
Ref VU møde 30/3 2016, Djursland
Til stede: Ole Rahbæk, Maiken Stilling, Claus Varnum, Thomas Jakobsen og Jeannette Penny 
(ref)

Gennemgang gamle ref. 
Når den nye hjemmeside struktur er på plads skal der kigges på hvordan hvordan VU skal se ud 
(MS, CV og TJ). 

Ole orienterer omkring bestyrelsens accepts af nogle af ændringerne til DOS kongressen/
timetable. 

Mht ekstra tid pr foredrag – aftales på august mødet når vi ser hvad der er kommet ind

YODAs foredrag konkurrence. YODA får alle relevante abstracts lige efter deadline og skal 
komme med deres kandidater forud for august mødet så vi kan planlægge til session. TJ sørger 
for det. 

Hagen small har accepteret professor forelæsning
.
Gennemgang af opgaverne i drejebogen: 
Mht det automatiske genererede straks- accept/abstract laver TJ et link til en pdf oversigt opdelt 
efter corresponding authors, så man kan chekke alle sine indsendte abstracts på en overskuelig 
måde. Listen skal indholde: corresponding author, titel, session samt poster/abstract kategori.
Mailen skal med STORE TYPER gøre opmærksom på at man skal kvittere for modtagelsen/at 
man kommer til kongressen. Thomas snakker med Torben om hvilken løsning der er muligt.

OR laver nyhedsbrev om indsendelse af abstracts samt ledig plads i VU.

: 

Holdning til kursistforskning: 

Gode målbeskrivelser MEN meget svingende holdning til det produkt man får ud af det mellem de 
forskellige regioner. Generelt er barren sat ALT for lavt. Ingen reel kontrol af at man opnår 
kompetencerne. VU’s holdning er at der skal laves et produkt af en acceptabel kvalitet..
CV orienterer om Region Syds metode til at opnå målet. Synes god og noget lignende burde 
være standard. 
Hvor ligger ansvaret og mulighederne for at ændre og evt. ensrette forløbene? Nærmere 
diskussioner på Dalum mødet. VU-DOS vil gerne være en del af løsningen. MS sender region 
Syd forskningstræningsprotokol til Dropbox

Symposieforslag

Vi vælger: 

1. Retrospektivt og prospektivt kohortestudie, Claus Hindsøe



2. Case-control studie: Alma B Pedersen, 
3. Registerstudie: Johan Kjärholm, Theis Tilleman , Camilla Rye
4. RCT: Søren Overgaard, Torben Beck Hansen, Anders Troelsen

CV	finder	foredragsholdere	og	organiserer	symposiet.	Beder	oplægsholdere	om	at	lave	
foredraget	e9er	en	skabelon,	så	vi	får	dækket	de	basale	emner,	samt	lave	materiale	>l	
upload.	

10 min: JP slutter af med 10 min oversigt om tilladelser anmelders mm
Hvornår må man kontakte patienter
Slide pr type studie: hvad skal meldes, hvortil
Hvor lang tid tager det at få tilladelserne?
Hvad er reglerne for forskning i implantater. 

Foreslår

Symposium B:
1. Litteratursøgning
2. Reviews
    - narrativt
    - systematisk
    - metaanalyse

Til 2017

Scoresystem:	

Får	clinical	and	experimental	items	på	plads.

MS	kommer	med	forslag	>l	points,	(dropbox)	vi	bruger	oplægget	>l	at	vurdere	”årets	ar>kel”	og	
taler	point	givning	på	plads	på	Dalum	mødet.	

Dagsorden	Dalum

Priser	(	OR	ligger	i	Dropbox,	husk	at	bedømme	forud	for	møde)

Gennemgår	MS’s	oplæg	>l	points	scoreark

Deltager	i	Forskningsstrategi	symposium.


