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Inbjudan 

 

Härmed bjuder svenska ISPO in till LIPUS-godkänd kurs i amputationsteknik och 
rehabilitering för nedre extremiteten. Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare och yngre 
ortopedspecialister men även ortopedingenjörer, sjukgymnaster och andra intresserade är 
välkomna. På kursen kommer internationellt erkända föreläsare och forskare att bidra med 
sina erfarenheter och kunskaper. 

 

Tid: 15–16 februari 2018, kursen börjar kl. 10.00 

Plats: Hotell Courtyard Stockholm Kungsholmen (Rålambshovsleden 50) 

Kursledning: Gert-Uno Larsson, Öl, Ortopediska kliniken Kryh, Region Skåne 

Kursavgift  4000 SEK, för ISPO-medlem 3000 SEK. Om ett team med olika 
professioner anmäler sig tillsammans betalar den tredje deltagaren 
endast 2000 SEK. I avgiften ingår kaffe och luncher. 

Anmälan  Anmälan som bifogad fil till e-post (kursanmalan@ispo-s.se). 
Deltagarantalet är begränsat så snar anmälan rekommenderas. 

Boende  Hotellrum finns reserverade på Hotell Courtyard Stockholm 
Kungsholmen, Rålambshovsleden 50, Stockholm, tel. +46-8-
4413100. OBS! Reservationen gäller ett vist antal rum (pris 1725 
kr/natt) och vi rekommenderar att ni gör bokningen innan 15 
december 2017 för att säkerställa att ni både får ett rum på hotellet 
och till det priset. Gå in på ISPO-Sveriges hemsida (www.ispo-s.se ), 
där finns de länk till hotell bokningen. 

   

Upplysningar:  Anne-Li Jönsson 044-309 12 58   

Sista anmälningsdag 2017-12-15 

 

 

 

 

 

http://www.ispo-s.se/
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Anmälan till tvådagarskurs – 15/2–16/2, 2018 
 

Amputationskurs  
 

Efternamn:                                                                     
Förnamn:  
Yrke/arbetar som:  
Arbetsplats: 
E-postadress:       
Telefon: 
Önskemål om specialkost: ____________________________________ 
Önskar faktura:  Ja 
Fakturaadress:        
  
Postnummer, ort:  
Kostnadsställe: 
 
Om Medlem ISPO:         ange Medlemsnummer: 

Kursavgiften betalas i förskott (i nära anslutning till att anmälan skickas in). Betalning sker till 
ISPO’s bankgiro 5892-9860. Var god ange "ISPOkurs-feb 2018" samt ditt namn vid betalning. 
I avgiften ingår kaffe och luncher. 

Om du vill ha faktura, ange fakturaadress och ev. kostnadsställe. 
 
Deltagaravgift: 
 

ISPO-medlem 3000 SEK 

Ej ISPO-medlem 4000 SEK 

 
Om du vill bli medlem i ISPO-Sverige sätt in medlemsavgiften på 850kr, (gällandes för 
2018) på samma bankgiro 5892-9860. Glöm inte att uppge namn, e-post, och adress. 
 
Avbokning 
Ev. avbokning skall göras skriftligen.  Ingen avgift debiteras om avbokningen sker senast två 
veckor före kursdagen.  Om avbokning sker senast en vecka före debiteras 50 %. Om 
avbokningen sker under den sista veckan återbetalas ingen avgift. Platsen kan dock överlåtas 
till annan deltagare.  
 
Anmälan insändes till: kursanmalan@ispo-s.se 
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