Till alla medlemmar i Neuro Narkolepsi!
Dags att anmäla sig och kanske boka hotellrum!
VÄLKOMNA att uppmärksamma diagnosen narkolepsi under
NEURODAGARNA 2022!
Den 24-25 september 2022, mellan 9.30-17.00 båda dagarna, kommer vi att få
möjligheten att återigen träffas i Ersta konferens vackra lokaler i Stockholm och
fokusera på vår diagnos lite extra.
Vad är narkolepsi, denna gåtfulla sjukdom? Vilka utmaningar står vi inför? Vad
händer inom den senaste narkolepsiforskningen? Och hur bråkiga är våra hjärnor
egentligen? Vad funderar andra som är drabbade på och vad fungerar för dem?
Finns det någonting jag kan göra för att förbättra min situation?
Frågorna är som vanligt många och Anne-Marie Landtblom, neurolog och
professor emeritus i neurologi, Christian Baier, neurolog, forskare och författare
samt Katarina Fink, neurolog och forskare, mfl, kommer att föreläsa, samtala och
svara på frågor.
Skicka in frågor i förväg! Ni som inte vill ställa frågor på plats, eller önskar vara
anonyma, kan skicka in frågor i förväg till föreläsarna, till
neuronarkolepsi@gmail.com, så ställer vi frågorna till föreläsarna.
Eventet är öppet för alla som är drabbade av narkolepsi på ett eller annat sätt.
Även icke-medlemmar, tex personer som arbetar inom vården är välkomna att delta
för att fördjupa sin förståelse kring diagnosen.
Alla medlemmar i Neuro Narkolepsi går såklart gratis och allt (utom
boende)ingår, även fika och lunch. (Detta gäller alla som blivit medlemmar, och
betalt sin medlemsavgift, innan den 31/7 2022.)
Kostnad för icke-medlemmar: 1500kr för hela helgen. Då ingår föreläsningar,
fika och lunch.

Ersta konferens och hotell erbjuder vackra och komfortabla rum att övernatta
och/eller vila i dagtid i, till ett anständigt pris. Vill ni boka rum med 10% rabatt så
ska ni maila neuronarkolepsi@gmail.com och swisha kostanden så reserverar vi de
rummen som ni önskar. (Se prislista nedan.) Önskar ni hellre övernatta på något av
alla Scandic hotell så har alla medlemmar i Neuro Narkolepsi 10% rabatt även
där.Frukost ingår givetvis i hotellvistelsen.
Ersta konferens & hotell, ligger på Erstagatan 1K på söder i Stockholm
www.erstadiakoni.se/hotell
Priser för deltagare under Neurodagarna den 24-25 /9 2022.
Dubbelrum superior, 1604:-per natt för 2 personer
1523:- per natt för 1 person.
Standard dubbelrum, 1283:-per natt för 2 personer
1042:-per natt för 1 person.
Enkelrum standard, 1042:- per natt.
Enkelrum med delad dusch och wc, 795: -per natt.
Frukostbuffé ingår i alla priskategorier.
_________________________________________________________
Tiden går snabbt och snart är det höst…Så boka in denna helg redan nu och anmäl
er så snart som möjligt!Begränsat antal platser. Först till kvarn!
Anmälan och betalning till:
neuronarkolepsi@gmail.com
Swish: 123 524 48 27
Bankgiro: 5352-7586
Övrigt:Kom i håg att uppge önskemål kring kost om du tex är vegan eller har
allergier.
Vid avanmälan efter den 2/9 2022 debiteras en avgift motsvarande
självkostnadspris på 1500kr, detta gäller både medlemmar och icke-medlemmar.
Mer detaljerat program och schema för dagarna kommer framöver!
Mvh Styrelsen Neuro Narkolepsi

