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Kallelse till deltagande av Kraniosakral behandling för cancerberörda och närstående i 

ArcadiaFriskVård / Jin Luo Cancerprevention program: 

Arcadia Friskvård och Jin Luo KST klinik på Spånga Friskvård Hälsocenter inbjuder dig, 

Kraniosakral terapeut att delta i programmet. Du kan göra KS behandling dels på egen 

praktik eller på lokaler på Jin Luo klinik i Spånga/Stockholm eller på Arcadia FriskVård i 

Stockholm. 

Många av oss Kraniosakral terapeuter träffar ofta cancerberörda klienter, och vi vet 

Kraniosakral terapin kan hjälpa dem stärka kropps immunförsvar och kropp må bättre. Men 

ofta känner vi vår kunskap just inom detta område är begränsad, och bara Kraniosakral 

behandling räcker inte hela vägen. Vi har samlat kunskaper inom komplementär och 

alternativ medicin som gäller cancerberörda, och plockat ut några av väletabliserade 

metoder/system till ett komplett program.  Syftet av detta programet är att du genom 

deltagandet har tillgång till ett internationellt nätverk i cancerprevention, att utöka 

kunskap i detta speciellt område, att utveckla kompetens i Kraniosakral terapi generallt.  

Du ska: 

- Vara färdigt utbildad KS terapeut på auktoriseringsnivå eller motsvarande kunskapsnivå 

för att vara behandlare i programmet 

- Jobba KST biodynamiskt, eller motsvarande sätt 

- Ha patientsäkerhetsförsäkring 

- Ha F-skattsedel 

- Delta minst en gång Fem dagars kom igång intensivt program som assistent. 

- Efter varje behandling fakturerar du Jin Luo kliniken, samt dokumenterar 

behandlingsanteckningar via filöverföring. Mer detaljer får du efter du ansluter till 

programmet med avtal. 

Alla KS terapeuter är välkomna att ansluta sig till programmet eftersom det är en möjlighet att 

fördjupa sig i ett nytt utmanande område.  

Bifoga information till allmänheten.  
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Detta rehabiliteringsprogram för cancerberörda och närstående är ett samarbete mellan 

Arcadia FriskVård AB och Jin Luo Kraniosakral Klinik i Spånga/Stockholm.  

Vårt syfte är att erbjuda vår långa erfarenhet inom integrativ och komplementär medicin i form 

av skräddarsydda behandlingspaket för cancerberörda när det gäller stresshantering, 

prevention och rehabilitering. Ändamålet är att stärka personer mentalt och även förstärka 

immunförsvaret. 

Att kämpa mot cancer och att leva ett normalt liv utan rädsla för att sjukdomen ska komma 

tillbaka handlar inte bara om dem som är drabbade utan också de närstående. Det kräver 

bland annat förståelse om sjukdomens uppkomst, orsak, förlopp och att hitta fysiska, mentala 

och emotionella verktyg så att ett samspel mellan alla som befinner sig i situationen uppstår.  

Därför har vi satt upp två program som vänder sig till både cancerberörda och närstående. 

Dessa praktiska klinkbehandlingar har visat positiv inverkan på cancerberörda när familjer, 

vänner mm har involverats aktivt i rehabiliteringsprocessen. 

Cancerberörd är du som: 

- Har cancer och planerar eller väntar på konventionella behandlingar från sjukvården 

- Har cancer och planerar eller väntar på komplementära behandlingar 

- Har cancer och redan får olika former av behandlingar, cystostatika mm 

- Har redan genomgått cancerbehandling  

- Går på regelbundna kontroller för att kunna friskskrivas 

Information till Cancerberörda & Närstående: 

Tre olika program som passar olika behov: 

1.  Fem Dagars Kom igång Kurs/Behandlingsprogram 

- Med förmiddagskurs kl 9-12, och eftermiddagar grupp- eller enskild Kraniosakral 

behandling kl 13-15. 

- Kursen är baserad på Dr Carl Simontons kurser.  

- Fia Hobbs från Arcadia Friskvård kör teori på förmiddagarna och Jin Luo kliniken 

erbjuder Kraniosakrala behandlingar på eftermiddagar i grupp eller enskilt.  

- Qigongträning varje morgon.   

- Pris: 

Patienter: 8 900 kr inkl moms 



Anhöriga: 4 900 kr inkl moms. Behandlingstillägg: 800 kr/behandling 

- Betalning sker till Jin Luo kliniken efter överenskommelse. 

- Datum i höst 2013: tors-mån 21-25 november 2013, kl 9.00 – 15.00 

- Adress: Spånga Friskvård Hälsocenter, Stormbyvägen 6, 163 55 SPÅNGA 

 

2. 10 träffars behandlingspaket 

- En skräddarsydd hälsoplan i samarbete med dig efter ett första initierande möte där vi 

tittar på vad du behöver och efterfrågar. Sista mötet är en avstämning/uppföljning. 

- Under de resterande 8 träffar får du välja på Kranio sakral behandling, Qi terapi eller en 

KS/Qi kombination, stödsamtal. Även privat qigongträning erbjuds. 

- Pris: 8 000 kr inkl moms. 

- Följande är ett exempel på hur det kan se ut: 

1) Första mötet, ta upp anamnesis och vi lägger upp en hälsoplan 

2) Stödsamtal 

3) KS/QI kombo (KS behandling) 

4) Ks behandling 

5) Stödsamtal 

6) Qiterapi 

7) KS behandling 

8) KS behandling (KS/QI kombo) 

9) KS/QI kombo 

10) Avstämning och beslut om uppföljning 

 

- Efter 2e, 4e, och 6e träff kan du bestämma om du vill ha fler KS-, Qi- eller 

kombobehandlingar. Då får du betala 500 kr inkl moms tillägg per kombobehandling. 

- Träffar kan vara på lokalen på Spånga Friskvård Hälsocenter eller i Stockholm på 

Arcadia Friskvårds lokal. 

3.  Åtta veckors kurs – Ett Nytt Liv 

- en gång i veckan 2½ timme varje gång för cancerberörd och anhörig  

- pris: 4900 kr inkl moms, inkl bok 

- Kursen kan hållas antingen hos Spånga Friskvård Hälsocenter eller i Stockholm hos 

Arcadia FriskVård. 

Mer information om detta program, nedladdning av broschyren, Bakgrundinformation om 

Arcadia Friskvård, Jin Luo klinik på Spånga Friskvård Hälsocenter, Fia Hobbs och Ming Niku, 

kan hittas på www.arcadiafriskvard.se och www.spangafriskvard.se. 

Anmälan till program görs till info@spangafriskvard.se eller till fia@arcadiafriskvard.se 

Program 1, Fem Dagars kom igång intensivt program kan bokas online via 

www.spangafriskvard.se. 
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