
Kære DOS reviewer! 

 

Tak fordi du har påtaget opgaven med at bedømme abstracts til DOS kongressen. I år har vi indført 

et nyt online system. Det er ganske simpelt. Når du logger ind systemet , vælger du abstractet du vil 

bedømme. 

Herefter kommer nedenstående  skærm frem. Når du har læst abstractet, vil vi bede dig om at klikke 

på VAS skalaen til højre og derved markere dit overordnede indtryk af abstractet . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herefter skal du tage stilling til, hvilken katagori abstractet tilhører – enten klinisk studie eller 

eksperimentielt. Kliniske studier er forsøg med patienter inkl register studier. Eksperimentelle 

studier er dyreforsøg, in vitro forskning,  anatomiske og biomekaniske studier etc. 

Hvis man synes abstractet tilhører en andet subspeciale end det givne f.eks hip/knee kan dette 

ændres. 

Man har også mulighed for at angive nederst på siden, hvis man er inhabil og ikke kan bedømme 

abstractet. 

 

 

 

 

 



Når katagorien er valgt, kan man score abstractet i feltet til højre. Har man valgt ”experimental 

studies” skal man vælge om man skal udfylde punkt 2 eller 3. Punkt 2 udfyldes, hvis der er tale om 

dyreeksperimentelle studier. For alle andre eksperimentelle studier udfyldes punkt 3. 

Vedrørende ”Design Control Group” gives følgende vejledning: 

Matched pairs and randomized: Her drejer det sig om et parret design, hvor randomiseres mellem 

behandlinger. Det kan f. eks.  være bilateral knæ-alloplastik, hvor der indsættes forskellige 

komponenter i de to knæ eller et studie, hvor man matcher patienterne i par mht. køn og alder og 

derefter randomiserer dem.. 

Randomized: Der trækkes lod til to eller flere grupper, hvorefter grupperne modtager den (de) givne 

intervention(-er) eller fungerer som kontrolgruppe.  Vælges denne katagori er der tale om et uparret 

design. 

Matched pairs: Kontrolgruppen er udvalgt ved, at man på individ niveau har forsøgt udvælge 

kontroller med f.eks samme køn, alder, helbred etc. Der er ikke foretaget en randomisering. 

Repeated tests, one group: Patienter er deres egen kontrol, f.eks før og efter behandling. 

 

 



Other control group:  Denne vælges, hvis der anvendes en kontrolgruppe, som ikke falder inden for 

en af ovennævnte kategorier. Det kunne f.eks. være sammenligning af to patientgrupper  før og 

efter man har indført en ny behandling. 

Der er mulighed for at kommentere abstractet i Kommentar feltet. Herefter afsluttes med submit og 

abstractet er bedømt. 

God fornøjelse! 

VU 

 

 


