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 BASAL ANTROPOSOFISK OMVÅRDNAD 
för medarbetare inom läkepedagogik och socialterapi  
samt intresserade 

SYFTE Denna kurs skall ge basala praktiska och teoretiska kunskaper i 
omvårdnaden av enkla åkommor. Målsättningen är att kunna bedöma 
lämpligheten av vissa utvärtes omvårdnadsbehandlingar med 
natursubstanser samt att kunna utföra dem korrekt. Denna kurs 
vänder sig speciellt till medarbetare inom socialterapi och 
läkepedagogik där omvårdnaden skall kunna ges till boende. Även 
andra intresserade är välkomna för att lära sig egenvård och vård av 
närstående. Kursen ges i 5 delar och avslutas med en examen i 
praktiska färdigheter och grundläggande teoretiska kunskaper. För 
avslutad kurs ges certifikat. 
 

INNEHÅLL Praktiska färdigheter som ska tränas: 
 

• Att kunna göra: 
- Fotbad och handbad 
- Kall kompress 
- Varm oljekompress 
- Fotinsmörjning 

 
• Att lära känna och kunna använda natursubstanser såsom 

citron, lök, calendula/ringblomma, arnika/slåttergubbe, 
kamomill, oxalis/harsyra, lavendel, åkerfräken och 
johannesört. 
 

• Att få grundläggande medicinska kunskaper för ett säkert 
användande av utvärtes behandlingar vid till exempel 
förkylning och influensa, insektsbett, brännskador och sår, 
huvudvärk, magont och förstoppning, oro och 
sömnsvårigheter med mera. 

 

METOD Praktisk undervisning utgör huvuddelen av kursen. Vidare ingår 
grundläggande medicinska kunskaper samt konstnärligt övande för 
att öka närvaron i den egna handlingen. Det finns utrymme för frågor 
och samtal. Deltagarna får enklare hemuppgifter som redovisas. 
 

ANORDNARE Järna Akademi i samarbete med SAL (Sjuksköterförbundet för 
Antroposofisk Läkekonst) 
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TRÄFFAR 14 januari  2020, 11 februari 2020, 10 mars 2020, 21 april 2020, 26 maj 
2020  

TRÄFFUPPLÄGG 09.00 – 9.30       Eurytmi  
09.30 – 10.00     Egna erfarenheter och frågor 
 10.15 – 11.25       Praktisk undervisning 
 11.30 – 12.15       Medicinska baskunskaper 
 12.15 – 13.15       Lunch 
 13.15 – 14.15       Praktisk undervisning 
 14.15 – 15.00      Samtal, reflektioner, hemuppgifter. 
 
Dag 3 ägnas eftermiddagen åt examen, redovisningar, utvärdering 
och avslutning. 

KURSANSVARIGA  Anne Ingeborg Haugholt, sjuksköterska 
 Ursula Flatters, läkare 
  
 

KURSLITTERATUR Antroposofisk omvårdnad av Monika Fingado (Wrå förlag) 
Kurslitteratur ingår 

MEDVERKANDE  Ursula Flatters, läkare, specialist i allmänmedicin 
 Anne Ingeborg Haugholt, sjuksköterska 
 Markus Keller, läkeeurytmist 
 m. fl. 
 

ANTAL DELTAGARE Kursen är begränsad till 20 deltagare 

PRIS 4 500: - (inklusive moms) 

PLATS Vidarkliniken, 153 91 Järna (preliminär) 

 

 

 


