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Til stede: Martin Lind, Ole Rahbæk, Anders Troelsen, Thomas Jakobsen og Jeannette Ø
Penny.
Valg af referent: JØP
ML går kl. 12. Er med til punkterne: priser, scoresystem og kongres program.
Godkendelse af referat fra Sixtus: gjort
Pause-slides - opfordring til at besøge udstilling, søge priser, forårsmødet YODA (med
en del fokus på at fange de uddannelsesansvarlige overlæger), posterafstemning,
promovere kandidaterne til paper awards. Evt. reklamere for honorary lecture og
professor forelæsninger. TJ laver skabelon og kontakter UDU mhp. slides.
Priser (se dropbox)
Vindere fundet
Artikel: 3 kandidater.Tæt løb, men Martin Lindbjerg-Larsens Hofteartikel vinder pga. Stort
arbejde,Valideret data, så tæt på ”sandheden” som muligt,Første gang man ser så
grundig beskrivelse af en vigtig patientgruppe.
PhD: Kristoffer K Barfod: Randomiserede studier på stor gruppe som tidligere har været
uudforsket, publicerede artikler i tidsskrifter med god impact factor med resultater der har
fået direkte impact på patientbehandlingen.
Fellowship: KKB eneste ansøger. Ansøgningen har en svaghed hvad angår ”at bringe og
implementere en ny teknik/metode til Danmark”. VU lægger op til at DOSs
hovedbestyrelse skal træffe endelig beslutning og VU anbefaler fremover at formåls
paragraffen for PhD. prisen ændres til at travelling fellowships også kan søges, men at
kandidater med ny metode kommer først.

5. Symposier status
UDU. Introduktionsstilling
Thrombose profylakse (Lars Borris vs. Søren Overgaard). Mangler tilsagn fra SO. OR
venter på SO. Overvejer at invitere Henrik Husted med for at få et ”minimal eller intet
profylakse” synspunkt med.
PROM: JØPs udkast godkendt. Endeligt program klar til onsdag 6/5.spørge om de vil
levere slides til DOSs hjemmeside.
6. Status kongresprogram
ORs foreløbige program godkendt.
7. Scoresystem status
Nogle af de statistiske beregninger over variansen svære at gennemskue. I stedet
søjlediagrammer over intra variansen. OR kontakter Thomas Kallemose. Artikel godt på
vej mod færdig.
Oversigt over enkelt kategorie;. Metode, design og resultater er nogle af de kategorier
med størst varians. Afventer at se om der er forskel på klinisk og eksperimentelle studier.
Overveje at re-designe total score systemet fremover og se om det kan gøres bedre.
8. Revision af skriv til Chairmen (OR). Tilføjelse: Når der afslutningsvis takkes for en god
session opfordres der også til at besøge udstillingen.
9. Fokus på disclosures ved foredrag. Arbejde fremad med at få dem med i abstract
submission processen fremad. Kan ikke nås i 2015.

10. Abstract database godkendt af bestyrelsen: Er i gang.(TJ)
11. Orientering om professor forelæsninger.. Per Hölmich nyudnævnt professor 1. maj HvH.
Der bliver 4 stk. 15 min til hver. OR kontakter Per Hölmich.
12. Anders og Martin stopper - hvad så? Opslag på facebook og i nyhedsbrev om 2 ledige
pladser (TJ). VUs medlemmer prikker egnede kandidater med opfordring til at melde sig
som kandidat.
13. Status hjemmeside. Gennemgang ved TJ. En del sat i gang.
14. Status PhD database. JØP. Relativt få (under 300) hits men vil gerne bevare det som
vidensbank. Ikke gevinst ved at opfordre ”gamle” afhandlinger til indlevering. JØP Vil
fremadrettet kontakte relevante kandidater fra foregående år og opfordre dem til at
uploade. Evt fremadrettet linke til ansøgning om PhD pris.
15. Eventuelt: JØP har gennemgået forskningsgrupper. Sender liste til Thomas som retter til
og kontakter ”døde” links for at høre om de vil opdatere.
Oprydning dropbox (OR)
Gennemgang af drejebog. JØP. 3 selskaber mangler tilbagemelding på bedømmere. Der
er rykket. Når endelig liste haves til dropbox hvor VU udfylder ”yngre kandidater” listen.
TJ overtager ATs job med allokering af bedømmer processen i år.
Bedre promovering/motivering af PhD og årets artikel prisen til galla middagen (OR).

