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Hammerfest, 18. februar 2013

FASILITATORKURS 30.-31. mai 2013
Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Hensikten med kurset er å trene ledelse og instruksjon av simulering hvor team deltar og hvor
video brukes i forbindelse med tilbakemelding. Kurset passer for fasilitatorer som skal drive eller
driver teamtrening, både traumeteam, medisinske team, barne- og nyfødt team. Vi har også
deltagere fra kommunehelsetjenesten (kommune-BEST) og helsefaglige undervisningsetater
(student-BEST).
Program: Kurset starter kl. 09.00 torsdag den 30. mai og avslutter ca.16.00 fredag 31. Program
tilgjengelig på våre hjemmesider www.bestnet.no
Overnatting og reise: Bestilles og betales av hver enkelt deltager.
Ang. overnatting: Grunnet bl.a. festspillene som foregår i Bergen disse dagene, er det stor
pågang på hotellene og dessverre høye priser! Man velger selv hvor man ønsker å bo, men for
sikkerhets skyld har vi reservert noen rom på Best Western Hotell Hordaheimen. Se
www.hordaheimen.no Reservasjonen er fom. onsdag 29. mai til fredag 31. mai 2013.
Bestillingen må gjøres før 17. april 2013 (ledige rom blir frigitt etter dette):
Enkelt rom kr. 1.900,- inkl. mva. pr. rom/døgn.
Dobbelt rom kr. 2.200,- inkl. mva. pr. rom/døgn.
Prisene inkluderer frokost og tilgang til trådløst fibernett!
Booking skjer direkte med hotellet. Mail: booking@hordaheimen.no eller tlf.: 55 33 51 11. Oppgi
gruppe Stiftelsen BEST og/eller referanse nummer 034107.
Kursavgift: Kr. 4000,-. Inkl. enkel lunsj begge dager, middag torsdag kveld og BEST piqueskjorte.
Påmelding: Bindende påmelding innen 20. april 2013 til undertegnede:
kjersti.m.fagerstad@helse-finnmark.no
Avmeldingsgebyr: Avmelding før 20. april 2013: NOK 500,-.
Avmelding etter denne dato: Full kursavgift!
Det er begrenset med plasser på kurset. "Førstemann til mølla" prinsippet vil råde.
Skulle det være noen spørsmål, ta kontakt!
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