Møde i Dansk Ortopædisk Selskabs Videnskabelige Udvalg (VU)
Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 9‐12
Sixtus
Til stede: Martin Lind (ML), Steen Lund Jensen (SLJ), Benny Dahl (BDA)
Afbud: Anders Troelsen (AT) og Jeanette Penney (JP)
Beslutningsreferat
Referent
Benny Dahl
Planlægning af årsmøde 2011
Mødet finder sted 25. til 28. oktober 2011, Radisson, København.
Abstract deadline er 20. juni 2010.
Tumorsymposiet er fastlagt til om torsdagen.
Der har været ønske om at formiddagssessionerne onsdag og torsdag begynder senere.
Både videnskabelige sessioner og symposier skal have en varighed på 90 min.
Formiddagskaffepausen er på 60 min.
UDDU ønsker indflydelse på symposiet i forbindelse med Workshop tirsdag.
SAKS har besluttet at invitere Richard Villar til Guildal
BDA sørger for det praktiske m.h.t. bestilling af flybillet etc.
DOS Honorary Lecturer er Martyn J. Parker
Benn Duus sørger for det praktiske.
Symposierne er indtil videre inden for Tumorer og Ortogeriatri
Johnny Keller har fået information om et budget på kr. 15.000 og 90 minutters varighed.
Benn Duus står for Ortogeriatri
Tirsdagssymposiet er lednære børnefrakturer som er relateret til workshoppen samme dag.
YODA, Forum for Ledende Overlæger skal aktivt have information om muligheden for
afholdelse af møder om tirsdagen. Formanden for VU sørger for tilbagemelding til den øvrige
bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde d. 16. marts 2011.
Foredragene skal have en varighed af 6 min. plus 2 til diskussion med mulighed for 8 plus 2.
Man kunne lægge et socialt/kulturelt arrangement onsdag aften.

Udkast til Mødeplan 2011

Bedømmelse af abstracts
Det nuværende skema blev gennemgået, på basis af de tilbagemeldinger der er kommet ind
efter sidste DOS møde.
Der var enighed om at abstract er først indsendt når man har modtaget en kvittering.
ML foreslog fire bedømmere på hvert abstract
20 abstracts til hver bedømmer
80 abstracts giver 16 bedømmere
Man kan bruge bestyrelsen og de tilhørende udvalg.
ML foreslog fire femtrinsvurderinger som hver går fra 1‐5 med fem bedst inden for
områderne: relevans, metodologi og design, impact of results, overall impression.
Scoringsrange 4‐20.
Man tager alene stilling til Accept/Reject.
Udregningen sker som et gennemsnit.
Man kan kun have ét foredrag med i foredrags‐ og posterkonkurrencen. SLJ opdaterer de
generelle betingelser, herunder længden af foredraget som kan variere afhængig af det
endelige program.
Afhandlings/publikationsliste hjemmeside
Afhandlinger kan lægges på hjemmeside i PDF‐format.
Det Videnskabelige Udvalg skal kategorisere og følge udviklingen ti år tilbage.
Det er førsteforfatteren der indrapporterer
Det bedste vil være hvis det kun er PubMed så forfatterne ikke selv kan taste ind.

Artikler ønskes ind som udtræk fra PubMed i format egent til selskabets hjemmeside. Der
ønskes check for dubletter og VU skal godkende materiale der publiceres på selskabets
hjemmeside.
Det planlægges at kunne præsentere den første version af publikationslisten på
generalforsamlingen ved oktobermødet i 2011.
SJ kontakter Torben Uhrenholt vedr. tekniske aspekter.
VU stiler mod på generalforsamlingen i 2012 at kunne præsentere udviklingen i
ortopædkirurgisk forskning fra 2000 til 2010.
Brainstorm vedr. forskningsstimulerende tiltag
AT havde skriftligt indsendt forslag om et netværk/forum til opstart af studier. Måske en
mentor‐liste eller et forskningsmentorkorps.
At foreslår en yngre forskerpris. Før i tiden fik man fra Guildal ved afhandling. Dette kunne
genindføres og man kunne søge støtte i DOS Fonden. Omkring 25.000 til den bedste ph.d.
(ph.d.‐pris)
ML foreslog også fellowship for danskere som rejser ud og lærer ny metodologi som de tager
med hjem. Endelig kunne man planlægge en forskningsworkshop om tirsdagen i forbindelse
med årsmødet.
Samtlige forslag vil blive viderebragt til bestyrelsen af ML
Udpegning af medlemmer til forebyggende udvalg
Bestyrelsen har bedt VU udpege to DOS medlemmer til et forebyggende udvalg under SST og
TRYG fonden med deadline 17. februar.
Der var enighed om at foreslår Jes Bruun Lauritzen og ML vil viderebringe dette til
bestyrelsen.
Anmodning vedr. hjemmeside (Forskningsbureaukrati)
Det videnskabelige udvalg kunne beskrive de hovedelementer der indgår i en
projektbeskrivelse.
Søren Overgaard vil gå videre med dette.
Næste møde i det Videnskabelige Udvalgt er mandag d. 15. august 2011 kl. 10.00 hos Martin
Lind i Århus .
Såfremt der opstår behov for en møde inden 15. august 2011 aftales dette ad hoc.
Benny Dahl
24. januar 2011

Kommissorium
ML gennemgik udvalgets kommissorium.
DOS fond uddelinger varetager PKA i 2011.
ML foreslog en række forskningsstimulerende tiltag

