
FSAIOs Forårskonference for anæstesi-, intensiv- og 
opvågningssygeplejersker 
Tidspunkt: 20. og 21. marts 2023  
Sted: Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg 
 
Deltagelse: 
Kræver ikke medlemskab af FSAIO, men som medlem opnår du stor rabat. - Medlemskab koster 400 kr./år og giver en 
række fordele. 
 
Tilmelding: 
Foregår på FSAIOs hjemmeside: www.dsr.dk/fsaio  eller via linket på FSAIOs APP -> Klik på ”FSAIO kursus”.  
Husk at påføre DSR medlemsnummer ved tilmelding. 
EAN-nummer påføres hvis arbejdsgiver betaler.  

Direkte link til tilmelding: https://forms.gle/Fd9pWpteNBPBhDok8 
Hvis du ikke har modtaget mailbekræftelse på optagelse på forårskonference inden 1. marts, bedes du henvende dig til 
medlemsregistranten Kirsten Høgh: kirsten.hoegh@fsaio.dk  

 

Priser: 
1 dag 900 kr. og inkl. Middag 1300 kr. (medlem) 
1 dag 1500 kr. og inkl. Middag 1900 kr. (ikke-medlem)  
2 dage inkl. Middag 1900 kr. (medlem)                                                                        
2 dage inkl. Middag 2900 kr. (ikke-medlem) 
Ønsker man ikke at deltage i middagen, betales for 2 enkeltdage 
 
Hvad er inkluderet i prisen? 

• Oplæg med aktuelle emner inden for anæstesi- intensiv- og opvågningssygeplejen 
• Parallelsessioner med spændende faglige emner. 

• Udstillingsområde med sidste nyt fra medicinalindustrien.  

• Fuld forplejning  

• Konferencemiddag 

• Posterudstilling 

• Mulighed for at møde og danne netværk med kollegaer fra hele landet 
 
Overnatning: 
Er ikke inkluderet i kursusafgiften og er efter først til mølle. For at opnå rabat på bestilling af værelser benyt venligst dette link:  
https://hotelsvendborg.nemtilmeld.dk/106/ 
 

• Enkeltværelse 850kr/nat inkl. morgenmad 

• Dobbeltværelse 1050kr/nat inkl. morgenmad 
 
Lodtrækning om gratis deltagelse: 
Medlemmer af FSAIO, kan deltage i lodtrækningen om gratis 2-dages kursusafgift (uden overnatning og transport).  
Der er 2 fripladser 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 Anja.Geisler@fsaio.dk 
Lodtrækningen foretages den 1. februar 2023, og du får besked, hvis du har vundet snarest derefter. 
 
Posters 
FSAIO opfordrer deltagerne til at indsende et abstract. – Læs venligst abstract og posterregler: 

 
https://dsr.dk/sites/default/files/2085/hvordan_laver_du_et_abstract_og_skabelon.docx 
 
Abstract sendes til Anja.Geisler@fsaio.dk  inden 1. marts 2023. 
 
Ved spørgsmål henvend dig til kursuslederne: 
Anja Geisler: Anja.Geisler@fsaio.dk  

Margit Kaas: Margit.kaas@fsaio.dk 

Anja Ziemer: Anja.Ziemer@fsaio.dk 
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