
Til alle danske otologer i praksis. 

Sæt kryds i kalenderen. 

DOP-kursus 2020 på Hotel Frederiksdal. 

I 2020 har vi ændret konceptet i mere familievenlig retning. Det næste DOP kursus bliver afholdt 

onsdag den 20. maj kl. 14 til lørdag den. 23. maj 2020 

på Hotel Frederiksdal i Virum/Lyngby 

 

Undervisningen byder både på det seriøse, det kuriøse og det sjove. 

Jesper Yde vil opdatere os på audiologien; sudden deafness, tinnitus, asymmetrisk høretab m.m. 

Post doc Niels Møller Israelsen fra DTU fortæller om nyeste forskning indenfor OCT (optical coherence 

tomografhy), herunder hvorledes dette anvendes af dermatologer og opfthalmologer og om forskning i 

fremtidige muligheder for diagnostik på slimhinder for ørelæger i særdeleshed for reflux men også ved 

stemmelidelser eller allergi. 

Jan Lindebjerg som er patolog vil komme med et morsomt indlæg som antihomeopat. 

Hans Peter Hougen vil dele ud af sine faglige erindringer som retsmediciner. 

Desuden overvejer vi indlæg af en pædiater, som tilgrænsende speciale og en doctors discussion om 

ledelse og personalebekymringer. 



Socialt program 
Der vil blive et fyldigt socialt program med skattejagt, quiz og præmier på Sofienholm, hvor vi kommer til at 

indtage en frokost. Der bliver mulighed for badning ved Frederiksdal badet i Furesøen. Husk badetøj.  

 

Sophienholm park 

Hotel Frederiksdal har et aktivitetsrum til børn og barnlige voksne med bordfodbold, bordtennis og billard. 

Muligvis fælles bådfart med velkomstdrink en enkelt aften. Og måske en rundvisning på Frilandsmuseet. 

 

Aktiviteter: Området omkring Frederiksdal byder på utallige spændende aktiviteter for den medfølgende 

familie. Vi har: 

 Frederiksdal klatrepark, som er fuld af muligheder med fysisk og mentalt udfordrende aktiviteter i 

forskellige sværhedsgrader i trætoppene og med sikkerheden i top. Der indledes med instruktionskurser 

efterfulgt af 3 – 4 timers utallige udfordringer efter eget valg. Se mere på www.frederiksdalklatrebane.dk 

http://www.frederiksdalklatrebane.dk/


 

Det er også muligt at leje, kano, kajakker og både. Man kan sejle rundt på Mølleåen, Furesø og Bagsværd 

sø. 

Se mere på. www.Nybrokano.dk eller www.kanokajakcenter.dk 

 

Hareskoven og Nørreskoven ved Farum er fuld af fine mountainbikespor. Der kan lejes cykler hos mtb-

tours.dk eller medbring din egen cykel.  

http://www.kanokajakcenter.dk/


 

Er man til mindre fysisk udfoldelse er der kaffe, kage og kunstudstilling på Sofienholm eller mulighed for en 

tur med Lyngby bådfart på Furesø og Bagsværd sø. 

 

 

I begyndelsen af december forventer vi at have det endelige program klar og så sender vi indbydelser ud. 

tilmeldinger bliver efter - først til mølle – princippet. 

Mange hilsener fra 

DOP’s bestyrelse. 

Lene Munk-Nielsen, Christel Lajer, Lisbeth Ludvigsen, Steen Telmer, Erik Keller-Sørensen og Jeanne Rungby 


