FSAIOs Forårslandskursus for anæstesi–, intensiv- og
opvågningssygeplejersker
Tidspunkt: 21.-22. marts 2022
Sted: Comwell Kolding Skovbrynet 1, 6000 Kolding
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tilmelding:
Via FSAIOs hjemmeside: www.fsaio.dk eller via link på FSAIOs APP.
Husk at påføre DSR medlemsnummer samt EAN-nummer Hvis arbejdsgiver betaler. Ellers sendes indbetalingskort til din
adresse.
Direkte link til tilmelding: https://forms.gle/yTFWMVaqWcHbfb7z8
Hvis du ikke har modtaget mailbekræftelse på optagelse på forårslandskurset inden 1. marts, bedes du henvende dig til
kursussekretær Majken Dam Frederiksen på mail: majken_dam@yahoo.dk
Pris:
2 dage inkl. middag 2200 kr. (medlemmer af FSAIO)
2 dage inkl. middag 3200 kr. (ikke-medlemmer af FSAIO)
1 dag 1000 kr. og inkl. middag 1200 kr. (medlemmer af FSAIO)
1 dag 1500 kr. og inkl. middag 1700 kr. (ikke-medlemmer af FSAIO)
Prisen inkluderer:
Undervisning med aktuelle emner inden for anæstesi- intensiv og opvågningssygeplejen.
Kurset er tilrettelagt med fælles undervisning og parallelle sessioner med aktuelle faglige emner.
Der vil være et udstillingsområde med repræsentanter fra medicinalindustrien, som er klar med sidste nyt.
Fuld forplejning begge dage samt middag onsdag aften.
Posterudstilling og mulighed for at møde kolleger fra hele landet.
Udstillere:
Interesserede udstillere bedes henvende sig til Jan Nordkvist jnt@conex.dk
Overnatning:
Overnatning (er ikke inkluderet i kursusafgiften)
Ret henvendelse til Comwell Kolding for at bestille værelse:
Opgiv, at det er FSAIOs Forårslandskursus for at opnå rabat
https://comwell.com/hoteller/comwell-hotel-kolding
Eller tlf.: 76341100
Hotelovernatning
Enkeltværelse 854 kr./nat inkl. morgenmad
Dobbeltværelse 1154 kr./nat inkl. morgenmad
Deltagelse
Kræver ikke medlemskab af FSAIO, men medlemmer opnår stor rabat. Du kan melde dig ind via hjemmesiden
www.dsr.dk/fsaio eller på FSAIOs APP. Medlemskab koster 400 kr./år og giver en række fordele.
Lodtrækning om gratis deltagelse:
Som medlem af FSAIO, kan du deltage i lodtrækningen om en gratis 2-dages kursusafgift (uden overnatning og transport).
Der er 1 friplads pr. speciale. FSAIO skal efterfølgende modtage en kort beskrivelse af højdepunkter for dagene.
For at deltage i lodtrækningen sender du dit navn og DSR-nummer til Jytte.Pedersen@fsaio.dk
Lodtrækningen foretages den 1. februar 2022, og du får besked, hvis du har vundet snarest
derefter.
Posters
FSAIO opfordrer deltagerne til at medbringe en poster. Der udloves en flot publikumspris for bedste poster.
Skriv en mail inden 1. marts 2022 til Jytte.Pedersen@fsaio.dk , hvis du ønsker at deltage med en poster.
Kursusledere:
Nina Lennert: Nina.Lennert@fsaio.dk

Jytte Pedersen: Jytte.Pedersen@fsaio.dk

