
 

 
               Maj 2019 

 

Skal du til at studere en alternativ uddannelse, hvor 
du kan hjælpe andre med at få det bedre? 
 

 
- I så fald vil du få brug for et grundigt 
kursus i Anatomi, fysiologi og 
sygdomslære af 300 timers varighed. 
 
Jeg kan tilbyde dig undervisning, der lever op til de 
nuværende krav fra Sundhedsstyrelsen samt 
SKAT, hvor reglen er, at du selv vælger 
undervisningsformen, men at eksamen skal være 
med personlig tilstedeværelse. 

 
NYHED 
Jeg gennemgår alt pensum på video. Dette er et godt supplement til de tre former 
for undervisning som jeg tilbyder. Da jeg ikke er helt færdig med optagelserne 
endnu, får du hele pakken gratis – såfremt du tilmelder dig undervisningen inden 
årets udgang. 
 
 

Studer online 
Er du mest til at studere selv, - sidde derhjemme i fred og ro med dine bøger, så er mit online 
tilbud velegnet til dig. Du vil få tilsendt en studievejledning, hvor du bliver ført gennem stoffet 
med læsning af korte afsnit samt løsning af de tilhørende opgaver. Enkelte af opgaverne skal 
sendes ind til rettelse, inden du kommer til en af de fire deleksamener.  
Når du har spørgsmål undervejs, du ikke kan finde svar på, eller har emner du undrer dig over, så 
skriver du bare til mig. Nogle gange er en YouTube video en god forklaring, andre gange er fx en 
Skype samtale bedre. 
Selve deleksamen for det enkelte semester vil være samtidig med et hold, der får 
klasseundervisning. Når alle fire deleksamener er bestået, har du afsluttet kurset.  
Se de nærmere datoer omkring eksamen på side 5. 
 
 

Deltag på et hold  
Er du mere til klasseundervisning, hvor du møder andre? Foretrækker du fx studiegrupper og får 
input ved at have klassekammerater? Så vil jeg foreslå dig min klasseundervisning, hvor der kun er 
et minimum af afleveringsopgaver. Der er ca. 15-20 elever på hvert hold, i nogle hyggelige lokaler. 



Eleverne studerer alt lige fra biopati/naturopati, hormonterapi, kropsterapeut, massør, Body-
SDS®, zoneterapeut, akupunktør eller andet.  
 
Til undervisningen lægges der vægt på, at du har forberedt dig hjemmefra ved at have læst 
fredagens lektie igennem og evt. også har løst de tilhørende opgaver. Dette gør, at jeg kan lægge 
vægt på de emner som har været svære at forstå, samtidig med at der er tid til, at du kan arbejde 
dig grundigt ind i materialet enten for dig selv – eller sammen med andre. Jeg bruger forskellige 
metoder, alt fra gruppearbejde (ikke tvang), til opgaver fra Kahoot!. Formålet er afveksling og 
indlæring gennem hænder - og gerne med latter samtidig. 
Eksamen vil være på den fjerde af de fire undervisningsdage. 
 

Undervisningssted og eksamen 
• I Køge (Ølby) vil der være klasseundervisning på syv udvalgte onsdage kl. 15-20. Den sidste 

onsdag bruges primært til gennemgang af eksamenspensum. Til slut en eksamen, også på 

en onsdag, kl. 15-17. 

• I København: Kurset er stadig under udvikling. Mere nyt kommer senere. Alternativt så 

skriv gerne til mig. 

• Online: Lokalerne til undervisning vil blive brugt til eksamen for alle elever tilknyttet online. 

 
 

Adresser 

Køge: Ølbycenter 5, 1. sal, 4600 Køge 

Kbh N: Hejrevej 30, 3. sal, 2400 København N 
 
 
 

Opstart af undervisningen 
Online studiet kan startes op så snart du har tilmeldt dig uddannelsen. 
Klasseundervisningen startes op om efteråret. Du er altid velkommen til at starte på 2. semester, 
om du lige gik glip at 1. semester, når bare der er plads på holdet. 
Send mig bare en mail på afs@likam.dk, så ser jeg nærmere på det. 
 
 

Priser  
For onlineundervisning koster kr. 9.000,- 

Klasseundervisning koster kr. 18.300,- 

Alle priser er inklusiv fire deleksaminer, men eksklusive bøger. 
Det vil være muligt at aftale en afdragsordning. 
 
 

Bøger 

mailto:torunn@likam.dk


Jeg benytter internettet så meget som muligt! Der ligger utrolige mængder af information om 
anatomi, fysiologi og sygdomslære, men opgaveløsning og undervisning kræver alligevel bøger i 
fysisk form.  
Du skal bruge 3 bøger af Kjeld Bruun Jensen. Bøger koster samlet ca. 1300 kr.: 
Anatomi og fysiologi på en anden måde. Bind 1 og 2. Sygdomslære på en anden måde. 
Alle bøger er 3. udgave. De nævnte tre bøger kan formentlig skaffes af biblioteket som lydbøger. 
Bøgerne kan fx bestilles hos bogpriser.dk (der kan være penge at spare!) 
http://www.bogpriser.dk/q-kjeld-bruun-jensen/  
 
 

Datoer for undervisningen vil fremgå på hjemmesiden. 
 
 
 

Hvad siger andre elever: 
Mads: Torunn, tusind tak for mange fantastiske undervisningstimer om vores fantastiske krop. 

Trine: Så fedt, klar til endnu et spændende semester med dig 👏 
Helle: Din undervisning er nu også fantastisk.  
 
 
 

Underviser 
 

Mit navn er Torunn Laksafoss og jeg er Cand. Scient. i biokemi samt 
biopat/naturopath og zoneterapeut.  
Jeg er grundigt uddannet i at se videnskabeligt på en problemstilling 
samt behandle komplementært og holistisk. 
Jeg har min egen skole i Anatomi, fysiologi og sygdomslære samt 
underviser i fagene for Institut for Biologisk Medicin 
(Biopat/Naturopathskolen) samt en hel del andre fag som fx 
ernæring, biopatiens grundprincipper og symbiose. 
Kontakt: afs@likam.dk  
Mobil: 22 53 27 88 

 
 
Jeg hører gerne fra dig, om du vil vide mere. 
 

Venlig hilsen 
 

Torunn Laksafoss 

http://www.bogpriser.dk/q-kjeld-bruun-jensen/
mailto:afs@likam.dk

