
 
 
Deltagere:
DKS: Flemming Dall, John Gasdal-Karstensen, Randi Beier-Holgersen, Viggo B. Kristensen,
Connex: Jan Nordkvist
Industrien: Henrik Mortensen, Stryker, Bjarne Kristensen, Applied, Morten Agervig, Medtronic, Tina
Czajkowska og Fridtjof Christiansen, Olympus
2 personer fra Mölnlycke, Christian Marcussen, Apgar, Eigill Omarsson, B. Braun
Susanne og Peter, Cook Medical
Michael P. Hansen, Intuitive
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23.01.2020 kl.  14.00 – 15.0023.01.2020 kl.  14.00 – 15.00
 

Mødet afholdes i: Domus Medica. Eriks Atelier
 

Referat i henhold til dagsorden:
 

1) Evaluering af årsmødet 2019.
 
Morten Agervig fra Medtronics var industriens talsmand.
Industrien efterlyser lidt mere eksponering – ønsker gerne at se lidt flere på standene. Hvad kan
hjælpe på dette: walk-about, som en god ide, blev drøftet ved sidste evaluering, men blev ikke
implementeret ved årsmødet 2019.
Ovenstående ønskes drøftet i dag.
 
Opsamlende fra årsmødet 2019:

• Ønske om mere eksponering. Svært at nå særligt den yngre generation.
• Walk-about blev ikke til noget, selvom det var drøftet. DKS blev desværre ramt af en

svindelsag, der tog meget tid at få afklaret.
• Maden var generelt OK, men get-together trænger til en opstramning.
• Workshops: det gik ikke som forventet, potentielt fordi det afholdtes første dag, og derfor er

det måske for nemt at blive væk. Der var pænt med tilmeldinger, men mange udeblev.
Derfor ønsker industrien ikke workshops under de omstændiger længere. DKS finder det
også helt uacceptabelt med de mange udeblivelser. Vi erkender, at onsdagen i sin nuværende
form ikke fungerer.

• Overholdelse af pauserne: Tiden på foredragene skrider jævnligt. Det går ud over pauserne,
hvilket tager tid fra industrien, som ønsker tiden forlænget i den anden ende. Det er ikke
muligt af hensyn til det faglige program. DKS gør meget ud af at informere sessionslederne
på de enkelte sessioner, at de SKAL overholde tiden og vi vil gøre yderligere for at
implementere et ”hard stop” for sessionerne.

• Sidste fredagspause ønskes rykket, da der ikke kommer særligt mange og industrien gerne vil
pakke ned. DKS arbejder hen mod at få pausen placeret tidligere programmæssigt.

 
 
 
 

2) Plan for årsmødet 2020.
 
Forslag fra formanden, om vi skal lægge initiativer under årsmødet parallelt med sessionerne. Det
stigende deltagerantal kan retfærdiggøre, at vi har successive workshops. Dog ikke workshops i
pauserne, da det vil gå ud over besøgene på standene.
Tilbagemeldingen fra industrien er, at det lyder spændende. Men der kan være en udfordring, hvis
det faglige program trækker folk væk fra workshops. Muligheden kunne være, at workshops løber
som ”running sushi”, altså gentager sig.
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som ”running sushi”, altså gentager sig.
Industrien foreslår, at med 3-4 faglige linjer kunne pauserne evt. holdes forskudt. Det vil give flere
besøg på standene samt mindre kø ved buffet’en, hvis det planlægningsmæssigt kan lade sig gøre?
Det afhænger af hotellet, men de kan bedes om at udvide perioden til frokostafviklingen.
Udfordringen kan være, at frokosten er der hvor medlemmerne får den sociale kontakt. Om det kan
koordineres, så vi sikrer, at alle er sammen på et eller andet tidpunkt.
Måske skal kaffepauser være forskudt, mens frokosten er mere fast.
 
Jan fra Connex tager kontakt til hotellet om de kan udvide frokosten og pauserne, så der er plads til
at forskyde programmet.
Generalsekretæren undersøger mulighederne for at forskyde tidsrammerne i programmet.
 
Andre forslag som f.eks. QR kode på standende m.m. drøftes, mindre grupper på standene, f.eks.
som erstatning for 2 minutters foredragene, dette vil Morten Agervig fra Medtronics se nærmere på
og komme med et oplæg til. Morten sender endvidere programmer med forskudte pauser til DKS
mhp. inspiration til årsmødeprogrammet 2020.
 
Vedr. mindre grupper på standerne er Mortens forslag som følger:
 
”Deltagerne deles op grupper med et antal pr. gruppe svarende til det totale antal/antal stande.
Disse grupper vil så skulle på rundtur/besøg hos hver stand, hvor hver stand har 2 minutter’s pitch
til hver gruppe.
Estimeret tid ca. 25 stande * 2 minutter = ca. 50 minutter.”
 
Desværre har det ikke været muligt at komme med programmer til inspiration for forskudte pauser,
da det tilgængelige program var på finsk.
 

3) Hoveduddannelseskurser.
 
Industrien kommer 20 minutter på de respektive hoveduddannelseskurser hver dag. Primært
interesse for de laparoskopiske kurser. De åbne kurser er der mindre interesse for.
Industrien mener, de deltager og er interesserede i så mange af kurserne, som de har mulighed for at
deltage i.
Det understreges, at industrien er meget velkomne og at kurserne ikke kan køre på den rigtige måde
uden.
Invitation til debat omkring kurserne – er der behov fra industriens side? 
Kursisterne informeres om, at de har mulighed for se nye instrumenter, som man ikke ser på
afdelingen. Det giver gode muligheder for at introducere nye ting og andre mærker.
Tilbagemeldingen fra industrien er, at man er glad for at være til stede, og at det faktisk føles som
en pligt at deltage.
 
Specialespecifikke kurser er på DKS’ hjemmeside, som er opdateret, mens Sundhedsstyrelsens
hjemmeside er lidt langsommere.
Industrien anbefaler også, at man giver Karima informationen, så hun kan videreformidle den.
(Dette gøres allerede).
Industrien opfordres også til at sende kurser eller andet ind til selskabet, hvis man ønsker
eksponering af emner, der kan lægges i kalenderen.
 
Industrien er tilfredse med kurserne og har ikke yderligere ønsker.
 

4) Industriens repræsentant: Karima Damsted fortsætter gerne
Karima fortsætter.
 

5) Eventuelt.
Nihil.
 
 
Sekretariatet
Dansk Kirurgisk Selskab




