
                                                                       

   
 

 Forårslandskursus anæstesi–, intensiv- og opvågningssygeplejersker   
Tidspunkt  Den 19. og 20. marts 2019.  

Sted  Hotel Scandic, Sluseholmen 
Molestien 11, 2450 København 
Tlf.nr.: 36155132 

Tilmelding  Tilmelding via FSAIO´s hjemmeside: www.dsr.dk/fsaio eller FSAIO APP´en, som kan 
downlodes gratis på AppStore/Playbutik. 
Husk at påføre DSR medlemsnummer og EAN nummer fra arbejdsstedet, hvis de 
betaler, ellers sendes der indbetalingskort til din adresse.  

Kursusafgift 
begge dage  

For medl. Ved tilmelding senest 5/2 2019: 2.400 kr. og fra 6/2 2019: 2.900 kr.  
For ikke medl. Ved tilmelding senest 5/2 2019: 2.900 kr. og fra 6/2 2019 3.400 
kr.   
Prisen inkluderer:  
Undervisning i 2 dage med aktuelle emner inden for anæstesi- intensiv og 
opvågningssygeplejen med fuld forplejning begge dage inklusiv festmiddag tirsdag 
aften.  
Kurset er tilrettelagt med fælles undervisning, 3 parallel sessioner med oplæg inden for 
alle tre specialer og workshops.  
Der vil være et udstillingsområde med repræsentanter fra medicinalindustrien. 

Kursusafgift 
d.19. marts incl. 
middag  

For medl:        Ved tilmelding senest 5/2 2019: 1.500 kr. 
                                       Fra 6/2 2019: 2.000 kr. 
For ikke medl:   Ved tilmelding senest 5/2 2019: 2.000 kr. 
                                       Fra 6/2 2019: 2.500 kr. 

Kursusafgift på 
enkelte dage 
uden middag 
   

 For medl:        Ved tilmelding senest 5/2 2019: 1.000 kr. 
                                        Fra 6/2 2019: 1.500 kr.  
For ikke medl:    Ved tilmelding senest 5/2 2019: 1.500 kr.  
                                        Fra 6/2 2019: 2.000 kr. 

Bekræftelse  Udsendes efter 9. februar. - Hvis du ikke har modtaget mailbekræftelse på optagelse 
af kurset inden d. 17. februar 2019, bedes du henvende dig til kursussekretær 
Majken Dam Frederiksen på mail: majken_dam@yahoo.dk   

Overnatning  Er ikke inkluderet i kursusafgiften.  
Værelse bestilles på hotellets hjemmeside: Scandichotels.dk med booking nr.: 
BDAN190319. Ved booking opgives kreditkort. Ønskes betaling via EAN mail til 
Annemarie.klarskov@scandichotels.com og oplys hospitals navn, adresse, afdeling, EAN 
nr. samt reference.    
Enkeltvær. m/ morgenmad: 995 kr. Delt dobbeltvær. m/ morgenmad: 1.195 kr. Navn 
opgives på den, man ønsker at dele værelse med. Yderligere overnatninger er til 
dagspris.   

Poster FSAIO opfordrer deltagerne til at medbringe en poster. Der udloves en flot pris for 
bedste poster. Skriv en mail til en af kursuslederne, hvis du ønsker at deltage med en 
poster inden 5. februar 2019.  



                                                                       

   
 

Kursusleder  Kirsten Høgh: kirsten.hoegh58@gmail.com eller  
Iben Tousgaard: ibentousgaard@hotmail.com  
 
 

	 


