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INFORMATION FRÅN HERBIAN 
Naturlig och helande hårvård med mera enligt Östanåmodellen

Utbildningsprogram
 
HERBIANs sätt att arbeta bygger på ett helhetstänkande där såväl kundens mentala och 
psykiska balans och tänkande som de produkter och de tekniker som används integreras till en
helhet som vi numera har valt att kalla ÖSTANÅMODELLEN. 

Vi har under en längre tid funderat på hur vi på bästa och enklaste sätt skall kunna sprida vårt 
sätt att arbeta med hår och hårvård för att minska nedsmutsningen av vattnet, värna om vår 
miljö och även kunna skapa förutsättningar för att så många människor som möjligt skall 
kunna få arbeta med, och bli behandlade enligt Östanåmodellen. Vi vill samtidigt skapa en 
harmonisering och en hållbar livsstil med ansvarstagande mot oss själva och vår miljö. 

Östanåmodellen är en ”levande behandlingsmodell” som hela tiden utvecklas i takt med de 
erfarenheter och insikter som under hand kommer HERBIAN till del. Vi på HERBIAN 
behöver alltså ha fria händer att vidareutveckla detta helhetstänkande och detta sätt att arbeta. 
Om Du är intresserad av att veta mera om Östanåmodellen och vad den i grova drag för 
närvarande innebär hänvisar vi till HERBIANs bifogade folder. 

Vi vet att inte bara frisörer och människor som yrkesmässigt arbetar med hårvård utan även 
andra människor är intresserade av Östanåmodellen och den nedan redovisade 
”utbildningsstegen” ger envar möjlighet att själv bestämma vilken utsträckning som 
vederbörande önskar förkovra sig inom detta område. 

Mot den ovan angivna bakgrunden har vi inom HERBIAN arbetat fram ett 
utbildningsprogram enligt följande: 

• Grundkurs för närvarande 21 dagar under ca 7 mån.
• Fortsättningskurs för närvarande 18 dagar - ”Hårkonsult”. Plus praktik ca 1 år.  
• Fördjupningskurs för närvarande efter individuellt behov och intresse.
• Harmonisering inom hårläkning enligt Östanåmodellen 

Detaljerad information om kursinnehåll med mera finns i HERBIANs bifogade folder. 
HERBIAN förbehåller sig dock alltid rätten att när så erfordras tidsmässigt och 
utbildningsmässigt utöka omfattningen av respektive utbildning. HERBIAN förbehåller sig 
vidare rätten att när så erfordras justera priserna för de olika kurserna. 

Som grundvillkor gäller att envar som fyllt 18 år kan gå Grundkursen och så vidare. För 
examinering till Hårkonsult krävs också minst 2 års utbildning i helhetshälsa och 
självkännedom. 

För övriga kurser krävs att – Du har eller söker en praktikplats – om inte HERBIAN beviljar 
särskild dispens. 

Hos HERBIAN kommer kontinuerligt att finnas information om vad som ingår i de olika 
utbildningsstegen, när de kommer att genomföras samt övriga förutsättningar för att få delta. 
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Syftet med EXAMINERING ENLIGT ÖSTANÅMODELLEN är att skapa nya yrken och 
ansvarsområden för hållbar utveckling.

• utföres helt och fullt i enlighet med naturen och dess villkor
• följer det energiska flödet i håret  
• sker utan traditionella hårvårdsprodukter och arbetsplatsen anpassas därefter 
• innefattar en kontinuerlig utbildning hos den eller de som är verksamma på 

arbetsplatsen 
• sker enligt Östanåmodellen och enligt de anvisningar och föreskrifter som HERBIAN 

vid varje tidpunkt kan komma att ange

Efter respektive utbildning erhåller deltagare som klarat såväl praktik som tentamen intyg, 
diplom eller examensbevis allt enligt de villkor som HERBIAN vid varje tidpunkt tillämpar 
för de aktuella utbildningarna.

Om antalet deltagare till viss utbildning inte är tillräckligt beslutar HERBIAN om planerad 
utbildning skall genomföras som planerat eller flyttas till senare tidpunkt. 

HERBIANs redan nu väl utvecklade kunskapsbank kommer kontinuerligt att ”fyllas på” i takt
med vunna erfarenheter och insikter och HERBIAN eftersträvar därför ett ömsesidigt 
samarbete med samtliga kursdeltagare så att såväl goda som mindre goda erfarenheter och 
insikter kan förmedlas vidare. 

Priser för de olika utbildningsstegen framgår av HERBIANs särskilda folder eller av särskild 
prislista. Detsamma gäller även tidpunkterna för de olika utbildningsstegen samt övrig 
kursinformation. 

Det är HERBIANs ambition och avsikt att med det nu redovisade utbildningsprogrammet 
åstadkomma en långsiktigt utvecklande och kreativt skapande behandlingsmodell, 
ÖSTANÅMODELLEN , som ska tillgodose allt vad som erfordras inom naturlig och helande 
hårvård, till gagn och glädje både för oss som arbetar inom hårvården och för alla våra 
kunder. 

Ni är alla varmt välkomna att följa med på vår utvecklingsresa och vi avslutar därför denna 
lilla information genom att säga ”Välkomna ombord tillsammans med oss på 
Östanåmodellens utvecklingståg”. 

Med varm och vänlig hälsning 
HERBIAN 

Kerstin Strömberg
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