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En serie på 4 kurser, som tilbydes til behandlere og 
sundhedsfagligt personale som introduktion til funktionel 

medicin og ernæringsterapi. 
 

Specialistkurserne er en genvej til at lære funktionsregulerende og 
ernæringsterapeutiske metoder inden for det enkelte emne. 

Det ernæringsfaglige indhold fokuserer på functional medicine, dvs. 
læren om hvordan kost- og livsstilsændringer kan bruges offensivt i 
funktionsregulering og derved behandling af sygdomme.  
 
Da vi altid mener, man er nødt til at tage højde for det hele menneske 
og kroppens erindringer, afsluttes forløbet med en weekend, hvor fokus 
er på de psykologiske/terapeutiske aspekter af kursets emne. 

 

Gennem forløbet får du 

• Forståelse for funktionsforstyrrelser og deres baggrund og 
årsager 

• Indsigt i hvordan kostvalg påvirker denne del af kroppens 
funktioner 

• Redskaber til en helhedsorienteret og individuel behandling 
• Bedre forståelse for anvendelighed og begrænsninger i brug af 

analyser 
• Værktøjer til at forstå, hvor klientens største 

forandringspotentiale er 
• Egenoplevelser gennem kerneterapi og fordybelse 

 

 

 

 

 
Emner:  

• Hormonbalancering (inkl. stofskifte) – se program på 
bagsiden  

• Inflammation og autoimmunitet – program følger 
• Sindets signaler – program følger 
• Cancer – program følger 

Pris:  

DKK. 8,500,- , som betales forud for kursusstart. Ved afmelding 
senest 14 dage inden kursusstart tilbagebetales beløbet minus et 
administrationsgebyr på DKK 500. 

Prisen dækker adgang til videokurser, deltagelse i webinarer, prøver 
og kursusmateriale (digitalt) og deltagelse i weekendkursus. 

Transport og ophold i forbindelse med weekendkurset skal du selv 
sørge for. 

Tilmelding: cet@cetcenter.dk med oplysninger om navn og 
mailadresse. Herefter fremsendes faktura. 

• 10 webinarer hver på ca. 1-1,5 time. Du kan følge dem live eller 
når det passer dig. Dog skal teoridelen være gennemført, før 
du kan deltage i weekendkurset. 

• Selvtests under vejs hjælper dig til at holde styr på, om du har 
fået det hele med. 

• 1 weekend, hvor vi mødes fysisk. Her er de kerneterapeutiske 
aspekter i fokus og vi arbejder på tværs af teori og praksis 
med fordybelser, gruppeøvelser og oplevelse. 

• Bonusmateriale til selvstudie. Karakter og omfang afhænger af 
emnet. 

https://cetcenter.dk/funktionel-medicin/
mailto:cet@cetcenter.dk


 

   Hormonbalancering 

10 webinarer a ca. 1,5 time 
• Overordnede hormoner og underordnede hormoner: 

Insulin, kortisol og den indbyrdes balancering. 
Insulinresistens og stress. 

• Hormoner og DNA: D-vitamin, A-vitamin, steroidhormoner 
• PTSD-modellen: en systematisk model til at arbejde med 

funktionsregulering af hormoner.  
• Afgiftningsprocesser i hormonregulering 
• Kønshormoner fra biokemi til identitet. Dannelse, transport, 

receptorforhold, afgiftning og udskillelse.  
• Mikrobiotaen i hormonregulering. 
• Stofskiftet - kroppens termostat  
• Et kritisk kig på analyser: hvordan finder vi ud af, hvad der er 

galt? 
• Behandlingsstrategier ved hormonproblemer 

 
 
Datoer: 

Webinar Dato Tid Indspillet Live Test 
1   x  x 
2 28. 9. 2022 18.00  x  
3 1. 10. 2022 9.00  x  
4   x  x 
5 5. 10. 2022 18.00  x  
6 8. 10. 2022 9.00  x  
7   x  x 
8 12. 10. 2022 18.00  x  
9   x  x 
10 15. 10. 2022 9.00  x  

 
Weekendkursus 

Undervisere 

 
Mia Damhus 

Ernæringsterapeut DET, 
RAB, cand.pharm. IFMCP 

 
Karen Kaae 

Psykoterapeut, fysioterapeut, 
grundlægger af Kerneterapi. 

 

Temaer:  

• Kerneterapi til stressakse 
• Arbejde med maskulin / feminin energi 
• Ernæringsterapeutisk tilgang til stress 

 
Undervisningstid: lørdag d. 5. november kl. 10-18 og søndag 
d- 6. november k. 9-17 
 
Undervisningssted: Afholdes i Norge.  
Nærmere information udsendes tættere på kursusstart.        

Kursusbevis: Der udstedes et certifikat efter afsluttet 
kursusforløb. 


