Supervision.
Den skriftlige opgaveløsning foregår via e-mails, og vores støtte til dig gennem
studiet skulle give dig gode muligheder for at løse dine opgaver uden for megen
sved på panden. Men anatomistudiet kommer men ikke sovende til, uanset om
man vælger almindelig klasseundervisning eller online studie så regn med at
gøre en indsats selv.

Anatomi online

Hvem retter dine opgaver?
Skolen har erfarne anatomilærere, der har en grundig uddannelse indenfor faget
(bl.a. sygeplejersker/biokemikere).
Om skolen og undervisningen
Skolen har siden 1990 uddannet zoneterapeuter og siden 1997 også
Bachterapeuter. Vi har sideløbende undervist i anatomi, først som
klasseundervisning.
Skolens anatomi online uddannelse, der startede i 1999, opfylder kravene til
momsfritagelse og RAB (registreret terapeut).
Skolen ledes af undertegnede, der er uddannet sygeplejerske og siden 1983 har
arbejdet som alternativ behandler.
Venlig hilsen
Susanne Løfgren

Center for
Alternative Sundhedsuddannelser (CASU)
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Godkendt til RAB og momsfritagelse for
alternative terapeuter
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Du læser stoffet selv og får tilsendt opgaver
Du indsender en eller flere opgaver ad gangen
Dine opgaver rettes af kvalificerede lærere
Du har mulighed for at stille spørgsmål efter hver lektion, hvis det bliver
nødvendigt
Vi har gjort studiet mere ’spiseligt’ ved til hvert afsnit at tilføje hvilken
prioritering du skal læse efter (hvilket stof er mest vigtigt), så du ikke
farer vild! Mange opgaver indeholder links til relevante illustrationer
m.m.
Du får eksamensvejledning lige før eksamen samt en prøveeksamen
Det er muligt at tage dele af pensum, hvis du har undervisning i fagene
fra tidligere, mail og spørg os.

Dette studie gør det muligt at erstatte det, som foregår i en klasseundervisning.
Der er 28 anatomi-fysiologiopgaver som rettes samt 1
prøveeksamen, som ikke rettes.
Herudover er der 18 sygdomslæreopgaver, som rettes amt 1 prøveeksamen,
som ikke rettes. Du kan vælge at løse det antal opgaver pr. uge, du har lyst til,
men det er realistisk med én per uge.
I perioder, hvor du har bedre tid, kan du måske lave 2-3 opgaver og dermed
færdiggøre uddannelsen hurtigere end den normerede tid.
Du skal beregne min. 3-4 timers forberedelse pr. opgave.
Du kan starte, når du har betalt første rate, men du skal have afsluttet eksamen
senest 3 år efter at du er påbegyndt.
Hvad koster det?
Du kan spare 700 kr. ved at betale hele kurset på én gang. Prisen er da: 8.900 kr.
Prisen for de 2 eksaminer kommer oveni. Se eksamen.
Ratebetaling (4 rater i løbet af hele studiet (1/2-3 år)
Prisen er 9.600 kr. Der betales 2000 kr. ved tilmelding (for anatomi-fysiologi
opgave 1-10) og restbeløbet på 6.600 kr. betales med yderligere 3 rater: 2.000
kr. for anatomi-fysiologi opgave 11-20, 2000 kr. for anatomi-fysiologi opgave 2128 samt prøveeksamen, 2000 for sygdomslære opgave 1-10 samt 1600 kr. for

sygdomslære opgave 11-18 samt prøveeksamen. Oveni prisen på 9.600
kommer prisen for de 2 eksaminer, se nedenfor.
Startbeløbet tilbagebetales ikke ved afmelding, efter du er startet, og
øvrige beløb tilbagebetales ej heller, hvis du holder op, efter du har betalt.
Denne betalingsform giver dig mulighed for at afprøve i mange uger, uden
at have betalt hele beløbet.
Konto: Nordea: 2403 - 6447945817.

Prisen dækker retning af opgaver og mulighed for løbende kontakt med den
lærer, som retter dine opgaver.
Bøger.
Du skal anskaffe dig følgende bøger:
Kjeld Bruun – Jensen: ”Anatomi og fysiologi” bind 1 og 2 og
”Sygdomslære”. Bøgerne koster ca. 1200 kr.
Billigst gennem www.bogpriser.dk
Hvad kan jeg bruge uddannelsen til?
Uddannelsen svarer til de 300 timer, der kræves for, at man kan
momsfritages som alternativ terapeut, hvis man desuden har et hovedfag,
der opfylder kravene. Som del af en RAB godkendelse for visse skoler- spørg
din skoleleder.
Hvad kræves for at deltage?
• At du har selvdisciplin nok til at få læst og løst opgaver.
• Vi forventer at deltagerne selv tager ansvar for at gennemføre
uddannelsen. Vores opgave er at hjælpe dig gennem opgaverne på
vej til eksamen. Vi har en personlig stil og vil hjælpe dig alt, hvad vi
kan, bare du giver os besked.
Eksamen foregår ved fremmøde
Uddannelsen afsluttes med skriftlig eksamen. Man kan medbringe bøger,
noter m.m. men læs mere om dette i studievejledningen som kan bestilles.
Vi anbefaler, at du deler eksamen i 2: Én i anatomi-fysiologi (750 kr) og én i
sygdomslære (550 kr).

Beløbet betales, når du tilmelder dig eksamen. Eksamen er individuel og foregår
i Kr. Hyllinge, i nærheden af Roskilde. Du kan blive hentet ved bussen i Kr.
Hyllinge.

