
Support       Care

Hvad lærer du?

1. Alt om alle typer af kræftformer og deres metastaser.

2. Alt om behandlingsmetoder brugt her i DK:  
 stråle, kemo og kirurgi m.m.

3. Så meget vi overhovedet kan finde af ikke-konventionel 
 behandling og støtteterapi fra ind-og udland (udland især).  
 Derfor skal du også kunne engelsk, men vi hjælpes ad. 

4. Du møder faglærere udi biokemiske, onkologiske og  
 psykologiske aspekter af sygdommen.

Kom med nu!
Fordelene ved at være med nu - udover, at det er meget  
billigt faktisk mindre end halv pris:

a. Du får mulighed for at være med til at præge udviklingen på den  
 første “skole” ud i konventionel og komplementær kræftbehandling.

b. Du får mulighed for at tilegne dig viden, som ingen andre har - at få et  
 samlet overblik. Mange har løse tråde udi kræftbehandling, men vi har til  
 formål at samle det hele.  

c. Du kan være med i beslutningen om, hvad den næste  
 Support & Care-overbygning skal handle om. Fx de mest  
 sjældne autoimmune sygdomme.

d. Vi ved, at flere orthomolekylære læger har givet udtryk for, at  
 de meget gerne ser et tæt samarbejde med komplementære  
 behandlere, så du udover at lave egen klinik også kan være med  
 i et vigtigt samarbejde på tværs af uddannelserne.

Kom og vær med i  
projektets spændende opstart

Hvordan kommer du i gang?
For at kunne komme i betragtning til at deltage på uddannelsen, skal du 
som minimum have bestået anatomi, fysiologi og sygdomslære og være 
meget langt i din grunduddannelse eller være færdiguddannet. Og du 
skal forpligtige dig til at blive færdig med uddannelsen, vi vil ikke have 
“halvt-uddannede” springende rundt og kalde sig Support & Care- 
uddannede. Endvidere forpligter du dig også til aktivt at hjælpe os med at finde 
de huller, der altid er, når man starter så stort et projekt op.  

Kom med nu og få uddannelsen  
til kun kr. 15.000!

Hvad koster uddannelsen?
De første 24 deltagere kan få adgang til Support & Care-uddannelsen  
for den meget lille sum af kr. 15.000,-. 
Beløbet skal betales her i 2019 og uddannelsen starter i efteråret 2019. 

Fremover vil uddannelsen komme til at koste kr. 30.000 - 40.000, -. 

Der vil være en del bøger, du selv skal investere i, hvoraf de fleste kan lånes 
på biblioteket. 

Det er en uddannelse, der er åben for alle typer af behandlere. 
Er der grundfag, du måske mangler fx enæringsterapi, så tag en snak med os. 

Hvor, hvornår og hvordan?
Praktisk: du skal tilmelde dig inden d. 1. april 2019. 
Vi går i gang i løbet af sensommeren. Undervisningsdatoerne er ikke planlagte 
endnu, men uddannelsen er hovedsagligt online og baseret på hjemme 
- og gruppearbejde. 
Undervejs vil vi offentliggøre datoer for undervisningen med faglærerne.  
Vi berammer først mængden af undervisningstimer, når vi er gået i gang. 

Henvend dig direkte til marianne.palm@sund-forskning.dk.

Kærlig hilsen
Marianne Palm og teamet bag den nye overbygning

Kære alle behandlere

Ny overbygning til dig, der allerede er uddannet behandler

Support       CareVi kan nok ikke  
kurere kræft, men vi  
kan lære at vejlede  

om sygdommen

En arbejdsgruppe på Institut for Biologisk Medicin har de sidste par år arbejdet med 
Support & Care, en overbygning til en anden komplementær uddannelse, som i 
første omgang og i de næste par år kun kommer til at handle om konventionel og 
komplementær behandling af kræft. Den er åben for alle med særlig interesse for 
forståelsen af sygdommen og hvilke konventionelle og komplementære metoder, der 
findes for at lindre eller behandle sygdommen. Du skal være uddannet behandler i 
forvejen - skriv til os og hør nærmere

Rigtig mange har en skarp holdning til netop denne sygdom, da den er et mange- 
hovedet “uhyre”, som det officielle Danmark er mere eller mindre god til at kurere. 
Kan vi kurere kræft? Nej, det kan vi nok ikke, men vi har retten til at blive klædt  
ordentlig på til at vejlede borgere i det ganske land om, hvilke muligheder findes.


