.se  www.egenvardspoolen.se 

·       Kamera med USB eller HDMI  

·       Torrblod eller levande blod, olika metoder olika ändamål 
·       Ta korrekt blodprov, teknik för bra analyser 

·       Indikationer i torrblod, typ och gradering 

OBS: Ta med ditt eget mikroskop om du har, för att öka din kunskap om ditt eget instrument.  
Plats: Apple Hotel i Göteborg 

Tid: Kl 10-16 
Lärare: Ola Hedlund 

Pris: 900 kr exkl. moms 

 

URINTESTER/NJURAR, I KARLSTAD 28-29 NOVEMBER 
(ÄVEN PÅ DISTANS) 
Tider: Dag 1 kl 13-19. Dag 2 kl 10-16.  
Genomgång av följande ämnen: 

· Njurarnas biokemi · Analys av njurfunktion · Njurarnas syntes av olika biokemikalier 

· Näringsämnen som är viktiga för njurarna · Närings- och örtmedicinsk behandling av njurar 
Praktisk genomgång av urinprovtagning Genom gång av följande analyser: 

· U-pH · U-Proteiner · U-RBC · U-Ketoner · U-Nitriter · U-Densitet · U-Urobilinogen 
· U-Bilirubin · U-Glukos · U-Leukocyter · U-Kadmium · U-Kvicksilver · U-Zink 

· U-Koppar · U-Bly · U-Magnesium · U-Mangan · U-Kalium · U-Kobolt · U-krom 
· U-Fosfat · U-Kalcium · U-Citrat · U-Urat · U-Urea · U-Steroidmönster · U-Porfobilinogen 

· U-Porfyrin · U-Prot HC/Kreat kvot · U-Organiska syror · U-Orotatsyra · U-Osmolalitet 

· U-Oxalat · U-Metoxikatekolaminer · U-Lambda/Kreatinin kvot · U-Kappa/Kreatinin kvot 
· U-Karnitin · U-Katekolaminer · U-Klorid · U-Kortisol · U-Kreatinin · U-HVA 

· U-Cystin · U-ALA · U-Albumin · U-Aldosteron · U-Aminosyror 
Tider: Dag 1 kl 13-19. Dag 2 kl 10-16 

Föreläsare: Pekka Nylund 

Pris för båda dagarna: 495 kr exkl. moms. Ingår omfattande kursmaterial. På torsdag kväll bjuder vi på mat. 
 

KURS MED JULBORD, I KARLSTAD 5-6 DECEMBER (EJ PÅ DISTANS) 

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

Tema: Inflammationer, smärta & översyrlighet 

Pris: Gratis 
Föreläsare: Bo Engborg & Pekka Nylund  
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