Bilaga till stadgar, Läkeeurytmiförening i Sverige (LEF):
Inledning
Licensen för den antroposofiska medicinens internationella varumärke – AnthroMed® kan
förvärvas specifikt för läkeeurytmi baserad på Läkeeurytmikursen av Rudolf Steiner (GA 315).
Processen är att varje av Medicinska Sektionen diplomerad LEF medlem som vill, bevisar sin
egen kvalitetsutveckling inför Läkeeurytmiföreningens styrelse genom att delta i 20 timmars
riktad fortbildning per år. Inför AnthroMed® står Läkeeurytmiföreningens styrelse som garant
att fortbildningen har genomgåtts så att AnthroMed® i sin tur kan överlämna varumärket och
intyga internationellt om läkeeurytmistens kvalitetsutveckling. Eftersom AnthroMed®
varumärket gäller specifikt för läkeeurytmi enligt GA 315 ovan, kommer
Läkeeurytmiföreningens styrelse att bära ansvar för att kontinuerligt upprätta en lista över
kommande fortbildningar som är specifika för just detta märke.

Riktlinjer för ordinarie medlemmar
Ordinarie medlems särskilda rättigheter
Förutom de i stadgarna nämnda rättigheterna (se § 2 Ändamål) leder ordinarie medlemskap till
berättigandet att via föreningen förvärva licensen för den antroposofiska medicinens
internationella varumärke – AnthroMed®.
AnthroMed® - Riktlinjer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
Varje ordinarie medlem i föreningen som vill förvärva licensen AnthroMed® skall årligen delta
i minst 20 timmar fortbildning inom områdena medicin, terapi och social kompetens.
Läkeeurytmi baseras på Läkeeurytmikursen av Rudolf Steiner (GA 315).
Licensen gäller 2 år i taget. Vartannat år visar de ordinarie medlemmar som vill förvärva eller
har förvärvat Anthromed® licensen upp intyg över det regelbundna deltagandet i fortbildning.
Om detta inte uppfylls är föreningens styrelse skyldig att dra tillbaka AnthroMed® licensen.
Licensen kan återfås efter 1 eller 2 år beroende på hur många fortbildningstimmar som saknades
och hur många som uppfylls därefter.
För fortbildningen* gäller:
1. offentliga kurser, vidareutbildning**, studiegrupper***. Dessa måste meddelats
styrelsen i förväg så att den kan besluta vilka kurser mm som ger fortbildningstimmar för
AnthroMed. Detta offentliggör styrelsen medlemmarna.
2. den ges av fackexpert, även av medlem i föreningen
3. minimum 45 minuter dvs en undervisningstimme
4. även handledning hos en professionell handledare
*Fortbildningens innehåll kan vara: läkeeurytmisk-medicinsk, antroposofisk-medicin, allmän
medicin, fördjupning i antroposofisk människokunskap, social kompetens såsom tex. yrkesetik.
**Vidareutbildning certiferas av Medicinska Sektionen på Goetheanum: tex vidareutbildning i
tand- eller ögon-läkeeurytmi, vidareutbildning till mentor.
***Studiegrupper träffas i ordnade former tex. 90 minuter en gång/månad, eller en dag 4 ggr/år.
Styrelsen har förpliktelser i förhållande till AnthroMed® gällande kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling av läkeeurytmin. Uppfylls inte dessa riskerar Sverige att fråntas licensen.
Därför räknas inte följande som fortbildningstimmar i läkeeurytmi för AnthroMed®:
datorkurser, kurser i konsteurytmi, fortbildningkurser och vidareutbildning som ej bejakas av
A
n
t
h
r
o
M
e

