DOS videnskabeligt udvalg
Mandag den 28-4-2014, kl 10.00 til 16.00.
Hotel Hilton, Kbh.
Til stede, Ole Rahbek, Steen Lund Jensen, Martin Lind, Jeannette
Østergaard Penny (ref). og Anders Troelsen.

1. Referat fra forrige VU møde jan 2014.
Godkendes.
2. Priser (ML)
Artikler: Christian S Nielsens artikel om TKA fibrin klæber, scorer højest
hos alle bedømmere. Upåklageligt design. Vigtigt at dokumentere evt.
effekt før ibrugtagning af nye behandlinger – især når der ikke er effekt.
Besked til Aksel Paulsen om at artikel fra 2012 ikke indgår i bedømmelsen
(ML)
I motivationen skal angives tidsskriftets impact factor – rettes på hj. Side.
(ML retter og kontakter Torben)
PhD: Ole Rahbek inhabil og forlader lokalet.
Martin og Jan meget stærke kandidater. Martin vælges pga. direkte
ortopædkirurgisk relevans, rød tråd fra laboratoriet til klinikken og gode
stærke artikler.
Hædrende omtale til Jan som har flot impact factor, flot stringent skrevet
afhandling og originalt fokus område.
Der er truffet beslutning om at der fremover ikke skal være publiceret 3
artikler. Alle godkendte PhD afhandlinger er kandidater. – det skal rettes
på hjemmesiden, så det bliver officielt. I motivationen skal ansøgere
angive artikler, samt impact factor for de publicerede artikler såvel som det
tidsskrift der er indsendt til/afventer publikation. Det skal noteres at
ansøgere giver tilladelse til at afhandlingen indgår i PhD databasen. Skal
rettes på hj. side. (ML retter og besked til Torben)
Fellowship:
Martin Gottliebsen. Pga. ny teknik i DK, fremtidige samarbejder. Potentielt
ledbevarende perspektiver. Direkte relevant ortopædisk emne.
3. Score system (SL)
Litteratur gennemgang. Ingen guldstandard for hvad der er gode abstract
score systemer. Ingen validerede guidelines fraset IR IO agreement ect.
Hollandsk ACTA artikel (ISK) virker umiddelbart som noget af det bedste.
SL har forslag til modificering af dette med enkelte ekstra kategorier og
færre valg i andre kategorier. Vil se på om det er noget der skal benyttes i
fremtiden, men umiddelbart vælges ISK som er det bedst validerede, som
vil blive indført allerede 2014, som led i strategiplanen. Der vil blive tilføjet
en VAS skala forud for IKS skema, som bedømmer ”overordnet indtryk”.
Holdes på engelsk.
SL kontakter Torben, er VAS muligt eller skal det være 0/10 el. 0/100?

Sigter efter at lave dobbeltbedømmelse en mdr. senere på bedømmere
som har bedømt mindst 10 abstracts.
AT sørger for statistik. SL laver baggrund, Resten af udvalg deltager som
forfattere på planlagt publikation.
4. Forsknings Symposium DOS kongres. Sample size (AT)
Statistiker, Steen Ladelund, på plads. Budget 5000 kr. i honorar for
forberedelse/undervisning.
Vil spørge Peter Frandsen (alternativt Ivan Hviid som også har editor
erfaring) om han vil holde oplæg fra ortopædkirurgens synsvinkel. Ønskes
meget praktisk m. masser af eksempler.
5. Døde links (JØP)
Forskning lige nu – fjernes
Artikel/PhD database side - fjernes.
Forskningsgrupper skal genaktiveres – kan kun tilgås fra drop-down menu
(JØP besked til Torben)
6. PhD/Doktorafhandling database. (JØP)
Torben er i gang.
Skal lave/sende formular fornavn, navn, årstal, titel og abstract felter til
PhD’ere som skal vedhæfte deres Pdf af afhandlingen. (JØP)
JØP oversigt over hvad der er meldt ind, hvilke afdelinger der mangler. ML
tager Århus, SL tager Ålborg. JØP ringer/mailer resten igen.
7. DOS kongressen (OR)
Tidsplan godkendt.
Workshop klinisk dokumentation lægges ind onsdag morgen med 1½ time
som 4. session sideløbende.
Torsdag morgen ligger 3 sideløbende symposier. Uddannelse og forskning
forventes at fortsætte. Det 3. symposium fortsætter som fagområdernes
med rotation, men der kan pauseres fra rotationen hvis en gruppe ønsker
sær-symposium. Skal søges hos/stillingtagen ved VU. OR finder
rotationsrækkefølgen og får den lagt på hjemmesiden.
Professor forelæsninger sideløbende. Overveje til næste år at have en
samlet session med kortere forelæsninger for alle.
8. Evt.
Drejebogen ses efter. JØP kontakter fagudvalg vedr. bedømmerlister.
Overveje drejebog som fast punkt til møder.

