Grundkurs i laserterapi
Utbildning för kroppsterapeuter med flera
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Bergqvists grundutbildning i laserterapi

Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar
•
•
•
•

Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar
inom massage och friskvård sedan 1990.
Grundades av Lasse Bergqvist som arbetat som
idrottsmassör på elitnivå i över 30 år.
Är medlem i Branschrådet Svensk Massage.
Är medlem i EuropeActive (tidigare EHFA - European Health and Fitness Association).

•
•
•
•

Har yrkesutbildningar till Massageterapeut
och Personlig tränare.
Har YH-utbildning till Medicinsk massageterapeut och Massage- och friskvårdsterapeut.
Har ett flertal vidareutbildningar inom massage och friskvård.
Medverkar i forskning runt behandlingsmetoder baserade på klassisk svensk massage.

Laserterapi

Lasrar

Laserterapi blir allt vanligare och är idag en
naturlig del av behandlingen för många olika patientgrupper. Vid laserterapi påskyndas cellernas
och kroppens självläkning.
Förutom att du med lasern som verktyg kan
åstadkomma fantastiska behandlingsresultat, får
du större variation i ditt arbete samtidigt som du
avlastas från den fysiska arbetsbördan.
Vi på Bergqvist är glada att vi nu i samarbete
med Svenska Laseragenturen kan erbjuda både
utbildning i att använda lasern och också köp av
laser.

Vi arbetar med Thorlaser och Powerlaser under
kursen. Du kommer ha möjlighet att köpa laser
under kursen och då får du tillgodoräkna dig hela
kursavgiften på priset för lasern!
Priserna på de olika lasermodellerna varierar
från cirka 26000 kronor till cirka 90000 kronor,
eller från cirka 1000 kronor till cirka 3500 kronor
per månad om man väljer att leasa över 24 månader. Alla priser exklusive moms.

Kursinnehåll
Vi går igenom laserns historik, termer, laserns
påverkan på våra celler, forskning, indikationer,
kontraindikationer, ljusteori, journalskrivning,
mekanismer och egenvård.
I kursen varvas laserteori med praktiska övningar. Efter kursen får du med dig hemuppgifter i
form av patientfall (4 tim) som ska lämnas in för
att du ska få ditt intyg. Observera att du alltså
behöver köpa/hyra en laser, eller ha tillgång till en
laser för att kunna göra hemuppgifterna.
Efter kursen är du redo att börja jobba med
lasern som komplement. Som en extra bonus kan
du även behandla dina egna besvär.

Kursdatum

Kursledare
Thomas Öman, massageterapeut och personlig
tränare. Thomas har jobbat med laserterapi på
Bergqvist i flera år och är specialutbildad av Svenska Laseragenturen för att hålla kurser i laserterapi.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, dock rekommenderar vi
att du har enklare anatomikunskaper för att nå
full förståelse för kursinnehållet. Kursen lämpar sig väl för till exempel massageterapeuter,
naprapater, personliga tränare med flera.

Kostnader
Kursavgiften är 2500 kronor plus moms, totalt
3125 kronor. Allt kursmaterial ingår i kursavgiften.
Kursavgiften faktureras och ska vara betald
cirka en vecka innan kursen börjar.
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Anmälan skickas till adressen nedan:
Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar, Roxviksgatan 8A, 582 73 Linköping
Telefon: 013-137506, e-mail: info@massageutbildningar.se
Hemsida: www.massageutbildningar.se

