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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

 møde med samarbejdspartnere fra industrien  

Fredag d. 20. januar 2017 kl. 10.45 – 12.15 

Sinaturhotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart 

mødelokale Lillebælt, 

REFERAT 

 

Deltagere fra Industrien:  

 

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. 

 

Punkt Emne 

 

1 Velkommen og kort præsentation: 

MSL bød velkommen og takkede for fremmødet. 

 

2 Gennemgang af referat fra møde 22. januar 2016: 

Referat fra møde 22. januar 2016 var forud for mødet fremsendt til deltagerne. Der var ingen 

kommentarer til referatet, som blev godkendt.  

 

3 Evaluering af DOS kongressen 2016: 

MF takkede først mødedeltagerne for deres aktive deltagelse i DOS kongressen 2016. Kongressen 

var igen godt besøgt, idet ca. 2/3 af selskabets 1.060 medlemmer besøgte kongressen en eller flere 

dage. Der var en godt blanding af såvel speciallæger som yngre læger.  

Det samlede antal solgte m2 var noget mindre end i 2014 og 2015. Dette kan bl.a. skyldes 

sammenlægning af virksomheder, hvilket er en stigende tendens. Den deraf faldende omsætning har 

været drøftet i bestyrelsen. og da man nødig vil hæve standpladslejen, er det besluttet at indføre en 

egenbetaling for den daglige forplejning for udstillerne på kr. 300 pr. medarbejder på standen pr dag. 

En udgift, der tidligere stort set har været dækket af DOS. 

MF orienterede om udfordringen med udarbejdelse af udstillingsområdet, hvor der indkommer 

mange individuelle ønsker om placering. DOS har et stort ønske om at efterkomme disse ønsker, 

men der skal tages hensyn til flere ting, bl.a. brandmyndigheder, faste søjler m.v.  

Der var derefter en god og konstruktiv drøftelse med forslag til en opdatering af udstillingsarealet. 

Beskrives nærmere i pkt. 4.  

 

4 Gennemgang af emner fra industriens eget møde fredag formiddag: 

Blandt mødedeltagerne var der en opfattelse af, at man som udstiller ikke rigtig får noget ud af at 

deltage på DOS kongressen, idet der ikke er sammenhæng mellem udgifter og senere indtægter. 

Dette skyldes, at der ikke er stort nok flow på standene hverken i pauserne eller uden for pauserne. 

For at få en bedre dynamik blev det foreslået, at der sker en ”ommøblering” med opsætning af flere 
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og mindre servicestationer i lokalet, udvidelse af udstillingsarealet til også at omfatte foyeren med 

placering af udstillere og servicestationer. Der vil derved blive mere luft i udstillingslokalerne og 

bedre flow og kontakt mellem kongresgæster og udstillere. Desuden blev det foreslået at posters 

bliver fordelt ind blandt udstillingsstandene både i det store rum og i foyeren. Der er også et ønske 

om at posterwalk/velkomstarrangement onsdag efter dagsprogrammet holdes i udstillingsareal og 

foyer. 

DOS vil tage de fremsatte forslag til efterretning og arbejde videre med dem ved planlægning af 

kongressen.  

For at skabe interesse for den enkelte udstiller tilbydes det endvidere, at alle udstillere, der har ønske 

om det, tilbydes en kort præsentationstekst på 5 linjer i DOS Bulletinen. Der vil dog ikke være 

mulighed for tryk af billeder. Præsentationsteksten betales af DOS. 

Blandt de fremmødte virksomheder er der ikke den store interesse for workshops. 

Proceduren med licitationer ved indkøb af produkter gør, at yngre læger måske ikke viser direkte 

interesse for de nye produkter, da de ikke har indflydelse på indkøb.  

Det blev foreslået, at der på sigt kunne arrangeres en fagområdeorienteret produktpræsentation i 

udstillingen for yngre læger og medicinstuderende under vejledning af en klinisk vejleder eller 

uddannelsesansvarlig overlæge.  

 

5 Webannoncering: 

TJ orienterede om den nye hjemmeside, hvor der ikke længere er lukkede områder. TJ gennemgik de 

tre annonceringsmuligheder. Kopi af en elekronisk brochure vedlægges dette referat.  

DOS Bulletin/abstractbog vil fremover ikke udkomme i trykt format, men udelukkende i elektronisk 

udgave. Der vil dog stadig blive mulighed for annoncering. Ved forespørgsel blandt mødedeltagerne 

er der ikke indtryk af, at dette vil få indflydelse på interessen for annoncering i DOS 

bulletin/abstractbog. 

Bulletinen med annoncer vil blive fremsendt elektronisk til samme modtagere som tidligere.  

 

6 Industriens forventninger til fremtidens kongres: 

Behandles under punkt 4. 

 

7 Supplerende punkter fra industrien 

Intet under dette punkt.  

 

Morten Schultz Larsen takkede de fremmødte deltagerefor et godt og konstruktivt møde.  


