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VÄLKOMMEN

Välkommen till den 18:e
Västsvenska
kommunikationskarnevalen
Karnevalens grundtanke är att vara ett forum och en mötesplats
för alla som är intresserade av kommunikativa svårigheter och
kommunikationsstöd (AKK). En viktig nyhet för årets karneval
är att vi i år också vänder sig till dig som arbetar inom vård och
är intresserad av alla barns rätt till kommunikation och av dagens
och framtidens möjligheter att ge stöd. Fokus är som alltid kommunikation, och grundtanken är allas rätt till kommunikation.
Årets tema är Med sikte på framtiden – nya spännande
möjligheter till kommunikationsstöd.
En konferens är också möten och umgänge. Många goda idéer
föds när vi träffas under avspända former. Det är aldrig fel att
koppla av efter en intensiv dag. Första dagen avslutas med ett
festligt mingel. Vårt karnevalshusband Sign Up står för underhållningen.

Du som deltagare
Under två dagar har du chansen att fylla på med kunskap och få
inspiration genom föreläsningar, workshops, seminarier och kultur. Du får också träffa en mängd utställare som visar sina nyheter
och delar med sig av råd och tips.
Du som utställare
På karnevalen har du chansen att träffa nyfikna, vetgiriga och
kunniga människor från hela landet, som vill veta allt om vad du
har att erbjuda och varför de ska välja just din produkt. Utställningen vänder sig till dem som deltar i konferensen och till de
som enbart kommer för att besöka utställningen och delta i de
miniseminarier som erbjuds.
Plats
Årets konferens hålls på Clarion Post Hotel, bokstavligen bara ett
stenkast från Centralstationen.
Utställning och miniseminarier – öppet för alla
Som alltid är det gratis för dig som enbart har möjlighet att
besöka utställningen och lyssna på de olika miniseminarierna. Det
behövs ingen föranmälan, utan det är bara att komma och mingla
runt. Utställningen är öppen samma tider som konferensen.
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Arrangörer
Dalheimers hus
Dalheimers hus är öppet för alla. Våra lokaler
är anpassade för personer med olika former
av funktionsnedsättningar. Hos oss finns
restaurang, konferenslokaler och friskvård. Vi
erbjuder kultur för alla. Vi har en daglig verksamhet och ett korttidsboende för personer
med funktionsnedsättningar. Dalheimers hus
är en del av Göteborgs stad och tillhör Social
resursförvaltning.
www.goteborg.se/dalheimershus
www.facebook.com/dalheimershus

DART
Är ett kommunikations- och dataresurscenter
för personer med funktionsnedsättning. Vi
tillhör Sahlgrenska universitetssjukhuset. Vi
arbetar med alternativ och kompletterande
kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar
och barn. Vi erbjuder utredning och utprovning på specialistnivå, information, handledning, utbildning, forskning och utveckling.
www.dart-gbg.org
www.facebook.com/dart.kommunikations.
och.dataresurscenter

Eldorado
Eldorado är ett centrum för aktivitet, kunskap
och kultur för personer med grav intellektuell
funktionsnedsättning, deras anhöriga och
personal. Du kan besöka våra upplevelserum, umgås i vårt kafé och delta i kultur- och
fritidsaktiviteter. Som anhörig eller personal
kan du ta del av våra utbildningar, få handledning eller komma på studiebesök. Eldorado
är en del av Göteborgs stad och tillhör Social
resursförvaltning.
www.goteborg.se/eldorado
www.facebook.com/
Eldorado.aktivitet.kunskap.kultur

ISAAC-Sverige
Är en ideell internationell förening. Genom
ISAAC kan både användare och professionella
skapa yrkesmässiga kontakter, kunskaper och
erfarenheter och arbeta för AKK och rätten
till kommunikation.
ISAAC står för International Society for Augmentative and Alternative Communication.
www.isaac-sverige.se

Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM)
SPSM arbetar för att barn, unga och
vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.
Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd,
undervisning i specialskolaror, tillgängliga
läromedel och statsbidrag.
www.spsm.se
www.facebook.co/SPSMsverige

Måndag

7

Maj

Klockan 8.15–8.45

10.45 – 11.15

Registrering med kaffe och smörgås

FÖRFRISKNINGAR

Klockan 8.45–9

Klockan 11.15–12.15

Arrangörerna hälsar välkomna
Klockan 9–9.45
Med sikte på framtiden
– Den digitala revolutionen
Digitaliseringen förändrar samhälle och näringsliv. Snabb
teknisk utveckling, sociala medier, delningsekonomi, digitala
plattformar, big data och nya aktörer. Vi kan se fram emot en
värld med självstyrande bilar, robotar i äldrevården, automatiserad administration, digitala assistenter och allt intelligentare
verktyg. Men hur förändrar digitaliseringen sjukvård, skola och
omsorgsverksamhet? Vilka möjligheter ger den oss att få ett
mer inkluderande samhälle? Eller kommer den bara att öka
klyftorna?
Bo Dahlbom är
en känd debattör
och föreläsare om
digitaliseringens
betydelse för
samhälle och
näringsliv. Han
är IT-professor
vid Göteborgs
universitet, forskningschef vid Sustainable Innovation,
styrelseordförande i Aktivering, och mångårig rådgivare
till regeringen i IT-politiska frågor. Besök honom gärna på
bodahlbom.se

Klockan 9.45–10.45
Kommer vi att kunna kommunicera med hjälp
av våra kläder?
Textilier finns alltid omkring oss som kläder, men också i form
av dynor, mattor, möbeltyger etc. En tanke är därför att textilier
utgör en intressant kommunikationsinfrastruktur – välkänt,
kulturellt och socialt accepterat, kroppsnära, billigt och med
hög grad av komfort. Argumentationen stärks om vi går
över till hittills inte så nyttjade modaliteter, såsom haptisk
kommunikation. Haptik är läran om beröring och handlar
om kommunikation via huden. Textil är just hudnära. Nyligen
startade ett projekt vid Högskolan i Borås om textila kommunikationsinterface för dövblinda.
Professor Nils-Krister Persson leder Smart Textiles
Technology Lab vid Smart Textiles vid Högskolan i Borås.
Det är en miljö för forskning och
innovation av framtidens avan
cerade tekniska textilier. Ett fokus
område är Hälsa och Medicin där
stora utvecklingspotentialer finns
för textil med inbyggd sensorik.

AKK, igår, idag och imorgon
Prata med vem som helst som använder AKK, och det är
uppenbart att det finns hur mycket som helst kvar att lära oss
och förbättra. Fortsatta utmaningar handlar om att få enkelhet
och flexibilitet i fysisk åtkomst och ge tillgång till ett mer
effektivt språkligt stöd. Stöd som också återspeglar den egna
personligheten och kan gå hand i hand med den blixtsnabba
utvecklingen av digital teknik och sociala medier. Dessutom har
den allmänna efterfrågan på effektiv åtkomst, ordprediktion,
SWYPE, röststyrning, ögonkontroll för spel och tillgång
till hemautomatisering skapat en universell efterfrågan på
AKK-teknik.
Under denna föreläsning kommer vi att utforska några av de
innovationer som just har blivit tillgängliga i AKKvärlden samt några innovationer som är på gång.

John Costello har arbetat med AKK på
Boston Children's Hospital i nästan 33 år.
Han har alltid gått i bräschen och är nu
chef över de logopeder som ger stöd till
barn på sjukhuset som av olika orsaker
inte kan tala. Sedan några år är han också
ansvarig för AKK-insatser till patienter
med ALS. John har ett oöverträffat engagemang i sina patienter och är en mycket uppskattad
föreläsare.
Föreläsningen är på engelska.

Klockan 12.15–13.30
Lunch – passa på att besöka utställarna
Klockan 13.30–15
Välj mellan 6 parallella workshops
A1.

Universell utformning och AKK
Universell utformning handlar om hur vi kan skapa en framtid
som rymmer människor i alla åldrar och med olika förmågor.

Vad vet vi om AKK, som skulle kunna vara bra för alla och
bidra till ett samhälle för alla? Hur kan AKK-användare sprida
den kunskapen för att skapa en inkluderande agenda byggd på
universell utformning? Det söker vi svar på i det här seminariet.
Bitte Rydeman, logoped och Per-Olof Hedvall, teknisk dr
och docent, Certec
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A2.

Musik och teknik – Det här är jag!
Om en person har en kommunikativ funktionsnedsättning
och kanske saknar ett verbalt språk kan musik bli ett viktigt
sätt att uttrycka Det här är jag! I vårt förhållningssätt är musik
lekfull och möjliggör vägar till kommunikation. Under vår
workshop får du prova hur olika tekniska lösningar kan skapa
nya möjligheter för personer med olika förmågor att utrycka sig
med musik.
Linn Johnels, musikterapeut,
David Vessby, musikpedagog och
David Wirzén, musikpedagog, Eldorado
A3. 			

Projekt Bildsamt
Bilder som stöd i samtal om våld är ett treårigt projekt som
drivs med medel från Arvsfonden av Dart, kommunikationsoch dataresurscenter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Inom
projektet har vi tagit fram bildstödsmaterial för förebyggande,
upptäckande och hanterande samtal om våld tillsammans med
våra samarbetspartners Gymnasiesärskolan i Alingsås, Intressegruppen för assistansberättigade (IfA), Barnahus Stockholm,
FUB Västra Götaland, Autism & Aspergerföreningen distrikt
Göteborg, FREDA-mottagningen i Luleå och ROKS. Vi
kommer att visa material som tagits fram i projektet och
berätta mer om hur de kan användas i olika verksamheter för
att göra det möjligt för personer med kommunikativa och/eller
kognitiva svårigheter att samtala om våld.
Amanda Nyberg, logoped på Dart
A4.

Bedömningar av appar för AKK
– egenskaper och möjligheter
En app kan vara pedagogisk och ett komplement i lärsituationen.
Men vilka krav kan ställas på appar så att de kan anpassas mot
olika behov för en tillgänglig lärmiljö? I föreläsningen tar vi upp
viktiga faktorer att tänka på i valet av appar.
Johnny Andersson och Anna-Karin Mattiasson-Ewelind,
rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten
A5.

Tillverka kommunikationsstöd med bildstod.se
Det fria webbverktyget bildstod.se, som används för att göra
bildstöd för kommunikation och information har fått flera
nya funktioner och mer innehåll under det senaste året. Under
workshopen får deltagarna en genomgång av nytt och gammalt
– mallar, sökning, bilder, översättning och andra funktioner.
Deltagarna får tips om hur de kan tänka för att välja vokabulär
– både för vårdsituationer och för andra sammanhang – och
skriva med ett enkelt språk. Var och en får själv prova verktyget
på egen medhavd surfplatta eller dator. Förbered dig genom att
registrera ett konto på www.bildstod.se och fundera gärna på en
situation där bildstöd skulle kunna vara till hjälp. Nu är du redo
för en bra och produktiv workshop!
Ingrid Mattsson Müller och
Josefin Hansson, logopeder, Dart
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A6. 		

TiSDAG

Framtidens kommunikation och
kommunikationshjälpmedel
– en del av kroppen?

Under denna workshop får du som jobbar med AKK och
funktionsnedsättning i skola, LSS eller habilitering möjlighet
att lyssna till och även spåna kring framtiden tillsammans med
Bo Dahlbom. Så vilka idéer har du? Vad skulle du vilja ändra
eller uppfinna? Vilka farhågor eller möjligheter vill du diskutera
närmre utifrån just AKK, kommunikation och teknik?
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Klockan 8.30–9.30
Hjärnstress i teknikåldern

Klockan 15.30–17

Nils Simonsson är hjärnkirurgen som efter 35 år som läkare
lade skalpellen åt sidan och sadlade om till
föreläsare. I den här föreläsningen tar han
bland annat upp frågan om vår hjärna klarar
av att hantera den flod av information och den
snabba utvecklingen som dagens teknik mer
eller mindre tvingas på oss.

Föreställningen Skuggsyskon

Nils Simonsson, hjärnkirurg och föreläsare

Klockan 15–15.30
FÖRFRISKNINGAR

Janne, Micke och Rebecka är
uppväxta i familjer där det fötts
ett annorlunda barn, ett barn
med en funktionsvariation.
Vem stöttade dem och vem
förstod vad de tvingades offra?
De tilläts inte vara barn, utan
blev vuxna alldeles för tidigt.
Kärleken och beskyddarinstinkten var stark. Men också de
tabubelagda skuldkänslorna. Östra Teatern låter syskonen träda
fram ur skuggorna.

Klockan 17 och framåt
Mingel
Mingel till underhållning av vårt husband Sign Up.

Klockan 9.30–10.30
Transition - från barn till vuxensjukvård
med AKK
Övergångar är en viktig del av att växa upp och utmanar
alla. För ungdomar som använder AKK och deras familjer
är problemen ännu större och innefattar också tjänster inom
hälso- och sjukvården. Denna övergång innebär normalt att
man flyttar från vård av ett team eller sjukhus som har tillhandahållit vård under de första 18 åren i en ung människas liv,
till ett mer fragmenterat system. I vuxenvården har personalen
oftast mycket begränsad kunskap om funktionsnedsättning,
kommunikationssvårigheter och AKK och det är också mindre
vanligt att man arbetar tillsammans i team.

Susan redogör för de problem som ofta uppstår kring personen
som använder AKK och deras familjer vid övergångar. Hon
berättar om en framgångsrik modell som utvecklats och används
i Australien. Susan kommer också att prata om den extra
utmaning som digitala journaler innebär för AKK-användare.
Susan Balandin är logoped, professor och chef för
Institutionen för handikapp och inkludering
vid Deakin University, Australien. Under
många år arbetade hon praktiskt kliniskt
med personer med omfattande kommunikationssvårigheter. Hennes forskning
fokuserar på inkludering av unga och
vuxna med lite eller inget funktionellt tal.
Föreläsningen är på engelska.

Klockan 10.30–11
FÖRFRISKNINGAR
Klockan 11–12
Välj mellan 6 parallella workshops
B1.

KomHIT Flykting – när patienten inte pratar
svenska
Hur kommunicerar du med en patient som inte pratar
svenska? I projektet KomHIT Flykting tillverkas
verksamhetsanpassade bildstöd för att överbrygga språkliga

skillnader mellan vårdpersonal och patienter och skapa helt nya
möjligheter till kommunikation. Alla bildstöd översätts till tio
vanliga asylspråk och fungerar som komplement till tolk.
Josefin Hansson, logoped, Dart
B2.

Delaktig på distans för personer med
kommunikativa och kognitiva svårigheter
Margrets Buchholz presenterar sin pågående forskning om
delaktighet på distans för personer med en kombination
av kommunikativa och kognitiva svårigheter. Hur fungerar
fjärrkommunikation enligt personerna själva och deras stöd
personer? Varför är fjärrkommunikation viktigt? Vad kan göras
för att fjärrkommunikation ska kunna fungera bättre i vardagen
Margret Buchholz, arbetsterapeut, Dart
B3.

Delaktig i ögonblicket
Det är både kunskaps- och tidskrävande att få ögonstyrd
dator att fungera i vardagen för barn med flerfunktions
nedsättning och deras nätverk. Här presenteras ett metod- och
informationsmaterial samt färdiga anpassningar i
Communicator 5 och Grid 3, för barn i olika åldrar och
utvecklingsnivåer. Allt material finns att ladda hem från Darts
hemsida.
Eva Holmqvist, arbetsterapeut,
Sofia Wallin, logoped,
Sandra Derbring, datalingvist, Dart
B4.

Robust app i särskolemiljö
Tillsammans med kollegor på institutionen för pedagogik och
lärande vid Linnéuniversitetet inriktade på specialpedagogik så
jobbar vi med ett forskningsarbete där vi tittar på hur en robust
AKK-app (Avaz) kan introduceras i en särskolemiljö. Huvudfrågan vi tittat på är: Vad händer om vi ger alla lärare och elever
tillgång till appen? Vilket ger upphov till många underliggande
frågeställningar: Vilka är hindren? Vad behöver lärarna i termer
av fortbildning? Hur är förhållandet mellan habiliteringen, hem
och skola? Vad skiljer den robusta appen från lärarnas....? En
robust app är en app med fullständig och färdig vokabulär som
siktar på autonom och elevstyrd kommunikation. Vi har också
tittat på vilka effekter användandet av appen har på eleverna.
Hur modellering av appen påverkar elevens kommunikativa
förmåga samt metoder för hur denna utveckling kan följas och
dokumenteras.
Mattias Davidsson är forskare på institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet. Han är
också pappa till Lukas – en kille på 8 år med Angelmans
syndrom som i stort sett saknar talat språk.
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B5.

Klockan 12–13

Kommunikationssvårigheter inom akut- och
intensivsjukvård – kan AKK göra skillnad?

LUNCH

Att inte kunna kommunicera under vårdbehandling på sjukhus
kan upplevas fruktansvärt av patienten, men kan också negativt
påverka vård, återhämtning och förstås nöjdheten med vården.
Denna föreläsning beskriver olika problem med kommunikation som kan uppstå i vårdsituationer och undersöker den
viktiga roll som AKK kan spela för att ge ökad delaktighet. John
kommer att visa och ge exempel på hur vi bättre kan tillgodose
behoven hos kommunikativt sårbara patienter genom att berätta
om Boston Children's Hospital framgångsrika AKK-program
för inneliggande patienter. Modellen är generaliserbar även till
vuxensjukvård.
John Costello (se presentation på sidan 3)
Föreläsningen är på engelska.
B6.

Är barnkonventionen viktig inom
hälso- och sjukvården?
Ja, säger vi – den är nödvändig för att svara upp mot Patient
lagen 4 kap 3 §: ”När patienten är ett barn ska barnets inställning
till den aktuella vården eller behandlingen så långt som möjligt
klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande
till hans eller hennes ålder och mognad”.
Vi kommer att ge en historisk tillbakablick över barns delaktighet inom vården och delge våra visioner inför framtiden.
Vi kommer att presentera NOBAB:s standard i 10 punkter
och ge praktiska exempel på hur man kan tillämpa den för att
underlätta att barn får anpassad och begriplig information och
därmed kunna vara delaktig i sin vård.
Maria Attfors-Östlind, specialpedagog Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,
Göteborg. Ledamot NOBAB Sverige
Cecilia Holmgren specialpedagog Lekterapi & bibliotek,
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg.
Ordförande NOBAB Sverige
B7.

Att vara blissande elev och läsa på gymnasiet
Gustaf, bliss-användare och elev vid Riksgymnasiet i Göteborg,
berättar om hur det är att läsa vid nationella gymnasieprogram
och vilka anpassningar som görs vid AKK. Tillsammans med
förstelärare i AKK, Christian Bengtsson, visar Gustaf exempel
från undervisningen och filmklipp om hur det är att använda
Bliss i undervisningen.
Gustaf Arvidsson, elev och
Christian Bengtsson, lärare, Riksgymnasiet Göteborg.

Klockan 13–14
Välj mellan 7 parallella seminarier
C1.

Del@ktig på internet?
Martin Molin berättar om erfarenheter från ett pågående
forskningsprojekt om särskoleelevers identitetsskapande på
nätet. Vad vet vi om ungdomar i gymnasiesärskolan och deras
användning av internet och sociala medier? Hur presenterar de
sig på nätet? Vilka möjligheter till delaktighet erbjuder olika
forum? Hur resonerar föräldrar, skolpersonal och eleverna själva
kring frågor om insyn och ansvar?
Martin Molin är fil. dr i handikappvetenskap och docent
i socialt arbete samt pedagogik, verksam inom den
barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid
Högskolan Väst.
C2.

Framtidsverkstad i sjukvården.

Under denna worskhop får du som jobbar inom sjukvården
möjlighet att lyssna till och även spåna kring framtiden
tillsammans med Bo Dahlbom. Så vilka idéer har du? Vad skulle
du vilja ändra eller uppfinna? Vilka farhågor eller möjligheter
vill du diskutera närmre utifrån just sjukvård där Bo också haft
uppdrag.
C3.

Användning av färdiga fraser vid ALS – en
fallbeskrivning
När logoped Bitte Rydeman för snart tio år sedan
höll på med sin doktorsavhandling om färdiga fraser
i samtalshjälpmedel träffade hon ”Alan”, en man med
ALS som var intresserad av att prova ett komplement
till den Lightwriter han fått som hjälpmedel. Här får
vi ta del av hans synpunkter på sina hjälpmedel och på
hur användbart det är med färdiga fraser. Vi får också
en inblick i de strategier som Alan använde för att få
samtalet att flyta på.
Bitte Rydeman, Certec
C4.

Evidensbaserad praktik och Praktikbaserad
evidens inom AKK: Hur undviker vi att AKK
inte används?
Det är vårt ansvar inom AKK-praktik att erbjuda insatser och

system som bygger på evidens. Forskning och dokumenterad
kunskap kan ge en bra grund – men eftersom varje individ
i behov av AKK är så unik och det ofta finns miljoner olika
faktorer att ta hänsyn till, behöver vi också praktisk-baserad
evidens - alltså skaffa kunskap genom att pröva oss fram. Under
denna presentation visar John ett verktyg som han och hans
kollegor på AKK-centret vid Bostons barnsjukhus har arbetat
fram för att vara ett stöd vid utformning av AKK-insatser.
John Costello (se presentation på sidan 3)
Föreläsningen är på engelska.
C5.

Spåna framtid med oss!
Hur kan samverkan främja innovation inom välfärdsteknik och
tillgängliga boendemiljöer? Vi kommer att berätta om uppbyggnaden av samverkansplattformen AllAgeHub, visa upp innovation i framtidens boende och du som deltagare bidrar med dina
idéer på kommunikationslösningar så att alla människor, oavsett
ålder och funktionsvariation, kan leva självständiga och trygga
liv.
Anna Manhem Laurin, projektledare,
Carolina Fornell, processledare innovation,
Anna Karlsson, kommunikatör. De arbetar på AllageHub
– ett projekt som bygger upp en samverkansform för
forskning, utveckling och innovation – på initiativ från de
12 Gr-kommunerna.
C6.

Kommunikation i digital utveckling – svårigheter och möjligheter
Digitala verktyg kan fungera både som relationsskapande och
motivationshöjande redskap för lärande, men det finns också
risk att scenariot blir det motsatta. Hur balanserar vi detta på
bästa sätt i skolan? Digitala medier fungerar i allt högre grad
som källa för information och opinionsbildning, men kanske på
bekostnad av en ömsesidig dialog?
Ulrika Aspeflo, logoped, specialpedagog, författare.
Arbetar som specialpedagog på en skola, och en av
Sveriges mest uppskattade föreläsare kring autism och
NPF.

C7.

AKK som universell design i barncancervård
Det finns många oidentifierade patienter inom hälso- och
sjukvården som är i behov av extra åtgärder när det gäller
kommunikation. En universell design innebär att vårdmiljön
är utformad så att den stödjer kommunikationen för så många
individer som möjligt. Inom barncancervården finns det ett
behov av att öka barns kontroll och delade beslutsfattande vid
medicinska procedurer.
Lena Axelsson, enhetschef, undersöker vid Skaraborgs
sjukhus om bild- och textstöd vid isättning och borttagning av venportsnålar kan minska barns rädsla och
oro. På Södra Älvsborgs sjukhus kommer doktoranden
Angelica Wilién att studera hur AKK kan påverka barns
möjligheter att bemästra symtom och vårdhandlingar,
dels inom cancervård och dels vid ortopedisk kirurgi.
Merja Vantaa Benjaminsson, barnsjuksköterska,
kommer att vara med och stötta datainsamling och
implementering.

14–14.30
Förfriskningar och sista chansen att besöka
utställarna
14.30–15.30
Samtal och reflektioner kring framtidens kommunikation
Under denna avslutande timma kommer några personer
med kommunikativ funktionsnedsättning och närstående
få möjlighet att ställa frågor till och samtala om framtidens
möjligheter med Bo Dahlbom och några andra av våra duktiga
föreläsare på konferensen.
Bo Dahlbom med flera

Kl.15.45–16.00
AVSLUTANDE ORD
Gunilla Thunberg, konferensmoderator
knyter ihop säcken.

PRAKTISK INFORMATION

Praktisk information

Konferensavgift
Avgiften är 3 800 kronor exklusive moms. I priset ingår förutom
föreläsningar all förtäring under dagarna, inklusive minglet på
måndag kväll. För dig som är anhörig, närstående eller brukare
och som deltar som privatperson är priset 1800 kronor exklusive
moms. Som medlem i ISAAC får du 300 kronors rabatt på
avgiften. På deras hemsida www.isaac-sverige hittar du all
information om föreningen och hur du blir medlem.

Sista anmälningsdag är fredagen 12 april. Anmälan är
bindande, men platsen kan överlåtas.

Kulturinslagen på konferensen sker i samarbete med Folkuniversitetet i Göteborg.

Information
Thomas Kollberg, telefon 0707-85 46 03
thomas.kollberg@socialresurs.goteborg.se

Göteborgs Stad
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Utställaravgift
En utställarplats kostar 4 200 kronor per person, exklusive
moms. I priset ingår förutom utställarplats, möjlighet att delta
i alla föreläsningar och all förtäring under dagarna. Om ni
kommer flera från samma företag betalar de övriga ordinarie

Anmälan
Gå in på www.goteborg.se/dalheimershus, klicka på aktuella
konferenser. Under informationen för konferensen ligger länken
för anmälan, som du ska och måste använda. I samband med
din anmälan får du en bekräftelse och i god tid innan konferensen får du en slutlig bekräftelse, med dina olika val samt en
namnskylt.
Februari 2018

Konferenslokal
Årets konferens hålls på Clarion Post Hotel, bokstavligen bara
ett stenkast från Centralstationen. Om du vill bo på hotellet,
så skickar vi ett bokningsformulär i samband med din anmälan.
Själva rumsbokningen görs direkt till hotellet.

konferensavgift på 3 800 kronor. Som utställare har du
möjlighet att ha miniseminarier som vänder sig till dem som
enbart besöker utställningen. Ett separat utställningsprogram
kommer att vara klart i början av april och kommer att finnas
att hämta på www.goteborg.se/dalheimershus. Antalet utställarplatser är begränsat, så här gäller först till kvarn.

Foto baksida: Lo Birgersson

Datum
7–8 maj 2018
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