Referat VU møde Sixtus 16-01-2014

Til stede: Steen (SLJ), Ole (OR), Jeannette (JØP)
Afbud: Anders (AT), Martin (ML)
Sixtus:
Referent: OR
1. Gennemgang af referat fra 13 sept 2013 som godkendes.
a. Symposierække godkendt af bestyrelsen. Nærmere udformning ikke
ikke diskuteret på dette møde.
i. AT kommer med forslag til et program til en times symposium.
Emne: ”power & sample size estimering” inden 1 marts.
b. Vedr manglende bedømmelser fra reviewers er der blevet sendt brev til
fagområdern(OR).
c. Vu ansvarsområde i forhold til bestyrelse er punkt på dagsordenen på
DOS bestyrelsesmødet senere i dag (OR). VU behøver ikke længere
Bestyrelsens godkendelse af det videnskabelige program før
udsendelse af svar om abstraktoptagelse. Evalueringen af abstrakt
bedømmelsen ligger hos VU og er indført i strategi-planen.
d. Scoresystemer af abstracts se pkt 7.
2. Orientering fra bestyrelsesmøde fra OR. Tovholderfunktion for symposier
kommer fremover til at ligge i VU og ikke hos Uddannelsesudvalget.
Symposiemanual er revideret og vedlagt denne mail.
3. Status: PhD liste på hjemmeside
a. Forslag til layout til PhD database fra Torben som vedtages.
i. SLJ får Torben til at ligge den nye PhD oversigt ind på
Hjemmesiden.
ii. JØP vil lave søgninger på ortopædkirurgiske PhD`er så
oversigten bliver så komplet som muligt
4. Status Prisvindere på hjemmeside. SLJ har lagt dette på hjemmesiden.
5. Evaluering af kongres. Enquete undersøgelsen er gennemgået og den nye
foreløbige programskabelon er udformet jvf dette (pkt 8)
6. Posterkonkurrence - hvad kunne gøres bedre. Det besluttes at afstemningen
ved næste DOS kongres vil foregå med stemmesedler som uddeles sammen
med navneskilt. Stemmesedlen afleveres i en stemmeurne løbende under
kongressen. Postere (n=6) der deltager i konkurrencen vil forsat blive udvalgt
under Poster-sessionerne.
7. Scoresystem. OR havde fremsendt forslag om at sammenligne om at
sammenligne EFORT score med VAS (epos). JØP og SLJ fandt ikke EFORT

scoren særlig brugbar – er uklar på mange punkter. Vi er enige om at prøve at
sammenligne VAS med en valideret score som tidligere foreslået af AT med
henblik på publikation.
i.

SLJ vil lave litteratur søgning om hvad der findes af evidens på
scoresystemer. Resultat rundsendes inden VU møde i
forsommeren 2014 (se punkt 10).

8. Ny programskabelon. Udkast er udformet og vedlagt!
9. Opdatering drejebog. Drejebog for kongres opdateret og lagt på dropboks.
Check op på jeres opgaver og mødedatoer !!!!!!!!!
10. Et ekstra VU møde i løbet af året 2014. Vil primært omhandle design af
projekt omkring scoresystem. Hilton, Kastrup vil være mødestedet.
i.

ML booker sted og finder dato

