Program för studieresan till Stockholm den 19 september 2008
7.00 Avresa från Högskolan med Wallners Buss. Samling utanför Valhall.
10.00-12.00 Besök på Osher centrum för integrativ medicin
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=17226&l=sv
Karolinska Institutet
Institutionen för Klinisk Neurovetenskap
MR-Centrum. N8:00
Karolinska Sjukhuset
171 76 Stockholm

PA Professor Martin Ingvar
Mimmi Wernman
Arbete: 08-51776299
Mobil: 0730-384624
Fax: 08-51773266
E-post: info-ocim@cns.ki.se

Man undrade därifrån vad vi vill veta/vad Martin Ingvar skulle ta upp och då skrev jag följande:
- bakgrunden till tillblivelsen av centrumet
- sammansättningen av forskare som är verksamma inom och leder centrumet
- vilka forskningsprojekt som bedrivs/beviljats medel inom ramen för centrumet
- synen på kunskap - är det "evidens" som gäller för forskning inom centrumet eller finns utrymme också för
andra typer av kunskap, t ex erfarenhetsbaserad, praktikbaserad eller tyst kunskap
- en snarlik formulering: kvantitativ/kvalitativ metodik - är det kvantitativa metoder som prioriteras eller finns
utrymme även för kvalitativa metoder?
- finns ambitioner om att också medverka till att implementera integrativ medicin? Centrumet heter ju
”Oshercentrum för integrativ medicin”?

Avresa från Oshercentrum kl. 12.15 och ankomst till Centrum för integrativ vård ca kl. 12.45.

13.00- ca 16.00 Besök på Centrum för integrativ vård
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=787021
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=1700350
Karolinska Universitetssjukhuset
Akutkliniken på Karolinska, Huddinge
141 86 Stockholm
08-585 80924
073-966 17 06
Separat program kommer!
Lunch kl. 13: Sallad, bröd och dricka ca 60 kr/person intas i föreläsningssalen
Vi kommer att träffa:
- Verksamhetschef Gunnar Öhlén
- Vårdutvecklingsledare Liselotte Björk
- Projektledare och smärtsjuksköterska Fanny Airosa
- Forskarstuderande vid Karolinska institutet Tobias Sundberg

Bussen kommer att vara tillbaka i Gävle ca kl. 18.30
Jag, tillsammans med ett par personer till, kommer att ansluta på plats i Stockholm. Jag vill tro att ni
klarar påstigningen själva i Gävle. Är några av er som anmält er som bor i Uppsala, kan vi ordna så att
ni kan stiga på någonstans där. Meddela mig i så fall så att vi kan bestämma en bra påstigningsplats.
Väl mött!
Mvh Olov Dahlin

