
 
 

Neurologiskt Handikappades Riksförbund 
 

Box 49084   100 28  Stockholm 
 

Tfn 08-677 70 10   Fax 08-24 13 15 
 

e-post nhr@nhr.se 
www.nhr.se 

Tid:  31 augusti - 2 september 2012 
 
Plats:  Valjeviken -  
  Herrgårdsvägen 97 
  Sölvesborg 
  www.valjeviken.se 
 
Avgift:  Deltagaravgiften är 250 Euro. Avgiften  
  inkluderar kost och logi från fredag lunch  
  till söndag lunch.  
  Vid eventuella extranätter sker överens- 
  kommelse och betalning direkt med  
  Valjeviken. 
 

  Avgiften för NHR-medlemmar är 1 500  
  svenska kronor, 2 250 svenska kronor  
  för icke-medlemmar. 

  Avgiften skall vara inbetald senast 15 juni  
  på kontonr 8327-9 3 730 348-4 
  IBAN SE24 80000832790037303484 
  BIC SWEDSESS 

  Anmälan skall vara NHR tillhanda  
  senast fredagen 15 juni 2012. 

 
 
 

Nordisk als-konferens 
”Forskning, Framsteg, Framtid” 

 

 

Valjeviken  
Sölvesborg 

31 augusti - 2 september 2012 

 



 

Neurologiskt Handikappades Riksförbund 
arrangerar en konferens för personer med 
als och deras anhöriga 31 aug - 2 sept 
2012.  
 
Vi vänder oss till medlemmar och deras 
närstående från als-organisationerna i  
Norden, till neurologer, als-team samt  
vårdpersonal som står i nära kontakt  
med personer med als.  
 
Konferensen äger 
rum på Valjeviken  
i Sölvesborg,  
Blekinge i södra 
Sverige  
 
 
Konferensen syftar till att delge  
organisationerna erfarenhetsutbyte  
och att ta del av hur det är att leva  
med als-diagnos i sitt respektive land. 
 
Dagarna kommer att innehålla många 
spännande föreläsningar om både  
forskning och om hur de sociala systemen 
och vardagen för personer med als kan te 
sig i de nordiska länderna. 
 
Konferensspråket kommer att vara om-
växlande skandinaviska och engelska.  

 

Konferensen vill också göra det möjligt  
för professionen att komma samman för  
att kunna ta tillvara varandras kunskaper 
och erfarenheter inom als-området. 
 
Var står forskningen idag? Finns det frågor 
som vi kan driva gemensamt i Norden?  
Hur kan vi dra nytta av varandras erfaren-
heter? Det är några av de intressanta  
frågeställningar som kommer att  
belysas under dessa sensommardagar.  
 
Vi hoppas att vi även får tid att njuta av  
Valjeviken och dess vackra omgivningar.  


