Endotelets funktion vid osteopatisk
diagnos och behandling
En retreat-kurs på Liljero med Katinka Kundler 4-6 juni
Om kursen
Endotelet benämns numer som ett organ och är till ytan – om man sprider ut en persons
hela endotel – cirka 7000 kvadratmeter. De mångsidiga funktionerna hos endotelet har
blivit uppmärksammade i flera medicinska discipliner under covid och det forskas nu
flitigt i ämnet. Som osteopat är det intressant att känna till endotelets anatomi och
fysiologi samt hur den kunskapen kan appliceras kliniskt vid diagnos och behandling.
Sedan början av 2021 har Katinka följt den nya forskningen om endotelet och fått en ny
väg in till att behandla en rad olika tillstånd hos sina patienter med goda resultat.
Kursen är både praktisk och teoretisk. Vi repeterar endotelets anatomi och fysiologi samt
tittar på dess funktion vid patologier såsom autoimmuna tillstånd, diabetes, högt
blodtryck, inflammatoriska tillstånd och post-virala syndrom. Efter kursen får du också en
lista på intressant forskning för din vidare fördjupning.
Pris, bokning och övrig info
In-check lördag 4/6 kl. 14 och ut-check måndag 6/6 kl. 14.
Liljero Retreat är ett gammalt kapell i Högsbo, 5 Uppsala län.
Adressen är Högsbo 123 i Tärnsjö.
Kursen inklusive boende och mat kostar 5600 kr. Vill du ordna
med boende själv betalar du 5000 kr för kurs och mat. Vill du
delta på kursen hemifrån via zoom betalar du 3600 kr. En
anmälningsavgift om 1500 kr skickas ut i samband med din
bokning, den är inte återbetalningsbar. Bokning sker via mail till
katinka@kundler.se. Meddela eventuella matpreferenser vid
din bokning. Detaljerat schemat skickas ut före kursstart.

Om Katinka Kundler
Efter examen på Skandinaviska Osteopathögskolan 1998
spenderade Katinka mycket tid i England som lärling. Hennes
lärare, som hon har fortsatt utbyte med är några av de främsta
inom både kraniell och strukturell osteopati.
1999 praktiserade Katinka på Osteopathic Center for Children i
London och arbetade som lärarassistent på både British School of
Osteopathy och European School of Osteopathy. Samma år
påbörjade hon även sin fortbildning vid Sutherland Cranial College.
Mellan 2008- 2016 undervisade hon IVM, BLT, pediatrik, obstetrik
och gynekologi på Stockholm College of Osteopathic Medicine
samt handledde på studentkliniken
2012 flyttade Katinka från Gotland till Tobago, där hon driver sin
nuvarande osteopatklinik. Hon har sedan 2013 hållit post-graduate
kurser i osteopati och har flertalet osteopater under pågående
handledning, både individuellt och i grupp.

