TD KOSTHOLDSVEILEDER
INTENSIVKURS
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Intensivkurs i TD-kostholdsveiledning holdes fra vinter/vår 2022.
Som TD-kostholdsveileder hjelper du dine klienter til et lettere liv ved hjelp av
Trine Dahlmo-metoden. Metoden representerer en kostholdsmessig bred vei
hvor det er mulig å bli både lettere og friskere for mange helseplager - med helt
alminnelig mat.
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Intensivkurs vinter/vår 2022
Undervisningen foregår som nettkurs og klasseromsundervisning slik:
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Nettkurs med innsendingssoppgaver

Trine Dahlmo-metoden
Fullføres før du møter til
Kostholdsveileder 1
Start: Senest 15. februar

Klasseromsundervisning

Kostholdsveileder 1
23-27 mars 2022
Mo i Rana

Klasseromsundervisning
Motiverende helsearbeid
21-24 april 2022
Mo i Rana

Klasseromsundervisning

Kostholdsveileder 2
26-29 mai 2022
Mo i Rana
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Trine Dahlmo-metoden
Trine Dahlmo-metoden er et resultat av Trines over 20-årige erfaring som Ernæringsterapeut og
NLP Coach i en travel klinikkpraksis. Den er publisert i boken Lettere av bokforlaget Cappelen
Damm. I studiet lærer du hvordan du kartlegger og underviser dine klienter i din klinikkpraksis.
Din veiledning vil være personlig tilpasset dine klienter og gjøres én til én med personlig Side | 3
oppmøte eller via f.eks Teams eller Zoom.
Du kan hjelpe dine klienter til å regulere vekten samt forebygge eller bedre helseplager relatert
til blodsukkerreguleringen. Disse er blant annet; kolesterolubalanser, høyt blodsukker, type 2
diabetes, fettlever og PCOS.

Opptaks- og sertifiseringskrav
Helsefaglig bakgrunn, for eksempel utdannet Personlig Trener, fysioterapeut, sykepleier,
ernæringsterapeut.
Utdanningen kan eventuelt inngå i utdanningsforløpet til TD Eernæringsterapeut. Se eget
informasjonsskriv om utdanningen.

Bestått-krav
I kursperioden gjennomføres en skriftlig oppgave, som blant annet inkluderer å rapportere fra
oppfølging

av eget bruk

av Trine Dahlmo-metoden.

Oppgaven gis bestått/ikke bestått.

Studentene presenterer dessuten en oppgaver for sine medstudenter. Intensivkurset avsluttes
med en multippel choice eksamen.

Pris, betaling og påmelding
For å holde studieavgiften lav har vi valgt en modell med færre men lengre samlinger, hvor det
er relativt mange undervisningstimer. Med vekslende undervisningsform og ikke minst et veldig
interessant stoff erfarer vi at det vil fungere veldig fint.
Studiet koster i sin helhet kr 16.800,-. Undervisning er fritatt merverdiavgift. Depositum
kr 4.800,- betales ved påmelding og resten faktureres med forfall 1. januar 2022.
Reise, opphold og diett dekkes av studenten. Det serveres kaffe og te ved kursstedet.
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Undervisningssted
Undervisningen foregår i Trines kurs- og klinikklokaler i sentrum av Mo i Rana, ved den vakre
Helgelandskysten.
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Kurs- og klinikklokalene er bygget etter Trines anvisninger for å skape et godt miljø for hennes
daglige klinikkpraksis og for opplæring av kollegaer i kurslokalene.
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Kurslokalet består av undervisningsrommet, samt 3 kollokvierom. Om været tillater det kan den
store terrassen utenfor kursrommet benyttes for å jobbe med gruppeoppgaver og for trivelige
pauser. Lunsjpausen kan enten tas i kurslokalet/på terrassen eller i nærliggende
kafe/restaurant.
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Undervisningstider
Dag 1

: 11:00 – 18:00

De neste dagene

: 08:30 – 17:00

Siste dag

: 08:30 – 15:00

Pensum

Ditt studiemateriell vil bestå av nettkurs, bøker, nettsider og kompendier fra pensumlisten.
Faglærer vil i tillegg tilføye materiell i forbindelse med samlingene. Det meste av
undervisningsmateriellet er på norsk, noe på dansk eller engelsk.
Pensum i studiet har i hovedsak som formål å gi studenten inngående kjennskap til Trine
Dahlmo-metoden og hvordan den pedagogisk kan læres bort i en ´klinikkpraksis. Dessuten
trenger studenten å få et overblikk over hva ulike helseaktører mener om kostholdsfaget. Vi er
ikke nødvendigvis enige i alt, men ønsker å ha kjennskap til ulike synspunkter
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– både for å ha overblikk over de gjeldende kostholdsfilosofiene våre klienter møter, bli inspirert
av våre kollegaer og for å finne elementer av enighet i tilsynelatende motstridende filosofier.
Pensumliste
Om ikke annet er nevnt, er hele boken pensum. Om ikke annet er nevnt skaffer du og bekoster Side | 6
materialet selv.
 Lettere, slank med fornuft av Trine Dahlmo. ISBN 9788202620165
 «Mat for livet» av Fedon Lindberg, ISBN 9788202368890 (eller annen utgave)
 «Roede metoden» av Jeanette Roede, ISBN: P9788282688079
 «Franske kvinner blir ikke fete» av Mireille Guiliano, ISBN 9788272014918
 «Treningssuksess

med

lavkarbo»

av

Ferry,

Schück,

Hallstensen,

ISBN: 9788292605615
 «Spis deg ned i vekt» av Sten Sture Skaldeman, ISBN 9788292605202 (eller
annen utgave)
 «Frisk med lavkarbo» av Sofie Hexeberg, ISBN 9788202439002
 «Spis deg fri» av Irina Lee, ISBN 978-82-999614-2-4
* Alternative utgivelser kan skaffes der ovennevnte er utsolgt.
Nettsiden og YouTube kanalen Trine Dahlmo hvor særlig nettsiden vil være et
viktig oppslagsverk for både deg og dine klienter. Du trenger derfor å ha god
kjennskap til oppbyggingen og innholdet i den.
Du trenger i tillegg å skaffe deg det nettbaserte kostholdsoppfølgings-programmet
Diett.no eller tilsvarende. Det trenger å vise matvarers innhold (målt i gram) pr
100 gram.
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Innlevering av oppgaver
Alle oppgaver sendes pr mail i word-format til trine@trinedahlmo.no innen fristen oppgitt i
tidsplanen over. Oppgaven blir rettet og besvart innen 14 dager etter innleveringsfristen.
Oppgaver som sendes inn etter innleveringsfristen kan det ta lengre tid å få tilbakemelding på.
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Opphold og reise
Om du trenger tipps for rimelig og hyggelig overnatting i Mo i Rana, hjelper vi deg med det.
Røssvoll flyplass er den nærmeste flyplassen, ca. 20 minutter unna Mo i Rana sentrum hvor
kurset holder sted. Du kan reise til Røssvoll flyplass,, alternativt reise til Bodø og ta toget fra
Bodø og til Mo i Rana. Togreisen varer ca. 3 timer. Studiestart første dag er timet med togets
ankomst til Mo i Rana stasjon, kun 5 minutters gange fra kursstedet.
I månedene desember-februar kan det være overflyvning på Røssvoll flyplass slik at du
ankommer senere enn planlagt til Mo i Rana sentrum. Reiser du med fly anbefaler vi deg derfor å
komme dagen før.

Trine Dahlmo fag-team
Du kan etter endt utdanning velge å bli en del av Trine Dahlmo-fagteam.
Kontakt og påmelding
Trine Dahlmo AS
Roald Amundsens gate 6b
8624 Mo I Rana
Mail: trine@trinedahlmo.no
Tlf: 99 444 034
Nettside: www.trinedahlmo.no
YouTube: Trine Dahlmo
Facebook: Trine Dahlmo
Instagram: @trinedahlmo
Kontakt Trine for å få tilsendt påmeldingsskjema.
Velkommen til utdanning hos oss!
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