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Upplägg

• Ayurvedisk medicin
på recept mot
matsmältningsbesvär?
• Shiatsubehandlingar
och mindfulness
på vårdcentralen mot
kronisk värk och depression?
• Vad är integrativ medicin
och vård? Vilka innebörder
har begreppet och vad är
syftet med denna nya
inriktning inom hälsoområdet?

Denna kurs behandlar integrativ medicin och vård ur kultur- och religionsvetenskapliga perspektiv, där denna form av medicin och vård jämförs med andra former,
så som traditionell, alternativ och komplementär. I kursen undersöks också vilken
position och betydelse integrativ medicin och vård har i vårt land i jämförelse med
andra länder, och hur forskningen ser ut inom området. Kursen vänder sig till alla
som arbetar med hälsofrågor och som är intresserade av ett ökat lärande som rör
möjligheterna kring samverkan mellan den etablerade hälso- och sjukvården och
andra vårdformer.

Kursdeltagarnas och lärarnas egna erfarenheter utgör, tillsammans med kurslitteraturen, en viktig källa till de framväxande och fördjupade kunskaperna. Utöver
föreläsningar kommer seminarier och redovisning av egna arbeten att utgöra undervisningsformer på kursen. Kursen kan läsas på plats i Gävle eller på distans via
videokonferens. I så fall sitter du på ett lokalt lärcentrum på orten där du bor.

Tvärvetenskapligt forum
Vid Högskolan i Gävle finns Tvärvetenskapligt forum för hälsostudier, som syftar
till att studera hälsa och ohälsa från en mängd olika perspektiv. Kvantitativa såväl
som kvalitativa metoder ska komplettera varandra och bidra till att kasta ljus över
både sjuk- och friskfaktorer. Vid Högskolan i Gävle finns flera olika utbildningsprogram och forskningsenheter som har resurser att samverka till en avancerad
verksamhet inom området. Till exempel finns Hälsopedagogiska programmet,
Sjuksköterskeprogrammet, Människa-Natur-Religionsprogrammet, Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design och Centrum för belastningsskadeforskning.

Integrativ hälsomottagning
Ett förslag finns att etablera en integrativ hälsomottagning vid det kommunala
badhuset vid Fjärran Höjder i Gävle. En arbetsgrupp med representanter från
Gävle Kommun, Landstinget Gävleborg och Högskolan i Gävle har under ett par
års tid arbetat med att förankra idén och undersöka förutsättningarna för en sådan
mottagning. Medel har beviljats från Gävle Kommun och Region Gävleborg för
en förstudie som finns dokumenterad i en rapport som ligger på hemsidan för
Tvärvetenskapligt forum för hälsostudier, www.hig.se/helna. En föreläsningsserie
på temat integrativ medicin och samverkan har initierats, studieresor och konferenser anordnats.

