IKAM:s uppgift består i att bilda ett gemensamt medvetande angående situationen och
utvecklingsbehovet inom den internationella
antroposofiska medicinska rörelsen. Man
arbetar gemensamt med att planera, genomföra, ledsaga, stödja och följa upp nödvändiga initiativ för att vidareutveckla den
antroposofiska medicinen som ett integrativt
system.
Internationella Forum Läkeeurytmi är ett
nätverk för läkeeurytmister från hela världen. Medarbetare är alla som känner sig förbundna med och vill vidareutveckla läkeeurytmin. Gemensamt med den antroposofiska
medicinska rörelsen verkar deltagarna för att
läkeeurytmin ska utvecklas och spridas inom
de olika ländernas sjukvårdssystem.
Nätverket är representativt för dem som är
ansvariga för läkeeurytmisk verksamhet. Det
kan tjäna alla verksamhetsområden, yrkesförbund och utbildningar.
För tillfället är 40 länders läkeeurytmister
representerade i Forum genom sina ombud.
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Forum Läkeeurytmi ingår i Internationella Koordinationen för Antroposofisk
Medicin (IKAM) inom Medicinska Sektionen.
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Medicinska sektionen är en av elva sektioner
i Fria högskolan för antroposofi.

K o n t a k t e r ...
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Vilka vi är ...

Läkeeurytmister inom Internationella Forum
Läkeeurytmi har utbyte och samverkar för att
arbeta fram riktlinjer för kvaliteten angående
utbildningar, legitimeringsfrågor samt fortbildning.

Internationell Ombudskonferens

Ko-koordinatorteamet

Uppgift: Utbyte och gemensam idéutveckling
för det internationella yrkesförbundet.

Uppgift: Att rådgöra om kort- och långsiktiga
målsättningar och initiera dem inom områdena utbildning/forskning, yrkesförbund, praktiska verksamhetsfält och PR. Koordinatorn
medverkar aktivt.

Dokumentation, högskolearbete, tandläkeeurytmi, ögonläkeeurytmi, tonläkeeurytmi.

Koordinatorn sköter nätverket med ”ko-koordinatorer” och publicerar sammanfattningen av
viktiga händelser.

Ytterligare arbetsområden
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(Administration
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Care

IKAMCo-ordinator

(representing
eurythmy therapy
in all committees)

Physicians

Forumets arbete finansieras uteslutande
genom samtliga läkeeurytmisters solidaritetsbidrag och genom gåvor från stiftelser.

Fields
of practice

Uppgift: Kvalitetsutveckling genom ämnesspecifik fortbildning och internt utbyte.

Country
representatives

Nätverkets medarbetare har, liksom Medicinska sektionens medarbetare, insyn i alla frågor
som gäller organisering och finansiering.

(representatives
of all working fields)

Förskola, skola, läkepedagogik/socialterapi,
äldreomsorg, fri praktik.

Co-ordinating team

Verksamhetsområden

Professional
associations

„International Federation of Anthroposophic Arts and Eurythmy Therapies“ (IFAAET): IFAAET är en sammanslutning av läkeeurytmisternas och konstterapeuternas förbund.

Training

Det årliga Journal informerar om aktuella
händelser i yrkessammanhang i varje land
(www.heileurythmie-medsektion.net/de/Journal).

Tio yrkesförbund har godkänt en gemensam
yrkesbeskrivning, en etisk policy, metodiska
riktlinjer och det internationella märket
AnthroMed® Eurythmy Therapy. I de olika
länderna arbetas med yrkets juridiska legitimering för att säkerställa yrkesutövandet.

Research

Det är genom läkeeurytmisternas initiativ,
kompetens och medvetande för varandra i hela
världen som Forumet lever.

Internationella yrkesförbund

Organisational Chart

Internationella Forum Läkeeurytmi uppfattar
sin sociala form som en organism som hela tiden utvecklas. Det främjar kulturlivet där individuell utveckling och initiativ är önskvärda. De
olika initiativtagarna har ett utbyte angående
sina arbetsmässiga och juridiska förhållanden
så att det uppstår ett gemensamt medvetande
om den enskildes behov och möjligheter inom
sammanhanget.

Uppgift: Att arbeta fram kriterier för att säkra
och utveckla kvaliteten i läkeeurytmin inom
alla erkända läkeeurytmiutbildningar.
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Organisering och finansiering
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