INBJUDAN

och Hälsa

Vårsymposium 2019!
Lördagen den 30 mars 2019 anordnas ett
vårsymposium i samband med att föreningarna FIM
och LIM går samman i nya Föreningen för Integrativ
Medicin och Hälsa.
Vårsymposiet äger rum på Historiska Museet och
föredragshållare är Dr Peter Martin och Nora Bateson.
Vi kommer också att få lyssna till den fantastiska
musikern Peter Hallström.
An ecology of health
Nora Bateson, ordförande för Int. Bateson Institute
Nora Bateson är prisbelönt filmskapare, författare och
utbildare kring förståelsen av levande system och vår komplexa
värld. Hennes senaste bok är studielitteratur på Harvard och
hon reser världen över för att föreläsa. I sitt arbete sammanför
hon flera discipliner och denna dag gör hon detta med fokus på
hälsa.

Funktionsmedicin
– kvacksalveri eller paradigmskifte?
Peter Martin, läkare och doktor i farmakologi
Peter Martin driver sedan 2014 framgångsrikt FunMed AB,
Göteborgs första läkarmottagning inom funktionsmedicin. Han
har innan dess forskat om CNS-läkemedel i 15 år och är
medgrundare till Carlsson Research AB. Han har under sin
karriär även jobbat på sjukhus och vårdcentraler. Och varit
sjukskriven för utmattningssyndrom.

Sång och musik
Peter Hallström, känd musiker och låtskrivare
Peter Hallström är en känd musiker, låtskrivare och körsångare.
Han har skrivit svensktoppsklassiker, schlagerhits och många
varma sånger som berör och ger oss möjlighet att återknyta till
oss själva. Han har samarbetat med Björn Skifs, Peter LeMarc,
Sarah Dawn Finer, Peter Jöback och en rad andra artister. Ur ett
stormigt inre skapar han en trygg hamn för lyssnaren och en
stor publik älskar hans känsliga tonspråk.

SYMPOSIEFAKTA
Datum:
30 mars 2019, kl.13.00-18.00
Plats:
Historiska Museet, Stockholm
Program:
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-13.15
13.15-14.00
14.00-15.30
15.30-16.00
16.00-17.30
17.30-18.00

Registrering/Kaffe
Årsmöte FIM/LIM
Årsmöte FIMH
Lunch
Peter Hallström
Nora Bateson
Fika
Peter Martin
Frågor från publiken

Anmälan:
Föranmälan senast 2019-03-25 till
pg 499525-4 eller på swish
1233716602.
Ange namn och e-post!
Betalning vid entrén i mån av plats.
Pris:
600 kr för icke medlemmar.
500 kr för medlemmar i FIM/LIM.
Du kan bli medlem vid entrén,
endera som legitimerad
yrkesutövare eller som associerad
medlem. Ta med kopia på din
yrkeslegitimation i det tidigare fallet.
Medlemsavgift: 250 kr

Arrangeras av nya Föreningen för Integrativ Medicin och Hälsa

