AMBIO Helse
Helse AS
støtteropp
oppunder
under kompetansehevingen
kompetansehevingen i det
norske
helsevesenet
gjennom gjennom
fagutvikling,
rekruttering,
vikarformidling
og helhetlige
omsorgsAMBIO
støtter
i det
nordiske
helsevesenet
e-læring,
analyser,
rekruttering
og vikarformidling.
tjenester. AMBIO Helse AS er en del av AMBIO Gruppen som består av AMBIO Miljørådgivning, AMBIO Ingeniørtjenester, AMBIO Rekruttering og AMBIO Helse.

To
e-læringskurs
om
Epilepsi,
utviklingshemming
og
sjeldne epilepsirelaterte
diagnoser
epilepsi
relanseres med
Epilepsi, utviklingshemming og
filmklippsjeldne
av anfall
epilepsirelaterte diagnoser
Nytt e-læringskurs:

AMBIO Helse AS støtter opp under kompetansehevingen i det norske helsevesenet gjennom fagutvikling, rekruttering, vikarformidling og helhetlige omsorgstjenester. AMBIO Helse AS er en del av AMBIO Gruppen som består av AMBIO Miljørådgivning, AMBIO Ingeniørtjenester, AMBIO Rekruttering og AMBIO Helse

Nytt e-læringskurs:

Avdeling for kompleks epilepsi - SSE, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte
diagnoser ved Oslo universitetssykehus og Ambio Helse har gleden av å lansere et helt nytt
fordypningskurs i epilepsi for helsepersonell.
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Priser (eks mva.):
Grunnkurs i epilepsi kr 240,
Epilepsi og sjeldne diagnoser kr 240,Epilepsipakken (spar kr 80,-) kr 400,For mer informasjon om kursene
og hvordan du bestiller: gå inn på
www.helsekursportalen i dag.
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