
       Inbjudan till VetVentilens kurs 2020 

 

  
 

Styrelsen välkomnar till endagskurs i                                                                                                          

Anestesi av exotiska smådjur samt till föreningens  

årsmöte! 
 

 

Tid:  Lördag 18 januari 2020. Kurs ca 08.30-17.00 

För intresserade erbjuds guidad rundvandring i Södra 

Djursjukhusets lokaler efter kursens slut.    

   

 Plats:   Evidensia Södra Djursjukhuset 

Månskärsvägen 13, 141 75 Kungens Kurva (Stockholm) 

 

Kursinnehåll: Preoperativ undersökning, anestesi, analgesi, postoperativ 

behandling. Akutmedicinering/behandling av  

djurslagen kanin, marsvin, degu, chinchilla, iller, igelkott, 

minigris, flygpungekorre.  

 

Föreläsare:  Cordelia Bracht, Leg vet. 

 Utexaminerad från Norges veterinärhögskola 1998. Efter examen 

arbetade hon som smådjursveterinär i Norge, både på egen klinik 

och som anställd. 2005 började arbetet med exotiska djur att ta fart 

och hennes patienter har sedan dess varit ca 90% kaniner, gnagare, 

iller, reptiler, fåglar exotiska akvariefiskar och evertebrater. 

Cordelia flyttade till Skåne 2014 och arbetar idag som 

konsultveterinär. Hon har sedan 2004 vidareutbildat sig inom 

exotiska djurs veterinärmedicin genom kurser, konferenser och 

kongresser samt ESAVS-kurs i odontologi. Cordelia har föreläst 

och bland annat hållit i flera praktiska ”hands on” kurser om kanin, 

gnagare, iller, reptiler och fåglar för Norges Veterinärhögskola.  

 Föreläsningen hålls på skandinaviska/norska 

  

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 2019-12-18. 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 

bekräftelsemail mottagits.  

OBS! Att 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 

lena.rosengren@gmail.com 

  

http://www.vetventilen.se/


 

Kursavgift: 1800 kr (inkl medlemsavgift för 2020). Avgiften faktureras ej! 

Kursavgiften måste vara inbetald (i samband med anmälan) på 

föreningens bg 5083-2278 senast 2019-12-19.  

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 mailas till 

ovanstående mailadress. 

  

 

Logiförslag: Scandic Kungens Kurva, Ekgårdsvägen 2, 141 75 Kungens Kurva 

Tel: 08-4072700. 

Det är ca 15 min promenad mellan hotellet och Södra 

Djursjukhuset. 

Ett antal förbeställda rum finns reserverade för Vetventilens 

medlemmar till reducerat pris. OBS! För att få reducerat pris på 

hotellrum bokas rummen senast 27 december via 

mice.kungenskurva@scandichotels.com, ange bokningskod 

47206677. 

 

Kursledare: Elisabeth Jendestig: 070-5630940 

Anna-Karin Swanton: 070-2923500 

Linnea Hedstrand Abrahamsson: 070-8945138 

 

 

Årsmöte:  Under kursdagen lördagen 18 januari 2020.  

Motioner skickas senast 2019-12-18 till 

matildawallman@gmail.com 

 

 

  Varmt välkomna!  

mailto:mice.kungenskurva@scandichotels.com

