DOS videnskabeligt udvalg
Torsdag den 17-1-2013, kl 9.00 til 12.00.
Hotel Sixtus, Middelfart.
Til stede: Ole Rahbek, Steen Lund Jensen, Martin Lind og Jeannette Østergaard
Penny (ref) og Anders Troelsen.

1)
Intet referat til august 2012 mødet. Mere et fordelingsmøde og ikke andet at
godkende end at vi fik fordelt abstracts og lagt kongresplan.
2)
Ridser op hvad vi plejer og laver tidslinier for bedømmelsesprocedure.
 17 jan. Info til fagområder om at der skal findes bedømmere (OR)
 1 marts. Jeannette sender enslydende (fraset antal) mail til
formænd (kopi til Ole) for fagområderne, der bedes sørge for 5
bedømmere (7 for traume og idræt og 12 fra hofte/knæ).
Fagområdet skal levere en liste med navn, fungerende e-mail
adresse og telefonnummer på bedømmeren, og skal have sikret sig
tilsagn til at de vil påtage sig bedømmeropgaven. Deadline for
aflevering af liste er 1 maj. (JØP)

VU vælger endeligt ud til bedømmer samt chairpersons og kommer med liste
over navne fra yngre ortopæder vi synes skal supplere.
21. juni. Jeannette har endelig bedømmerliste klar (JØP)
23 juni kl 23:59 (slut uge 25). Deadline for tilmelding af abstracts.
30 juni (uge 26).VU har fordelt abstracts til bedømmere.
Samme procedure som 2012, som fungerede godt
Ad elektronisk bedømmelse:
 Bedømmer skal have en ”inhabil” knap (SLJ)
 Beskrivelse af scoresystemet skal ligges ind på hjemmesiden.
(Martin sender til Steen, efter at have rekonstrueret) (ML, SLJ)
Uge 31+32: Torben kontrollere fremgangen og sender venlige huske
VU får statistik fra Torben ugen før deadline om hvor mange der mangler at
bedømme
11. august. Besvarelsen skal være fuldført. Såfremt en bedømmer ikke
bedømmer sine abstracts vil VU udføre bedømmelsen, og der tilgår fagområdet
besked om at pågældene ikke skal være bedømmer i næste omgang.
Til brug for VU skal der automatisk genereres en samlet score ud fra
bedømmelsen i et passende format
 Martin trækker scoren (samt rådata) fra systemet og videresender
til VU. Som 2012.(ML)
19. august :VU møde hvor abstracts fordeles til DOS kongressen. Der er plads til
max 200 antagelser, evt færre hvis alle 5 industrisymposier sælges, de laveste
points må afvises. Abstracts hvor er der stor afvigelse i bedømmelserne (>2)
revurderes af VU.



Disse abstracts selekteres af Anders (AT)

 Ad online abstracs tilmelding skal der laves div småændringer fx
automatisk nej til poster only ect.Steen sørger for kontakt til
Torben (SLJ)
 Af hensyn til hoveduddannelseskandidater skal der straks efter VU
møde august laves liste på hjemmesiden hvor man kan se hvad der
er antaget og som hvad. Info skal skrives på abstract
tilmeldingssidenPdf af regneark med antagede talks og postere
opslås efter godkendelse af bestyrelsen – Ole spørger
hovedbestyrelsen om vi kan opslå uden godkendelse (OR)

3)
Ny form for poster-konkurrence
6 kandidater vælges baseret på chairpersons anbefalinger fra poster sessions.
Kandidaterne kommer på stemmesedlen til fredagens foredragskonkurrence.
(Ole) VU mødes i frokostpausen og laver egen vurdering for at se om det
stemmer nogenlunde overens med resultatet (eller om det er de store fagområder
der automatisk løber med prisen) og vil tage op til evaluering om
bedømmelsesmåden skal fastholdes eller gå retur til VU bedømmelse.
4)


Nyt spørgeskema efter næste kongres ( Martin sender gl skema
til Ole som retter lidt til) (ML,OR). Dette forlægges bestyrelsen
ved næste bestyrelsesmøde (OR)



Abstractbog. Der laves lille folder med oversigt overfagene som
også kommer i abstractbogen.(SLJ)

5)

6)
Sponsorpakker. Ikke noget vi tager op lige i øjeblikket. Fortsætter med
firmasymposier.
7)
Artikledatabase. 660 gange vist på et år (30 plads). Der bliver ikke meldt ind.
 Opgaven overgår til Jeannette som søger jan og oktober til
intern statestik. Sender videre til Ole til årsrapporten. Krav til
indmelding forsvinder fra ”årets artikel pris”.(JØP)
8)




Phd databasen . Brev til professorer i marts om deadline for
ansøgning til priser , herunder phd prisen, som kræver at den
er indsendt til VUs database (Ole) (Jeannette sender liste med
mailadresser til Ole) (JØP, OR)
Mht priser reklamerer nyhedsbrevet for deadlines i foråret
(SLJ))

9)
Forskningsgrupper i Danmark.
.”Danmarkskortet” fra YODAs hjemmeside som kopieres til VU’s. Arbejdet
med aktive forskningsgrupper er lavet men er ikke lagt på hjemmesiden. Steen
har fået grupperne på mail, og tilføjer info til kortet.
10)
YODA


Ole kontakter YODA og hører hvad deres formål er med kortet
og evt. måde vi kan arbejde sammen på.(OR)
YODA stadig interesseret i samarbejde omkring forskningskurser. Det er VU
også.
Fint at YODA varetager ungdomsforskerpris.
 Punktet ”forskning lige nu” på VUs hjemmeside nedlægges.
Urealistisk.(SLJ)
11)
Plan for kongres 2013
Honorary lecture: v Traumeselskab onsdag
 Spørge bestyrelsen om ny professor OUH Uffe Jørgensen skal
have tiltrædelsesforlæsning. ½ time? (OR)
Symposier fortsætter torsdag morgen.
Indtil videre 5 Firma symposier, hvis de besættes må vi skære antallet af
foredrag ned i forhold til 2012.
12)
Diverse:
Planlægge visionsmøde i foråret for eventuelle fremtidige VU aktiviteter eller
bedre implementering af eksisterende tiltag? I første omgang brainstorme og
udveksle tanker og idéer pr mail.
 Der skal laves dropbox (SLJ)
 Anders laver kogebog for abstract handling, (AT)
 Jeannette laver for DOS kongressen. (JØP)

