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Webinarer og urtekursus med Michael Thomsen
Der udsendes en særskilt folder om webinarer og kursus. Vi bringer dog også oplysningerne
her:
Webinarerne afholdes d. 16. september 2020 og d. 14. oktober 2020 begge dage fra kl.1921 (se indhold neden for). Da det er live-webinarer, bliver det muligt at stille spørgsmål.
Webinarerne vil også blive optaget, så de kan genhøres efterfølgende.
Webinarerne er en forudsætning for at deltage i konferencen 4. – 5. juni 2021, således at
man får mest muligt ud af konferencen.
Prisen for de to webinarer er 350 kr. (for alle) og webinarerne købes samlet, da de hører
sammen. Det foregår via GoToMeeting og du vil få tilsendt et deltagerlogin på dagen.
Tilmeldingsfristen er 12. september 2020 og skal ske til foreningens mail:
detforening@gmail.com
Beløbet 350 kr. indbetales på foreningens konto 1551 16493228.
Din tilmelding er først endelig, når vi har registreret indbetalingen (husk at skrive navn på
indbetalingen).
Dagsordner for fytoterapi-webinarerne 2020 med Michael Thomsen
Fytoterapi I onsdag d. 16. september
• Planteportrætter, indikationer og kontraindikationer, interaktioner
• Urteekstrakter – fra urtete til flydende ekstrakter til naturlægemidler
• Dosering: Lær at lave en urteblanding
Fytoterapi II onsdag d. 14. oktober
• Danske urtenaturlægemidler
• Adaptogener og tonics
• Immunstimulerende og immunregulerende urter
De 2 konferencedage bliver d. 4.-5. juni 2021 i Helsingør Ferieby
https://www.folkeferie.dk/danmark/feriecentre/sjaelland-oeer/helsingoer-ferieby/.
Der vil være fuld forplejning og mulighed for tilkøb af overnatning (300 kr.)
Prisen for de to dages konference inkl. forplejning er 1.200 kr. for medlemmer af DET
foreningen, samt studerende ved CET (Center for Ernæring og Terapi). For alle andre vil
prisen være 1800 kr.
Undervisningen vil være målrettet ernæringsterapeuter DET. Det endelige program og
tilmelding til konferencen vil blive slået op i starten af 2021.
Har du tilmeldt dig webinarerne, vil du automatisk få tilsendt program og
tilmeldingsinstrukser til konferencen d. 4. – 5. juni 2021, når den foreligger i starten af det
nye år.
DET – Danske Ernæringsterapeuter
detforening@gmail.com
www.detforening.dk
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Seminar med Patrick Holford d. 7. november 2020
OPTIMAL ERNÆRING TIL MENTAL SUNDHED

Det foregår fra kl. 9.00-22.00 på Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj.
Tilmelding senest d. 1. november kl. 9.00 på https://mayday.nemtilmeld.dk/6/
På denne side finder du også flere informationer om seminaret.
Obs! Foredragene holde på engelsk
Seminaret er arrangeret af May Day
Pris på selve seminaret (4 foredrag): 500 kr.
Seminarbuffet: 260 kr.
Aftenbuffet og musik: 275 kr.
Maden tilkøbes, så den er ikke et krav og derfor heller ikke indeholdt i selve
kursusprisen.
Program:
Kl. 9:00-10:00: Morgen buffet og registrering
Kl. 10:00- 10:15: Åbning og præsentation, ved Erik Andersen
Kl. 10:15 – 12:00: Nej Tak til Angst, Depression og dårlig søvn
Kl. 12:00 – 13:00: Konference buffet, både kød og vegansk
Kl. 13:00 – 13:30: Fødevareintolerancers betydning, ADHD og Autisme
Kl. 13:30 – 14:30: Forebyg Alzheimers (skab bedre methylering)
Kl. 14:30 – 15:00: Kaffe og kage
Kl. 15:00 – 16:30: Misbrugsbehandling uden abstinenser
Kl. 16:30 – 17:00: Evaluering, spørgsmål og tak for i dag
Ved Ida Mette Holm og Erik Andersen
Kl.18:00 – 20:00: Aftenbuffet, både kød og vegansk
Kl. 20:00 – 23:00 Bal til musik af Krølle Eriks Blues Band

Årskonference 2021
Bestyrelsen er godt i gang med at arrangere årskonferencen 2021, som finder sted i
Helsingør Ferieby d. 29.-30. januar 2021.
Udover Tomasz Brudek, Karin von Daler og Inge Kellermann, som vi præsenterede i
Nyhedsbrevet i juni kan vi nu også præsentere:
Louise R. Gudbergsen, som er Speciallæge i Almen Medicin MD. Louise arbejder i almindelig
praksis, men er også tilknyttet CET. Hun er godt i gang med at lade sig certificere ved
Institute for Functional Medicine i USA (IFMCP-programmet). På konferencen vil hun tale om
Lav-Dosis Naltrexon (LDN) i behandling af bl.a. fibromyalgi.

DET – Danske Ernæringsterapeuter
detforening@gmail.com
www.detforening.dk
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Ny repræsentant for Sundhedsrådet
Vores repræsentant i Sundhedsrådets bestyrelse har trukket sig. Vi anser det for vigtigt at
have DET repræsenteret i Sundhedsrådet og håber derfor, at et af vores medlemmer har lyst
til at stille op ved næste repræsentantskabsmøde i Sundhedsrådet. Der er god tid til at
tænke sig om, da næste repræsentantskabsmøde kommer til maj 2021. Se mere her:
https://sundhedsraadet.dk/om-sundhedsraadet/
Hvis du kan tænke dig at påtage dig rollen eller har spørgsmål til opgaven, så skriv til
detforening@gmail.com

American Nutrition Association
Kære kolleger i foreningen.
Om kort tid får I en mail med en invitation, som vedrører en europæisk udløber af American
Nutrition Association (ANA).
Jeg vil her gerne give lidt baggrund. For et års tid siden blev jeg kontaktet af en tidligere
studerende, som nu er bosiddende i USA og har afsluttet sin ernæringsuddannelse derovre.
Hun inviterede mig til at blive del af et Core Council i ANA, som arbejder for etablering af et
lignende fagligt netværk i Europa som ANA er blevet i USA.
Efter at have vendt en sædvanlig dansk skepsis og set lidt på ANA, besluttede jeg at takke ja.
Vi har i DET mange gange diskuteret valget mellem at fortsætte som en meget eksklusiv
forening af mennesker med en meget ens faglig baggrund og så at udvide og optage andre
med en lidt anderledes uddannelse, men fælles mål.
Fordelen ved at have et lidt større netværk er at få større gennemslagskraft ved at være i en
større gruppe. Ulempen er, hvis man ser sig selv slået i hartkorn med andre, der arbejder
helt anderledes med ernæring.
I ANA har man formået at samle 5 store foreninger under et fælles mål om at fremme
personalized nutrition. Flere af sværvægterne fra IFM er repræsenteret i bestyrelse og de
faglige programmer; og nok så interessant har ANA etableret en adgangsgivende eksamen til
at skille fårene fra bukkene. Så jeg følte mig nogenlunde tilfreds med det faglige
ambitionsniveau.
På det personlige plan synes jeg, det kunne give virkelig megen mening at få et europæisk
netværk af mennesker, som arbejder med det samme som os. Vi kan gennem IFM’s
behandlerliste finde enkeltindivider rundt omkring, men har ikke et forum for at mødes og
blive til en egentlig fælles front inden for sundhed.
Så selvom det måske lyder underligt at gøre reklame for en amerikansk sammenslutnings
udbredelse i Europa, er det præcis, hvad jeg hermed gør. Når min forliste computer er oppe
at køre igen, kommer en mere officiel invitation til et preconference webinar og
efterfølgende den noget afkortede on-line årskonference i ANA. Så kan alle DET’ere selv
overveje, om det var noget at engagere sig i. Måske ender vi med at blive mere synlige i et
stort europæisk fællesskab.
Mia

DET – Danske Ernæringsterapeuter
detforening@gmail.com
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Forum – onlinemøde for ernæringsterapeuter
Vi introducerede disse onlinemøder i foråret, for at vi kunne holde lidt kontakt med
hinanden under nedlukningen pga. coronaepidemien. Vi nåede at holde to fine møder, med
snak om det, der lå os på sinde. Bl.a. talte vi om brug af kosttilskud og tilgangen til dem og
om os behandleres ret til at bestemme, hvilke præparater vores klienter skal tage.
Nu i september og oktober har vi webinarerne med Michael Thomsen og bestyrelsen har
derfor besluttet at holde pause med disse Forummøder og så tage dem op igen i
november/december.

Muusmann’s Forlag
Pr. 1.9.2020 ændres vores samarbejdsaftale med forlaget, så den fra da af er således:
Rabatkoden ”ernæringsterapeuter” giver 20% rabat på følgende titler:
Bone Broth
Gurkemeje
Kokosolie
Korsblomstrede grøntsager
Probiotika og præbiotika
NB! Der er ikke længere fri fragt i forbindelse med samarbejdsaftalen.

Med venlig hilsen DET’s bestyrelse
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www.detforening.dk

