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  DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB  

 møde med samarbejdspartnere fra industrien  

Fredag d. 19. januar 2018 kl. 10.45 – 12.15 

 Sinaturhotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart, mødelokale Lillebælt 

 
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: 
Morten Schultz Larsen (MSL), Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Klaus Hindsø (KH), Marie Fridberg (MF), Thomas 
Jakobsen (TJ), Ole Rahbek (OR), Frank Damborg (FD), Søren Kold (SK) og Gitte Eggers (GE) ref. 
 
Deltagere fra udstillere ved DOS kongressen 2017: 
Protesekompagniet  Sten Hylleborg og Jens Götke 
Swemac Osmedic  Sussi Hansen 
Lima  Berit Lindstrøm 
Paul Hartmann   Dorte Mehl 
dePuy Synthes  Jette Zoega  
Sahva  Gitte Lyndrup 
Conmed  Susanne Lehnberg og Britta von Bülow 
Stryker  Dennis Johnsen og Christian Troelsen 
Fischer Midical  Per Espenhein 
Zimmer Biomet  Per Brøsted  
Arthrex  Tanja Liv 
Smith & Nephew  Tom Lindby 
Episurf   Per Möller 
B.Braun Medica/Knoglemekanik  Flemming Bertram 
 
 

REFERAT  
 

Punkt Bilag Emne 

1. √ Gennemgang af referat fra møde 20. januar 2017: 
Godkendt. 
 

2.  Evaluering af DOS kongressen 2017: 
Selskabet: MF evaluerer kort om kongressen:  

Ø Besøgstal for de enkelte dage stort set som 2016, 
Ø Udstillingsarealet mindre solgte m2 end de foregående år.  
Ø Posterudstilling i udstillingsområdet var en succes, kun få udstillere fandt det 

uhensigtsmæssigt. 
Ø  Forplejning: var STÆRKT utilfredsstillende. MF har efterfølgende haft et møde 

med hotellet, som har beklaget.  
Ø Frokostsymposium: et bredere emne vil tiltrække flere tilhørere. 
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Industrien  
Nye udstillere: 
Det foreslås, at selskabet forsøger at finde nye udstillere, bl.a. ved tage kontakt til 
regionernes indkøbscentre og sendes invitation af de indkøbsansvarlige personer. 
GE vil tage kontakt til regionerne. 
 
Frokostsymposier: ønskes fjernet, da de trækker kongresdeltagerne bort fra udstillingen. 
Workshops og symposier tidlig morgen eller sen eftermiddag, før/efter det officielle 
program, kan godt accepteres. 
 
Mulige tiltag generelt: 
Reklame for stande i DOS Bulletinen: Selskabet tilbyder at alle virksomheder gratis kan 
få 10 linjer i DOS Bulletinen med omtale af egne produkter. Teksterne vil blive opdelt i 
fagområder. 
Alle udstillere skal have et navneskilt til standpersonale med angivelse af navn, firmanavn 
og ”DOS udstiller”.  
 

3.  Gennemgang af emner fra industriens eget møde fredag formiddag: 
Fremtidige standstørrelser: Der er et ønske om mulighed for køb af stande mindre end 3 
m2 ud over som et introduktionstilbud. Dette vil blive drøftet i bestyrelsen. 
Lægebetaling (e.g. egenbetaling af frokoster?): Har været drøftet på generalforsamlingen, 
og drøftes fortsat i bestyrelsen. 
Manglende besøg på standene af de unge læger (nogle udtalte: "vi må jo ikke tale med 
jer, sådan som reglerne er"). Alle må tale med udstillerne. Bestyrelsen vil tage en dialog 
med regionerne og de ledende overlæger for at pointere vigtigheden af, at lægerne får fri 
til deltagelse i kongressen, da kongressen har stor uddannelsesmæssig værdi.  
Hvordan sikrer vi uddannelse af lægerne i vore systemer, når de ikke længere må deltage 
i vore specialkurser? Udstillerne foreslås at tænke uddannelse ind i deltagelse på 
kongressen, f.eks. e-learning. Der kunne arrangeres fagområdeinspirerede guidede walks i 
udstillingen. Disse walks skal i så fald være programsat. Arrangeres af DOS. 
Forskellige priser på A-kurser: DOS´ holdning er, at der godt må være deltagelse fra 
indutrien på kurser, men det ligger uden for DOS´ beslutning, hvad prisen er på disse 
kurser. SK anbefaler at industrien spørger i SST, som er ansvarshavende for kurserne.  
	

4.  Kan industrien invitere kongresmedlemmer til ekstern middag, samtidig med at der er 
kongresmiddag i DOS? 
Der er enighed om at det ikke er hensigtsmæssigt at virksomheder inviterer 
kongresdeltagere til middag samme dag som kongresmiddagen. 
 

 5.  Kongressens fremtid: 
En survey blandt deltagerne på GF har vist: 
Stor interesse for udstilling fra industrien på kongressen. 
Geografisk placering af kongressen: Skift mellem København og provinsen, forslag til 
steder? MF og GE arbejder videre med dette, men næste kongres holdes i København. 
Der er opbakning fra Industrien til at afholde DOS Kongressen udenfor København hver 
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anden gang. 
Mulighed for betaling for deltagelse i kongressen. 
 

 
Mødet sluttede kl. 12.15 og MSL takkede for et fint fremmøde og en god og konstruktiv dialog med mulighed for 
nye tiltag ved fremtidige kongresser.  
 

Godkendt på DOS bestyrelsesmøde 14. marts 2018 


