
Terapeutisk Gravidmassage™ - Elevbehandlingar  
 
Som en del av undervisningen till Terapeutisk Gravidmassör genomför våra elever ett stort antal 
elevbehandlingar. Behandlingarna utförs på elevens egen praktik och i vissa fall i skolans lokaler.  

 
 
Vi söker dig som har något av dessa besvär:  

 Foglossning, gravid-ischias, ländryggssmärtor  

 Värk i nacke, skuldror, bäcken, rygg, armar eller ben.  

 Svullnader i händer, armar, ben eller fötter.  
 
 
Då elevbehandlingen är en del i undervisningen, betalar du ett reducerat pris för behandlingen 
och förväntas då att ge studenten möjlighet till att 
  
1. Behandla dig minst 4 gånger under din graviditet (1 gång kan vara efter förlossning)  

2. Varje behandlingstillfälle är minst 60 minuter.  

3. Följa upp varje behandling, genom att ringa dig efter varje behandlingstillfälle  

4. Redovisa varje behandling i skrift till handledaren  

5. Vi ser gärna att din partner följer med på en av behandlingarna för att lära sig ”hemma-
massage”  
 
Då vi är måna om skolans verksamhet kommer du även vid något tillfälle att få svara på en kort 
enkät kring ditt besök, om kliniken i sig, det allmänna mottagandet, den enskilda studentens 
bemötande samt behandlingen du fått. Du sänder själv den ifyllda enkäten till oss på skolan, vi 
tillhandahåller kuvert och porto.  
 
Terapeutisk Gravidmassage ™ behandlar både muskler, leder och cirkulationsapparaten för att 
patienten skall få bättre funktion och rörlighet i hela sin kropp. Denna helhetssyn, där 
terapeutens kunskap p gravidrelaterande tillstånd kombineras med specifik kunskap om den 
gravida kroppens uppbyggnad och funktion, är själva kärnan i Terapeutisk Gravidmassage ™ 
behandling.  
 
 
 
Med Vänliga hälsningar  
John Carrier  
Utbildningsansvarig | Behandlingsteam John Carrier  
www.behandlingsteamjohncarrier.se 
 08 – 12 14 40 30 

 
 
 
 
 



Terapeutisk Gravidmassage™ – elevbehandlingar 

Som en del av undervisningen till Terapeutisk Gravidmassör genomför vår 

elev…………………………………………………………ett stort antal elevbehandlingar. 

 

Vi söker dig som har något av dessa besvär: 

 Foglossning, gravid-ischias, ländryggssmärtor  

 Värk i nacke, skuldror, bäcken, rygg, armar eller ben.   

 Svullnader i händer, armar, ben eller fötter.  
 
 
 Elevbehandling 
 
Då elevbehandlingen är en del i undervisningen, betalar du ett reducerat pris för 
behandlingen och förväntas då ge studenten möjlighet till att  
 

1. Behandla dig minst 4 gånger under din graviditet (1 gång kan vara efter förlossning) 
2. Varje behandlingstillfälle är på ………….. minuter. 
3. Följa upp varje behandling, genom att ringa dig efter varje behandlingstillfälle 
4. Redovisa varje behandling i skrift till handledaren 
5. Vi ser gärna att din partner följer med på en av behandlingarna. 
6. Då vi är måna om skolans verksamhet kommer du även vid något tillfälle att få svara 

på en kort enkät kring ditt besök. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vill du kontakta skolan, så ring oss gärna på 08-12 14 40 30, Behandlingsteam John Carrier. 
 

 

Pris 

………..minuters behandling ………………….kr (normalpris:…………………………kr) 

 

 

Bokning 

Ring ……………………… 

 

Adress: 

 

http://www.massera.nu/skolklinik
http://www.massera.nu/skolklinik

