
Inbjudan till VetVentilens kurs 2023

Styrelsen välkomnar till två kursdagar i Göteborg samt till
föreningens årsmöte!
Det blir två fullspäckade kursdagar med föreläsningar med
praktiska inslag. Du kan delta på båda dagarna eller bara en av
dem.

Tid: Lördag 4 och Söndag 5 mars. Lördag samling 08.30-09.00,
kurs 09.00-17.30. Söndag samling 08.00-8.30, kurs
8.30-16.00.

Plats: Göteborgs Djursjukhus Evidensia
Produktvägen 5, 13533 Mölnlycke. Tel. 031-214040

Kursinnehåll: Årets tema är mekanisk ventilation under anestesi, det
kommer hållas föreläsningar som varvas med praktiska
övningar.

Föreläsare: Lördag 4/3: Basics
Toby Trimble
BVM BVS (Hons), BVMedSci, PGCert, MVM,
Dip ECVAA, MRCVS
EBVS European Specialist in Veterinary
Anaesthesia and Analgesia

Söndag 5/3 : Advanced
Attilio Rocchi
Dip ECVAA
European Clinical Application Specialist for
Veterinary Monitoring and Anaesthesia

Målgrupp: Kursen riktar sig till all personal inom djursjukvård som
jobbar med eller är intresserad av anestesi med ventilator.



Dag 1 är för dem som gärna vill lära sig grunderna vid
mekanisk ventilation, repetera fysiologi, monitorering vid
ventilation m.m.

Dag 2 är för de som jobbat med ventilatorer ett tag men vill
lära sig mer.

Det går så klart bra att kombinera båda dagarna oavsett vilken
nivå man själv ligger på.

Anmälan: Anmäl dig via formuläret på hemsidan, www.vetventilen.se.
Först till kvarn, dock senast 2023-02-01. För giltig anmälan
krävs det att du anger din personliga epost och ditt
telefonnummer. Meddela även ev. kostavvikelser.
Anmälan sker för en deltagare per formulär och en icke
komplett anmälan kommer inte behandlas.

Anmälan är inte registrerad förrän kursavgiften är betalad  och
du har mottagit bekräftelsemail.

Kursavgift: Båda dagarna: 4000 kr
En av dagarna: 2500 kr

Betalning sker antingen med faktura till din arbetsgivare
(endast företag faktureras) eller via inbetalning på föreningens
bankgiro  (privatpersoner). Betalningen måste märkas med ditt
namn och betalas in i samband med anmälan för att den skall
vara giltig.

Har du inte betalt medlemsavgiften måste det göras före eller i
samband med anmälan på föreningens bankgiro 5083-2278.

När du anmäler dig som ny medlem kommer du att få ett
välkomstmail om allt gått som det ska, om du inte får det,
kontakta medlem@vetventilen.se

Vetventilens org. nr: 8024207287.



Fika, lättare lunch samt digitalt föreläsningsmaterial ingår i
kursavgiften. Vid avbokning kommer inte anmälningsavgiften
återbetalas, däremot får en annan person från samma
arbetsplats utnyttja kursplatsen om fullständiga uppgifter
mailas till ovanstående mailadress.

Logiförslag: Gothia towers, Mässans gata 24, 412 51 Göteborg. Ett antal
rum finns reserverade för kursdeltagare.

Kursledare: Anna-Karin Swanton: 070-2923500
Vanessa Bettembourg: 073-3168037

Kontakt: info@vetventilen.se

Årsmöte: Hålls under kursdagen lördagen 4 mars 2023. Motioner
skickas senast 2023-02-01 till matildawallman@gmail.com

Varmt välkomna!


