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Institutt for helhetsmedisin:

Fra soneterapiskole
til en moderne fagskole
IFH startet som en soneterapiskole i 1984 og har med tiden blitt en fagskole
i alternativ behandling. Daglig leder Karin Ingebrigtsen har ikke vært med hele
veien, men forteller at hun for knapt 20 år siden begynte å jobbe for
Aud Midsund som da drev skolen.

Selve grunnutdanningen i soneterapi har ikke endret seg så mye på
alle disse årene. Grunnmedisin har
økt, det samme har øreakupunkturfaget. Muskulær soneterapi har blitt
en del av pensum og VEKS-fagene
(Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og
Samfunnskunnskap) har kommet til og
har vist seg å være en styrke. En annen
viktig forskjell er at dyktig nyutdannet
terapeut i dag, kontra 1984, trenger
mer kunnskap om markedsføring. De
siste årene har det vært flere unge søkere, og en del som har bakgrunn som
sykepleier.

Ekstern praksis på
Cathinka Guldbergsenteret

Studenter i soneterapi, som går i Oslo,
har i tillegg til klinikkpraksis på skolens egen studentklinikk, også praksis
på Cathinka Guldbergsenteret, et sykehjem rett ved skolen.
Her får pasientene soneterapi. Det er
cirka 10 pasienter som får soneterapi en
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gang i uken over et tidsrom på 16 uker.
IFH har fått mange fint og rørende
tilbakemeldinger om pasienter som har
god nytte av denne behandlingen. Alle
synes det er en deilig behandling der og
da, men flere gir også tilbakemelding
på at ting som fordøyelsen har fått fart
på seg. En utfordring er at dagens sykehjemspasienter ofte er svært dårlige
når de først får plass, både mentalt og
fysisk, men IFHs studenter får de mest
«oppegående» pasientene, de som er
mentalt tilstede og kan gi tilbakemelding. Fra høsten 2019 skal praksisen
flyttes over til en annen avdeling hvor
det er friskere beboere, og dette tror
vi kan bli et bedre opplegg for våre
studenter.

En skole – to avdelinger
og to fagutdanninger

På spørsmål om det er noen spesielle utfordringer med å drive en skole
med en avdeling i Bergen og en i Oslo,
sier Ingebrigtsen at det fungerer greit.

Litt økonomisk utfordring fordi har
to sett faglærere, men får da også et
større fagmiljø. Både i Bergen og Oslo
kan studentene ta fagskoleutdanning i massasjeterapi og soneterapi.
Administrasjonen sitter i Oslo, men
de har en god studieadministrator i
Bergen.
Hvordan tror Ingebrigtsen IFH
hadde utviklet seg uten fagskoleutdanning?
– Det er det helt umulig å svare på. Når
vi først bestemte oss for å søke fagskolegodkjenning så har vi ikke sett oss tilbake. Hadde vi fått avslag første gangen
så hadde vi bare søkt igjen.
Hvis det ikke hadde eksistert en fagskolelov, fortsetter hun, så hadde vi nok
drevet skolen på samme måte som tidligere, med den samme utviklingen faglig
som vi har gjort som fagskole.
Siden IFH er fagskolegodkjent, må de
først og fremst forholde seg til kravene
fra NOKUT som bare øker. Foreløpig
har det ikke vært vanskelig å >>>

DAGLIG LEDER:
Karin Ingebrigtsen
har vært ved Institutt
for helhetsmedisin
i snart 20 år. Nå er
hun daglig leder.
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ENGASJERT: NNHs generalsekretær Lidia Myhre i engasjert diskusjon med Karin Ingebrigtsen om faglig utvikling da NNH besøkte skolen i slutten
av april.

>>> forholde seg også til krav fra terapeutorganisasjoner som NNH.

Faglig utvikling på
tvers av landegrensene

IFH deltar i Nordic Reflexology Network,
et samarbeid mellom organisasjoner for
soneterapeuter og skoler i de nordiske
landene. Her tas det opp temaer som
erfaringsutveksling, forskning og utdannelse. Ingebrigtsen sier at de gjerne skulle
hatt mer tid til å samarbeide med NRN
og ser at for soneterapien så har de mest
samarbeid med Danmark. Også for massasjeterapien så har de et godt samarbeid
med Norden og møter årlig i Nordisk
Bransjeråd for massasje.
– Vi ser det som svært nyttig å diskutere
faget med andre land, og få innspill om
utvikling i faget.

Forskning og videreutvikling

Det er veldig individuelt hvor mye, og
om i det hele tatt dagens studenter er,
interessert i forskning ifølge Ingebrigtsen,
men alle ønsker mer forskning på soneterapi, og flere følger også med på dette.
Vi har bl.a en IFH soneterapeut fra IFH
i Bergen som selv har gjennomført et
studie over to år om soneterapi og søvnproblemer.
Det er også positivt at Tunsberg
Medisinske har fått inn Leila Eriksen
(soneterapeut fra Danmark) til å forelese
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TEORI OG PRAKSIS: Dette er avgangsklassen i soneterapi våren 2019. De får også praksis på
Cathinka Guldbergsenteret, et sykehjem rett ved skolen.
om forskning, her kan de som er interessert melde seg på og det foregår på nett.
L. Eriksen har drevet med forskning i
flere år og har lang erfaring, hun har også
samarbeidet med NAFKAM.
NAFKAM er også involvert i
forskningsprosjektet om behandling av
bihulebetennelse med soneterapi som
Nøtterøy naturmedisinske center er en
del av.

Stadig utvikling

Soneterapien utvikler seg hele tiden og
det ville vært et svært positivt tiltak om
praktiserende soneterapeuter ble pålagt
å ta etterutdannings-/oppfriskningskurs
slik som i Danmark. Dette vil styrke både
faget og terapeuten.

Det finnes en mengde kurs og
retninger innen både soneterapi og
øreakupunktur. IFH har, forteller
Ingebrigtsen, dessverre ikke kapasitet og ressurser til å følge med på
alt de kunne ønske. Innen soneterapi
har IFH et langvarig samarbeid med
Christian Slot fra Danmark som har
utviklet den muskulære soneterapien vi bruker, og som stadig videreutvikler denne og holder nye kurs.
Touchpoint som har mange spennende kurs innen soneterapi, og nå også
nevrorefleksologi, som vår faglærer
i Bergen har deltatt på. Touchpoint
holder mange kurs selv, og innhenter også foredragsholdere fra andre
land.

