Program för studieresa till England 8-14 oktober
Onsdag kväll den 8 oktober, avresa från Arlanda kl. 18.15.
Torsdagen den 9 besöker vi hälsoträdgården Thrive:
http://www.thrive.org.uk/
Vi kommer att vara där mellan kl. 10-15. Programmet kommer att innehålla:
...lectures, practicals and a tour of the gardens as well as time for discussions so that the group
can find out what it wants to. The day would also include refreshments and a buffet lunch.
Tim Spurgeon, Thrive
Fredagen den 10 besöker vi George Lewiths forskargrupp i Southampton:
Complementary Medicine Research Unit vid School of Medicine, University of Southampton
http://www.cam-research-group.co.uk/
http://www.som.soton.ac.uk/research/cbcs/members/research_leaders/george_lewith/default.ht
m
samt den klinik han också jobbar på i Southampton, Centre for Complementary and Integrated
Medicine:
http://www.complemed.co.uk/index.htm
Lördagen den 11 och söndagen den 12 oktober. Här är ännu inget program inlagt, men det
finns t ex några ”vanliga” trädgårdar man kan besöka. Annars finns det ju mycket annat att göra
i London också. Har du förslag på sysselsättning så hör gärna av dig till mig.
Måndagen den 13 besöker vi School of Integrated Health vid University of Westminster i
London: http://www.wmin.ac.uk/sih/page-1003 Vid denna institution är Mic McMullen (en
örtmedicinare i Stockholm med ursprung i Australien) doktorand. Mic kommer att vara på plats
och ta emot oss på Westminster tillsammans med sin handledare, Julie Whitehouse
http://www.wmin.ac.uk/sih/page-321 Vi kommer att besöka öppenvårdsmottagningen
http://www.wmin.ac.uk/sih/page-1 där utbildning och forskning inom integrativ medicin bedrivs.
Tisdagen den 14 besöker vi Blackthorn Medical Trust, ett antroposofiskt inriktat centrum med
vård och rehabilitering av allvarligt sjuka:
http://www.blackthorn.org.uk/bt.php?command=showpage&d=introduction
http://www.blackthorn.org.uk/newsletter/gardenbrochure.pdf
To get the most from your visit it would be preferable to come on a weekday whilst the garden
and medical therapeutic team are working and when you could have lunch in our vegetarian
café. Taking this into account the best day for your visit would be Tuesday October 14th
Anne Cruickshanks, Blackthorn Medical Trust
Återresa blir tisdag eftermiddag den 14. Det går ett SAS-flyg från London City Airport kl 1820.
Med på resan kommer representanter från Högskolan i Gävle, Landstinget Gävleborg, Region
Gävleborg, Gävle Kommun, Centrum för Integrativ vård, Karolinska Sjukhuset, Huddinge, samt
ev. från Stockholms Läns Landsting.

