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Kgs. Lyngby, den 9. oktober 2017 
 
 
 
 

Danske Bandagister glæder sig til at kunne byde velkommen til 
 
 

Den 11. Nordiske Bandagist Kongres den 6. - 8. september 2018 i København 
 
FACTS 
Kongressen er åben for alle, og programmet for Nordisk Kongres 2018 vil favne bredt inden for det 
ortopedtekniske område. To fokusområder til kongressen vil være teknologiske fremskridt inden for det 
ortopædtekniske felt Outcome measures. Ud fra disse vil der være et bredt udvalg af forelæsninger 
indenfor ortoser, proteser og fodproblematikker.  
 
Der vil både være lokale skandinaviske foredragsholdere samt internationale navne. Vi er sikre på, at 
uanset hvor man arbejder inden for det ortopædtekniske felt vil der være noget på programmet, der vil 
fange interessen.  
 
Kongressen vil fortrinsvis blive afholdt på de skandinaviske sprog; dansk, norsk og svensk, men der vil også 
være præsentationer på engelsk. 
 
Den 11. Nordiske Bandagist Kongres kan byde på en stor udstilling, som vil præsentere nyheder inden for 
komponenter, materialer og ny teknologi.  
 
 
”CALL FOR ABSTRACTS” 
Videnskabelig Komité indbyder til frie præsentationer. Vi håber mange vil benytte sig af muligheden for at 
fortælle og dele store og små erfaringer inden for det ortopedtekniske fagområde. Præsentationerne skal 
vare max. 15 min. Yderligere information herom vil blive udsendt. 
 
 
GENEREL INFORMATION 
Den 11. Nordiske Bandagist Kongres bliver afholdt på: 
TIVOLI  HOTEL & CONGRESS CENTER 
Arni Magnussons Gade 2 - 4 
DK-1577 København V. 
Danmark  
Web: http://www.tivolicongresscenter.dk 

http://www.tivolicongresscenter.dk/
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TIVOLI HOTEL & Congress CENTER, som Kim Utzon er arkitekten bag, ligger centralt i København og i gå 
afstand til byens mange seværdigheder. Konferencefaciliteterne er ideelle til afholdelse af vores 
arrangement, som kræver store arealer til udstilling og foredragssale tæt beliggende ved udstillingen. Der 
vil blive mulighed for at booke værelser for overnatning på Tivoli Hotel & Congress Center for 
kongresdeltagerne samt på Hotel Wakeup Copenhagen, sidstnævnte ligger lige om hjørnet.  
 
 
TRANSPORT      
Der er gode transportforbindelser både med fly og tog til København. Der kører metro, tog, busser og taxi 
fra lufthavnen samt taxi og busser fra Københavns Hovedbanegård til hotellet. Der er 10 minutters gang fra 
Københavns Hovedbanegård og 5 minutters gang fra Dybbølsbro station. Yderligere information herom i 
second announcement. Hotellet har betalingsparkeringsplads til deres gæster. Transporten sørger man selv 
for. 
 
 
SECOND ANNOUNCEMENT  
Second announcement vil blive udsendt sammen med tilmeldinger og foreløbige program samt booking af 
hotel i starten af 2018.  
 
Vi håber at se mange deltagere til Den 11. Nordiske Bandagist Kongres i Danmark. 
 
 
Med venlig hilsen 
NORDISK KONGRES 2018 
 
 
ARRANGØR 
Danske Bandagister 
Peter Rørdams Vej 11 
DK – 2800 Kongens Lyngby 
Denmark 
 
www.danskebandagister.dk , danske.bandagister@mail.dk 
 
 
KONTAKTER 
Styringskomité  : Toke Seir Novak, toke@ortodan.dk 
Videnskabelig komité : Anders Tange, ata@ortos.dk 
Udstillingskomité : Erik Poulsen, epo@ortos.dk 
Sekretariat  : Evy Andersen, danske.bandagister@mail.dk 
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