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BETALINGSBETINGELSER 
For NCNM’s uddannelser 2023. 
 
1. semester – Den Naturmedicinske Metode: 
 
Samlet betaling: 12.500 kr. 
 
Lidt mere, hvis du betaler i rater (fremgår af betalingssiden ved tilmelding). 
 
Betalingen for 1. semester inkluderer: 
 

• Et selvudviklingsforløb med fokus på kost, ernæring og livsstil ud fra 
en naturmedicinsk forståelse. 

• Mere end 75 lektioners undervisning og spørgetimer. 
• GreenBoost-forløb – 3 ugers turbokost, guidet af Anna Iben 

Hollensberg (se mere www.greenboost.dk). 
• Adgang til al materiale og medlemsforum med sparring i 6 måneder. 
• Valgfri skriftlig afsluttende prøve. 

 
 
2. semester – Den Naturmedicinske Værktøjskasse: 
 
Samlet betaling: 22.500 kr. 
 
Lidt mere, hvis du betaler i rater (fremgår af betalingssiden ved tilmelding). 
 
Betalingen for 2. semester inkluderer: 
 

• Next level selvudviklingsforløb med naturmedicinsk ekspertise. 
• Mere end 95 lektioners undervisning og spørgetimer. 
• Introduktion til fasteforløb som egenterapi. 
• Helios Basic 36 Kit med 36 homøopatiske lægemidler, du kan 

anvende i dit husapotek. 
• Adgang til al materiale og medlemsforum med sparring i 7 måneder. 
• Valgfri skriftlig afsluttende prøve. 
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3. semester – Naturmedicinsk Vejleder: 
 
Samlet betaling: 34.950 kr. 
 
Lidt mere, hvis du betaler i rater (fremgår af betalingssiden ved tilmelding). 
 
Betalingen for 3. semester inkluderer: 
 

• Mere end 135 lektioners undervisning og spørgetimer. 
• Hjemmearbejde i studiegrupper. 
• Lup til irisanalyse. 
• Adgang til al materiale og medlemsforum med sparring i 7 måneder. 
• Skriftlig  afsluttende prøve. 

 
 
4. semester – Heilpraktiker: 
 
Samlet betaling: 59.000 kr. 
 
Lidt mere, hvis du betaler i rater (fremgår af betalingssiden ved tilmelding). 
 
Betalingen for 4. semester inkluderer: 
 

• Afsluttet uddannelse til heilpraktiker – almen praktiserende 
naturmediciner. 

• Mere end 300 timer og lektioners undervisning, træning og 
spørgetimer. 

• Hjemmearbejde i studie- og eksamensgrupper. 
• Stetoskop, blodtryksmåler og pencillampe. 
• Remedier til kurterapier, inkl. kop til sugekopterapi. 
• Trykpen og nåle til øreakupunktur. 
• Delvis forplejning i forbindelse med internatundervisning. 
• Kaffe og te i forbindelse med live-undervisning (frokost er ikke 

inkluderet). 
• Gebyr for afsluttende eksamen. 
• Diplom og afslutningsfest. 
• Adgang til al materiale (i elektronisk form) og medlemsforum med 

sparring i 8 måneder. 
 
Bemærk, at hertil kommer en egenbetaling for 6 dages ophold i 
forbindelse med internatopholdet. 
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Samlet pris 
 
Samlede pris for hele heilpraktikeruddannelsen betalt modul for modul er: 
128.950 kr. 
 
Alle beløb betales via betalingskort (fx Dankort, VISA- eller Mastercard). 
 
Ratebetalinger tilmeldes til betaling én gang og trækkes herefter 
automatisk. 
 
Medlemsforum 
 
Som en del af din uddannelse hos Nordic College of Natural Medicine får 
du adgang til vores medlemsforum. Her får du svar på dine faglige 
spørgsmål. Og vi arrangerer løbende forskellige tværfaglige events for alle 
forummets medlemmer. 
 
Du bevarer din adgang til NCNM’s medlemsforum i min. 6 måneder. 
Herefter kan du forlænge din adgang for 129 kr. pr. måned. 
 
 
Øvrige priser og gebyrer 
 
Skriftlig re-eksamen: 
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i de skriftlige semesterprøver på 
det afsatte tidspunkt – eller hvis du ikke består – aftaler vi et nyt tidspunkt 
for en re-eksamen. Det koster et gebyr på 650 kr. pr. gang. 
 
Skriftlig hovedopgave: 
Den skriftlige hovedopgave i 4. semester skal afleveres på en bestemt dato. 
Hvis du afleverer senere, koster det et gebyr på 1.250 kr. 
 
Din hovedopgave skal forsvares mundtligt. Hvis du ikke har mulighed for at 
deltage i det mundtlige forsvar på det afsatte tidspunkt – eller hvis du ikke 
består – aftaler vi et nyt tidspunkt for en re-eksamen. Det koster et gebyr 
på 850 kr. 
 
Hvis du stopper din ratebetaling 
Hvis du betaler i rater og ikke betaler til det aftalte tidspunkt, lukker vi for 
din adgang til undervisningsmateriale og medlemsforum. Sørg derfor for 
at kontakte os i god tid, hvis du får problemer med at betale. 
 
Hvis du stopper din uddannelse 
Får du brug for at afbryde din uddannelse, gælder følgende vilkår: 
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Du kan til enhver stoppe dit forløb og din betaling til os. Indbetalte beløb 
refunderes ikke, hvis du afbryder dit forløb. Har du betalt et semester 
samlet, kan du dog få refunderet beløb, der svarer til evt. resterende rater 
for ratebetaling over 6 rater. Du er aldrig forpligtet til at betale udover, hvad 
du allerede har betalt, hvis du får brug for at stoppe din uddannelse.  
 
Er din betaling forskudt i forhold til et semester eller uddannelsens 
afslutning, modtager du dine diplomer for hhv. et afsluttet semester eller 
den afsluttende eksamen, når du har betalt det manglende beløb. 
 
Hvis du stopper din uddannelse helt, lukker vi med det samme for din 
adgang til materiale og medlemsforum. 
  
Vores vilkår er på den måde bedre end Forbrugeraftaleloven (§28, stk. 1), 
som vi henviser til. Ifølge Forbrugeraftaleloven kan aftalen mellem den 
studerende og skolen efter 5 måneder opsiges fra aftalens indgåelse med 
en måneds varsel. Indbetalte beløb for undervisning udover de 5 måneder 
tilbagebetales straks (jf. Forbrugeraftaleloven §29 stk. 1). 
 
Orlov og holdskift 
Du kan tage de første 3 semestre på NCNM’s uddannelser enten ved at 
følge et hold – eller som selvstuderende i dit eget tempo. 
 
Hvis du følger et hold på ét af de første 3 semestre og får brug for at 
afbryde undervejs, kan du fortsætte din undervisning som selvstuderende. 
Du har adgang til materiale og medlemsforum i 6 måneder efter din start. 
 
Som studerende på 4. semester følger du altid et hold. Får du brug for at 
afbryde din uddannelse på 4. semester, har du mulighed for at søge orlov 
og skifte til det efterfølgende hold. Så sætter vi din betaling på pause – og 
starter den først igen, når du kommer til samme sted i forløbet på det nye 
hold – evt. med de prisstigninger, der måtte være. 
 
Pris for holdskifte på 4. semester er 8.500 kr. Beløbet kan evt. betales i 10 
rater a 875 kr. 
 
Vi lukker for din adgang til undervisningsmaterialet og medlemsforum, når 
du går på orlov. Men åbner igen, når du betaler gebyret for holdskifte. 
 
Når du kommer tilbage til 4. semester fra orlov, er du med helt fra starten 
på det nye hold, så du kan lære din nye studie- og eksamensgruppe at 
kende. 
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Hvis du ikke består den afsluttende eksamen 
Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre at og vurdere om, du er klar til den 
afsluttende mundtlige eksamen til enten heilpraktiker eller klinisk 
kostvejleder. I sjældne tilfælde hænder det dog, at enkelte studerende ikke 
består. 
 
Er det tilfældet, har du to muligheder: 
 

1) Du kan være med igen med det efterfølgende hold, som 
almindeligvis eksamineres 2 år senere.  Det koster et gebyr på 5.000 
kr., som betales ved start på 4. semester. Du deltager herefter på 4. 
semester igen mod betaling af forplejning. 

2) Du kan betale for en ny re-eksamen, hvor vi samler hele 
censorpanelet på et tidspunkt, der passer dig. Det koster et gebyr på 
17.500 kr. 

 
 
Merit for tidligere uddannelse 
 
Er du allerede behandler – og har du uddannet dig inden for nogle af 
uddannelsens områder – kan du muligvis få merit. 
 
Meritten indebærer en rabat på 100 kr. pr. lektion, vi godkender merit for. 
Du skal dog stadig forvente at deltage i al obligatorisk undervisning på 
uddannelsen. 
 
Send os en mail på ncnm@ncnm.dk med en beskrivelse og gerne 
dokumentation af din tidligere uddannelse. Så laver vi en individuel 
vurdering. 


