
 

 

 Inbjudan till VetVentilens kurs 2022 

 
Styrelsen välkomnar till endagskurs i                                                                                                          

Cardiac anaesthesia samt till föreningens årsmöte! 
Nu verkar det äntligen som att vi kan erbjuda en fysisk 

kurs på plats men erbjuder även deltagande online.  
 

Tid:  Lördag 26 mars 2022. Samling 08.30-09.00, Kurs 09.00-17.00 

För intresserade erbjuds ev. guidad rundvandring i AniCura 

Djursjukhuset Jönköpings lokaler efter kursens slut. 

   

   

Plats:   AniCura Djursjukhuset Jönköping 

Hjortronvägen 8, 554 75 Jönköping, Tel.036-341880 

 

Kursinnehåll: Electrocardiography, Anaesthesia in dogs and cats with cardiac 

disease and case discussion with simulator.  

 

Föreläsare:  PD Dr Eva Eberspächer-Schweda, FTA, DACVAA. 

  University of Veterinary Medicine i Wien 

Eva är en mycket duktig och uppskattad föreläsare som föreläser 

på engelska. Hennes CV är mkt. digert, utbildad vid Justus-Liebig 

Universität, Tyskland, veterinär sedan 1999 

2004-2007 Residency in Anesthesia/Critical Patient Care at the 

Veterinary Medical Teaching Hospital (VMTH), Dept. of Surgical 

and Radiological Sciences, University of California at Davis, 

USA. 

Mm, mm 
   

  

Målgrupp: Veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare med ett fördjupat 

intresse för anestesiologi och som är medlemmar i föreningen.  

  

 

Anmälan: Anmäl dig via formuläret på hemsidan, www.vetventilen.se. Först 

till kvarn, dock senast 2022-02-26. För giltig anmälan krävs namn, 

arbetsplats, mobiltel, personlig mailadress. Meddela även ev. 

kostavvikelse. Ej komplett anmälan kommer inte att behandlas!  

 OBS! Anmälan är inte registrerad förrän kursavgiften inbetalts och 

bekräftelsemejl mottagits.  

about:blank


 

 

OBS! När du anmäler dig som ny medlem kommer du att få ett 

välkomstmejl om allt gått som det ska, om du inte får det, kontakta 

lena.rosengren@gmail.com 

  

 

Kursavgift: Fysisk kurs: 2000 kr.  

Onlinekurs: 1700 kr. OBS! Simulatordelen ingår ej! 

Avgiften faktureras ej! Kursavgiften måste vara inbetald (i 

samband med anmälan). Har du inte betalt medlemsavgiften 175kr 

för 2022 måste det göras i samband med anmälan. på föreningens 

bg 5083-2278 senast 2022-02-15.  

Vetventilens org. nr: 8024207287. 

Fika, lättare lunch samt digitalt föreläsningsmaterial ingår i 

kursavgiften. Vid avbokning kommer inte anmälningsavgiften 

återbetalas, däremot får annan person från samma arbetsplats 

utnyttja kursplatsen om fullständiga uppgifter mejlas till 

ovanstående mailadress. 

 

Logiförslag: Elite Stora Hotellet Jönköping, tel 036-100000 

 (Ca 15 min resa med bil till djursjukhuset) 

 

 

Kursledare: Anna-Karin Swanton: 070-2923500 

Elisabeth Jendestig: 070-5630940 

 

 

Årsmöte:  Under kursdagen lördagen 26 mars 2022.  

Motioner skickas senast 2022-02-26 till 

matildawallman@gmail.com 

 

 

  Varmt välkomna!  

 

 


