Referat bestyrelses møde i Videnskabeligt udvalg 15-8-2011, Århus.
Til stede: Anders Troelsen, Martin Lind, Benny Dahl, Jeannette Ø. Penny og Steen Lund.
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Godkendelse af fra 10. januar 2011
Symposier, DOS honorary + Guildal lecture på plads. Afhandlingsdatabase på plads men stadig
lille – mere reklame til DOS mødet. Der er udarbejdet vejledning til projekt beskrivelse, men en er
endnu ikke på selskabets hjemmeside.
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Udkast til priser.
”Bedste artikel”
Der foreslås to årlige priser á kr. 10.000 til bedste videnskabelige artikel. En til klinisk og en
eksperimentel forskning. Formål: at få forskere til at sigte højere og publicere i højere ratede
tidsskrifter for at løfte niveauet i dansk forskning. Artiklen skal være registreret i DOS’s kommende
artikeldatabase. Ansøger skal selv indsende motiveret ansøgning med max 1 artikel pr. forsker.
Ansøgningsfristen er 1. juni vedrørende artikler fra forudgående kalenderår. Bedømmelse vægtes
med 50 % på impact factor og 50 % for øvrige videnskabelig kvalitet. Bedømmelsen foretages af
Videnskabeligt Udvalg (VU).
”Phd pris”
Der foreslås en årlig Phd pris på kr. 25.000. Denne skal stimulere til at publicere mest muligt af
bedst muligt kvalitet. Ansøger skal selv indsende motiveret ansøgning. Kun afhandlinger med
minimum 3 publicerede eller antagede artikler er kvalificerede.
Bedømmelse vægtes efter antal artikler, artiklernes videnskabelige kvalitet, og tidsskrifternes
impact factor. Bedømmelsen foretages af VU.
”DOS research fellowship”
Der foreslås kr. 50.000 til forskningsprojekter hvor forskeren rejser ud for at lære en ny metode der
efterfølgende kan tages i brug/udbredes i DK. Minimum 3 mdr. ophold. Motiveret ansøgning inkl.
beskrivelse af hvordan metoden tænkes udbredt og ansøger CV.
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Tirsdagssymposium.
”Ortopædkirurgisk forskning. Hvorfor og hvordan kommer du i gang?”
Varighed1 time. 15 min til hhv. Phd. stud. (Jeannette P) og en kursist (YODA finder egnet
kandidat) som har gennemført et mindre projekt samt en senior vejleder (Martin L) 5-10 min.
Benny Dahl er ordstyrer.
De yngre forskere skal komme ind på:
Hvorfor skal man forske, egen motivation
Hvordan kommer man i gang
Hvad har der været af glæder, fordele, kriser, problemer – og hvordan løste man problemet. Hvad
kan man kræve af sin vejleder, hvad kan vejleder kræve af den forskningsinteresserede og
hvordan får man koordineret forventninger.
Hvad ville man gøre anderledes.
20 min spørgetid.
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Artikeldatabase. Samarbejde med YODA.

1.1: Kommer til at eksistere i DOS. ”AO” oversigten med regioner kommer til at eksistere i det
planlagte koncept. Det bliver for omfattende at registrere region/lokalisation/forskningsgruppe
samtidigt, da det allerede er igangsat.
1.2: For omfattende. Der findes allerede registre over planlagte og igangværende projekter (bl.a.
datatilsynet).
YODA kan evt. bede individuelle forskningsgrupper om data til YODAs egen oversigt over aktuelle
igangværende projekter
1.3/4: DOS’s målsætning er selv at lave oversigt over forskningsgrupper og ressource personer i
DK. Hjemmesiden på er ved at blive udbygget med en forskningsside, hvorpå der også vil være
vejledning til protokoludformning.

5
Abstract fordeling og bedømmelsen – evaluering.
Sen adgang til abstract indsendelsen. Link på hjemmeside åbnede ikke for mulighed for
indsendelse før tæt på deadline. Abstractindsendelse skal fremover være klar når DOS
annoncerer tilmelding.
Fordeling af bedømmere:
 Skal være muligt at fordele flere bedømmere samtidig.
 Når et abstract har fået tildelt bedømmere skal det ændre farve så man kan se hvor langt
man er kommet.
 Skal som default vises med synlig afsender adresse på alle medforfattere. Eller en
automatik hvor inhabile bedømmere frasorteres.
Bedømmelsen:
 Fjerne stillingtagen til accept/reject
 Burde være muligt at ændre i bedømmelsen efter godkendelse.
 Skal være muligt at kunne se hvad man tidligere har tildelt når man går tilbage i bedømt
abstract.
 Det skal være muligt for VU at se alle abstracts on-line
Problemer med at 6 bedømmere ikke vurderede deres abstrakts trods tilsagn. Må fremover sende
ugentlige automatiske ”Ignorer denne mail hvis du allerede har bedømt” påmindelses mails med
tydelig DOS afsender adresse næste år.
Udvalget skal bruge online adgang til oversigt over bedømmelsesprocessen. Det regneark som
skal kunne anvendes til program planlægning skal kunne generes automatisk.
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Abstract fordeling:
Ud fra gennemsnitligt score udvælges til foredragskonkurrencen.
Ved lige score vælges ud fra flest antal max scores.
Foredrag, posters med taletid og posters uden fordeles.
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Evt.
Problemer med at få web siden om forskning op at køre til tiden. Beslutninger skal effektueres
meget hurtigere.

Jeannette Penny
Martin Lind

