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Foredrag: Dokumentation i praksishverdagen
- en handling for livet
Målgruppe: Behandlere, der interesserer sig for høj etik
Er du zoneterapeut, massør, healer eller anden form for alternativ behandler der gerne vil i gang
med at praktisere - men er i tvivl om, hvordan du kommer i gang på en god måde?
Leila Eriksen har været praktiserende zoneterapeut i 25 år og har rejst i store dele af verden.
Hun har et indgående kendskab til historien bag tilblivelse af RAB registreringsordningen, Videns
og Forskningscenteret for Alternativ Behandling, Standardjournalen for alternative behandlere,
Datatilsynets rammer samt kvalitetssikring af dokumentation, forskning m.m.
Leila fortæller, på levende og engageret vis, om sine erfaringer fra et sundhedsområde
der gennem de sidste tre årtier har været gennem en rivende udvikling, og hvor kravene til de
praktiserende behandlere er øget i takt med forbrugernes behov og ønsker.
I dag gives tilskud fra ”danmark” til zoneterapi og akupunktur, samt tilskud til behandlinger udført
af RAB registrerede behandlere fra en række sundhedsforsikringer. Behandlinger finder sted på
arbejdspladser, under hospitalsindlæggelser og i primær praksis. Det fordrer dygtige behandlere.
Gennem foredraget ser vi nærmere på en bred vifte af muligheder for en gladere praksis hverdag.
En praksishverdag, til glæde og gavn for såvel dig som behandler og dine klienter.
•
•
•
•
•

Du bringes på en spændende rejse, til inspiration for en professionel hverdag
Du hører hvordan personalepleje og andre behandlingstilgange kan integreres
Du hører om dokumentation og forskning – ”fup og fakta”
Du ser billeder fra andre verdensdele – og blive inspireret
Du lærer enkle teknikker, som kan gøre en forskel. Til tider en væsentlig forskel!

Kort og godt: Læn dig tilbage i stolen og bliv inspireret af et foredrag bygget på facts,
dokumentation, forskning og praksiserfaring. Krydret med personlige oplevelser og livs
betragtninger. Få foredraget tilpasset dine ønsker. Ring og hør mere på: (+45) 26 18 95 90

