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Stress, angst, kroniske smerter, depression og
sygdom, både alvorlige og mindre, kan ramme os
alle sammen. Lidelserne påvirker ikke alene den

som rammes af sygdom, men de pårørende,
arbejdspladsen og samfundet. Kritisk sygdom og

nedsat erhvervsevne koster samfundet milliarder af
kroner hvert eneste år. Den gode nyhed er, at

virksomheder, pensionsselskaber og samfund, som
investerer i medarbejdernes sundhed og velvære,

ikke alene opnår sunde og produktive
medarbejdere, men også store økonomiske

besparelser. 
 

Forskning viser, at forebyggende tiltag som følger
principperne i integreret medicinsk behandling kan

reducere sygefravær og nedbringe
sundhedsudgifterne for samfundet.

 
I integreret medicin behandles klienten af et team
bestående af en læge, en enernæringsekspert, en

akupunktør, en yoga-terapeut, en massage-
terapeut, og en musik-terapeut. Behandlerne
arbejder sammen med lægen om den enkelte

klients mentale og fysiske sundhed. Teamet har en
holistisk og medfølende tilgang til den enkelte

klient og anvender kun videnskabeligt godkendte
behandlingsformer inden for den enkelte

behandlers speciale. 
 
 
 
 
 



 

 
NIM HealthTrust 360 

Omfattende sundhedsanalyse 
 

Et vigtigt værktøj i forbindelse med sundhedsanalysen er
en nøje gennemgang af klientens helbredshistorie med

fokus på det hele menneske, der omfatter
 familiesygehistorie, blodpanelhistorie, ernæringshistorie,
og lægemiddelhistorie, især farmaceutiske interaktioner
med fødevarer, kosttilskud og andre lægemidler. Disse

sundhedanalyser gennemgås af lægen og
sundhedsteamet og giver et vigtigt indblik i den enkeltes

sundhed og kan give indikationer på nuværende eller
fremtidige sundhedsproblemer. Deltagerne får vigtige

oplysninger og rådgivning i forhold til eventuelle
sundhedsproblemer, så de derved kan træffe de

nødvendige præventive forholdsregler i samarbejdet med
IM teamet.

 
NIM HealthTrust 360 

Kropsterapi med akupunktur 
 

Fysiurgisk massage er en form for kropsterapi, hvor
terapeuten anvender specifikke massageteknikker til at
behandle muskel- og bindevævssygdomme i kroppen.
 Om det er en tennisalbue, fordøjelsesproblematikker,
hovedpine, vægttab eller psykiske udfordringer, er der

behandlingsmuligheder indenfor Akupunkturen og
Auriculoterapi. I disse behandlingsform er ser man på

sammenhæng, mellem det fysiske, psykiske og det
eksistentielle. Derigennem opnås bedre diagnosticering,

bedre prognoser og bedre helbredelse.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

At prioritere sit helbred er en gave, der bliver ved med at give. 
For samfundet er investeringer i menneskers sundhed og velvære 
en langsigtet menneskelig og økonomisk fordel. 

NIM HealthTrust 360 Sundhedsprogram for Kroniske
Smerter optimerer stressresiliens og sætter samtidig
fokus på at reducere smerter og angst og modvirke

depression.  
 

Vores intensive og livsstilsændrende
sundhedsprogram følger principperne bag Integreret

Medicin (IM) og indbefatter lægekonsultationer,
ernæringsvejledning, musikterapi, yogaterapi,

fysiurgisk massageterapi og akupunktur. Desuden
består programmet af øvelser, der forbedrer

stresstærsklen, miljøsundhedsundersøgelser og
ernæringsplaner, der er målrettet kroniske sygdomme, 

og som kan lindre smerter, stress, 
angst og depression.
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Træning af modstandsdygtighed 
 

Yogaterapi, meditation og åndedrætsøvelser er nogle
af de sikreste og mest effektive måder, hvorpå man

kan afhjælpe stress og kroniske smerter. Behandlingen  
fokuserer på at genopbygge og behandle
medarbejdere og få dem i bedre balance. 

Når stressniveauet sænkes, opnås en forbedret
fordøjelse, en dybere søvn og en øget effektivitet.

Afstresning af kroppen åbner for mental afslapning,
som muliggør proaktiv beslutningstagning og en højere

produktivitet hos medarbejderen. Afstresning af
kroppen er centralt for medarbejderens sundhed, fordi
det skaber en bedre balance mellem arbejde og fritid.

Virksomheden får gavn af sundere medarbejdere i
form af højere produktivitet og færre sygedage. 

Musikterapi anvender Guided Imagery and Music (GIM)  
som understøtter det dybereliggende arbejde med at

integrere alle selvaspekter i mennesket.  Det kan være  
fysiologi, interpersonel bearbejdning og mental

balance. Disse metoder kan mindske symptomer på
depression og angst. Terapien kan også øge åbenhed

og forbedre livskvalitet og generel velvære. 
 

NIM HealthTrust 360 
Ernæringsvejledning

 
En sund fordøjelse er en vigtig del af et stærkt og

modstandsdygtigt immunforsvar. Livsstilsfaktorer som
stress, forkert ernæring, fødevareallergier,

nydelsesmidler, tarminfektioner og manglende
fordøjelsesenzymer svækker immunforsvaret. Når man

styrker immunforsvaret via viden om ernæring,
fungerer det som præventiv medicin og styrker

samtidig den overordnede sundhed i hele mennesket.
 
 
 
 



NORDIC INTEGRATIVE
MEDICINE

Nordic Integrative Medicine tilbyder integrerede
sundhedsløsninger, som gør mennesker i stand til at
pleje deres egen sundhed og forebygge sygdomme. Vi

anvender kun videnskabligt funderede metoder, 
og vi kombinerer komplementære terapier 

med konventionel medicin.
 Alle de faktorer, der påvirker sundhed, 

velvære og sygdomme, bliver belyst.
 Det kan være fysiologiske, psykologiske, sociale,

kulturelle, eksistentielle og miljømæssige aspekter. 
Naturligvis vi overvejer hele mennesket, hvordan de

balancerer deres liv mellem arbejde og fritid.
 
 

 

Sundhed begynder med forskning. Forskning inden for Integreret Medicin er drevet
af nysgerrighed og åbenhed over for nye behandlingsformer.

 



  
 
 
 

NIM HealthTrust 360 Sundhedsbehandlere er
akkrediteret, som tilbyder sikker og personlig

terapeuter og træning.
 

Shelley Noble-Letort PhD er NIM Founder og
HealthTrust 360 Program Director, certificeret

yogaterapeut (C-IAYT/E-RYT) siden 1999. Dr. Noble-
Letort er Cambridge Scholars forfatter til Human-Earth
Expressions on Integrative Health and Our Environment

og var 8. Præsident for European Congress of
Integrative Medicine (ECIM). Shelley har særligt
integreret fokus på multisygdomme, omsorg og

fødselsteknikker der hjælper med at overkomme
smerte og fokusere på vejrtrækning, afslapning,

bevægelse, meditation og aktiv visualisering.
  

Julie Krøier PhD er, certificeret Guided Imagery and
Music terapeut (FAMI) Musikpsykoterapeutisk

efteruddannelse fra Dansk institut for GIM-terapi. Dr.
Krøier har bred klinisk erfaring og praktiserer som

musikterapeut i demenspleje, palliativ behandling og
psykiatri på Palliativ Afd.P, Bispebjerg Hospital. Julie er

passioneret musikterapeut og klinisk forsker ved
Aalborg Universitet, hvor hun fik sin Ph.d. med fokus

på tværfaglig brug af musik til sundhedsfremme.
 

Anne-Kathrine Lodberg er, RAB PA-Praktiserende
Akupunktør i Danmark siden 2014. Anne-Kathrine har
særligt fokus på Auriculoterapi og posturologi og er
certificeret i Traditional Chinese Medicine (TCM) fra

bl.a Kina, og USA.
 

Sarah Reynolds er, RAB Massageterapeut med
certificeringer fra USA i Myofascial Trigger Point Terapi,
Watsu® Terapi og Fascial Fitness®. Sarah kombinerer

dyb afslapning med avancerede bindevævteknikker og
varmtvandsteknikker for at hjælpe klienterne med at

lindre kroniske smerter og forbedre mobiliteten.
 
 
 
 
 
 

NIM HEALTHTRUST 
360 TEAM

NIM HealthTrust 360 Team består af en læge-ledet
behandlergruppe, som anvender integreret medicin 

som metode til at gøre klienter raske. 
 

I integreret medicin behandles klienten af et team
bestående af en læge, en akupunktør, en yoga-terapeut,
en massage-terapeut, en ernæringsekspert og en musik-
terapeut. Behandlerne arbejder sammen med lægen om

den enkelte klients mentale og fysiske sundhed. 
Teamet har en mere holistisk tilgang til den enkelte klient

og anvender kun videnskabeligt godkendte
behandlingsformer inden for den enkelte 

behandlers speciale. 
 

Det unikke ved integreret medicin er, at alle behandlere
ved, hvad de andre behandlere gør for den enkelte klient.

Dette samarbejde på tværs af behandlerne styrker den
samlede indsats for klienten. Et vigtigt princip i den

integreret medicinske behandling er at klienten deltager
aktivt i behandlingen. Omgivet af sine behandlere gøres

det enkelte menneske til en aktiv hovedperson på sin vej
mod at blive rask. .

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NIM HealthTrust 360 Doctors med særligt i Integrative
Medicine og Clinical Nutrition 

 
Louise Pil MD er speciallæge i almen medicin fra

København Universitet med Fellowship of Integrative
Medicine fra Andrew Weil Center for Integrative Medicine at
the University of Arizona (USA). Dr. Pil udfører præventive

sundhedsvurderinger og giver lægelig feedback til NIM
HealthTrust 360 Team. Dette sikrer, at alle får mulighed for

at kunne forbedre deres sundhed, og dette en optimal
handlingsplan for personlig livsstilsændring.

 
Esther Belmaati MD PhD er læge fra København

Universitet, og har sin PhD fra den
Radiologisk/Lungemedicinsk afdeling Rigshospitalet. Esther
brænder for det daglige arbejde med mennesker og deres

helbreds udfordringer, og er drevet af at finde
dybtegående varig løsninger. Som lægekonsulent

gennemfører hun både personlig og online
videokonsultationer med fokus på akutte og kroniske

medicinske problemer, dermatologiske såvel som
stress/depression/angst.

 
Vivian Lord ND er læge "naturopathic medicine" (ND)

akkrediteret fra Canadian College of Naturopathic Medicine
med et særligt fokus på ernæring. Hun har arbejdet som
ND i Canada, USA og England. I Danmark, Dr. Lord er RAB
Ernæringsterapeuter med Dansk Heilpraktiker Forening.

Vivian lærer klienter, hvordan de kan opnå en bedre
sundhed gennem ernæringsterapi og livstil. Dette gøres

ved hjælp af personlig vejledning. Undervisningen i
ernæring er evidensbaseret og anvender principper 

fra funktionel medicin.
 



NORDIC INTEGRATIVE MEDICINE
@Drivkraft, Bredgade 33A Stuen, 1260 Copenhagen K 
Kontakt: director@nordicintegrativemedicine.com 
Tekstbesked: +45 2116 3939

For more information:
nordicintegrativemedicine.com/
nim-healthtrust-360-chronic-pain-program

mailto:director@nordicintegrativemedicine.com
http://www.nordicintegrativemedicine.com/nim-healthtrust-360-chronic-pain-program/
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