Medisinsk seksjon er en av 11 seksjoner i
den frie Høyskolen for Åndsvitenskap.
Internasjonalt Forum Eurytmiterapi inngår som yrkesavdeling innenfor Medisinsk Seksjons Internasjonale
Koordinasjon for Antroposofisk Medisin
(IKAM).
IKAM`s oppgave er å skape en felles
bevissthet når det gjelder situasjonen og
utviklingsbehovet innenfor antroposofisk
medisin verden over. Det samarbeides om å
planlegge, gjennomføre, ledsage, støtte og
følge opp nødvendige initiativ for å videreutvikle antroposofisk medisin som integrativt
system.
Internasjonalt Forum Eurytmiterapi
favner eurytmiterapeuter over hele verden.
Medarbeiderne er alle som kjenner seg
forbundet med og vil videreutvikle den
terapeutiske eurytmien. Sammen med den
antroposofiske medisinske bevegelse virker
deltakerne for at den terapeutiske eurytmien
skal fremmes og utvikles og bli en del av de
enkelte landenes helsevesen.
Nettverket representerer alle som er
virksomme som eurytmiterapeuter og bærer
ansvar for faget. Det kan tjene alle
virksomhetsområder, yrkesforbund og
utdanninger.
For tiden representerer forumet
eurytmiterapeuter i 40 land, hvert land med
sin representant.

Kontakter ...
Internasjonal Koordinasjon
Antroposofisk Medisin (IKAM)
Medizinische Sektion
am Goetheanum
Albert-Steffenweg 2
CH-41434 Dornach/Sveits

Medisinsk seksjon
Den frie Høyskole for
Åndsvitenskap
Goetheanum
Dornach/Sveits

Mail:
sekretariat@medsektion-goetheanum.ch
sekretariat@heileurythmie-medsektion.net

Hjemmesider:
Internasjonal Forum Eurytmiterapi
www.heileurythmie-medsektion.net
Medisinsk seksjon ved Goetheanum
www.medsektion-goetheanum.org
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IBAN: DE92 6839 0000 0000 9707 60
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Vi er? ...

Internasjonalt Forum Eurytmiterapi er et
internasjonalt nettverk for eurytmiterapeuter
fra hele verden. Det utveksles yrkeserfaringer
og samarbeides om å komme frem til kvalitetssikrede retningslinjer for yrkesutdanning,
videreutdanning og legitimeringsspørsmål.

Internasjonal ombuds/

Ko-koordinasjonsteam

delegatkonferanse

Oppgave: drøfte kort- og langsiktige
målsettinger og initiere dem i forbindelse
med utdanning og forskning, yrkesforbund,
praktiske virksomhetsområder og PR.
Koordinatoren medvirker aktivt.

Organisering og finansiering
Internasjonalt Forum Eurytmiterapi oppfatter
seg som en sosial organisme i stadig utvikling,
noe forumet selv svarer for. Internasjonalt
Forum Eurytmiterapi vil bidra til å fremme
kulturlivet ved å sette fokus på den enkelte
eurytmiterapeuts utvikling og initiativ. På
denne måten vil ulike initiativtakere kunne dele
sine ulikeartede erfaringer med yrkeskolleger
hva gjelder arbeid og juridiske betingelser for
dette i ulike land. Slik oppstår en felles
bevissthet om den enkeltes behov og
muligheter.

Oppgave: å arbeide frem kriterier for å sikre
og utvikle kvaliteten i den terapeutiske
eurytmien i alle godkjente utdanningsinstitusjoner for terapeutisk eurytmi.
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Oppgave: Kvalitetsutvikling gjennom
fagrettet videreutdanning og fagintern
utveksling.

(representatives
of all working fields)

Barnehage, skole, helsepedagogikk/
sosialterapi, eldreomsorg, sykehus,
fri praksis.

Professional
associations

Virksomhetsområder

Co-ordinating team

«International Federation of Anthroposophic Arts and Eurythmy Therapies » (IFAAET) er en sammenslutning av
eurytmiterapeutenes og kunstterapeutenes
forbund.

Organisational Chart

Tolv yrkesforbund har godkjent en felles yrkesbeskrivelse, etiske og metodiske
retningslinjer og det internasjonale kvalitetsstemplet AnthroMed® Eurythmy Therapy.
Nasjonalt arbeides det med yrkets juridiske
legitimering for å sikre yrkesutøvelsen.

Training

Forumets arbeid finansieres utelukkende gjennom eurytmiterapeutenes solidaritetsbidrag og
gaver fra stiftelser. Forumets koordinator har
ansvar for at nettverket tas vare på, samarbeid
med ko-koordinatorer i de ulike landene, og gir
informasjon om viktige hendelser.

Internasjonal yrkesforbund

Research

Nettverkets medarbeidere har innsyn i alle
spørsmål som gjelder organisering og finansiering, i likhet med de andre medarbeiderne i
Medisinsk seksjon.

Internasjonal utdanningskonferanse
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Sammen med hver enkelts kompetanse utgjør
denne felles bevisstheten hele eksistensgrunnlaget for Internasjonalt Forum
Eurytmiterapi. I det årlige Journal gis informasjon om fagets aktuelle situasjon i ulike
land. (www.heileurythmie-medsektion.net/de/
Journal).

Oppgave: fagintern utveksling og idéutvikling
for det internasjonale yrkesforbundet

International
Co-ordination of
Anthroposophic
Medicine (IKAM)

Vår organisasjon ...

Medical
Section

Hvordan vi arbeider ....

www. heileurythmie-medsektion.net/en/brochure/posters

