
DOS videnskabeligt udvalg 
Sixtus 

 Torsdag 15.01.15 
 
 
VU møde       9.00-12.00 
 
Til stede Martin Lind, Ole Rahbek, Thomas Jakobsen, Anders Troelsen, Jeannette Penny 
 
Dagsorden  
 

1. Valg af referent 
JØP 
 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde 
 
Det sidste fra april. Godkendt. Ikke ref fra august møde 
 

3. Status: Afhandlings database 
 
34 på hjemmesiden. Yderlige 9 har indsendt men mangler at blive lagt på. Nogle vil gerne man afventer 
endelig publikation af delarbejderne. JØP skriver til dem der mangler. Sender ”missing list” ud med ref. 
og VU ”prikker til” dem de kender. Spørge TU om ”hit rate” på databasen. 
 

4. Hjemmeside – ny redaktør 
 
Kommet godt i gang. Opdaterer. Vil undersøge ”hit rate” på forskningslinks. ”Forskning” skifter navn til ” 
videnskab”. Knapper på forskningssiden skal matche drop-down menu’en. Splitte op i ”DOS kongres” og 
”Forskning” (TJ). Under Bedømmelsesprocedure er der et tomt felt under ”scoresystem”. Her skal kort 
beskrivelse m link til pdf med systemet og vejledning til bedømmerne ligge (OR sender til TJ). 
Gennemgang af ”godt i gang med forskning” (ATsender til TJ). Pdf version slettes (TJ) Gennemgang af 
forskningsgrupper (JØP). Beretning fra DOS fellowship linkes til fellowship modtageren under VU (TJ). 
Tilbagevendenden punkt til Sixtus: gennemgang af forskningshjemmesiden og opdateringer af 
dokumenter. Overveje at lave abstract database m gamle abstracts en periode (5 år?), fordelt på 
fagområde og årstal. TJ chekker med TU om prisen på dette og videre kontakt til hovedbestyrelsen 
 

5. Forslag til Politik for tilbagetrækning af abstrakts 
 
Kan frit tilbagetrækkes frem til besked om antagelse eller afvisning. 

 
 

6. Forslag til politik omkring video optagelser på DOS kongres 
 
Hvis der skal video filmes primært foredragskonkurrencen og symposier. Der skal gives aktivt tilsagn og 
hvis fx en af et symposiepanel ikke ønsker at deltage skal dette klippes ud. Forud for videofilmede 
sessions skal dette annonceres af chairmen.  
 

7. Evaluering af kongres 
 
Evaluering fra bestyrelsen gennemgåes. Fremover Lillebror frem for casino ballroom, hvis det kan lade 
sig gøre pladsmæssigt. Info til chaimen sufficient. Huske info på bordene (planlægges i drejebogen). For 
at undgå nepotisme må chairpersons på postersessions fremover ikke være medforfattere på nogle af 
publikationerne. Ved Prisoverrækkelsen (PhD og artikel samt fellowship) bør der bruges et minut på 
motivering for valget af vinder. Vigtigt signal. 
 

8. Scoresystem 
 
AT gennemgår resultater fra inter og intra rater bedømmelser.  SUM umiddelbart mere robust end VAS: 
AT får statistiker på data, resultat afsnit og sidste forfatter. OR 1. forfatter. ML, JØP og SLJ ind imellem. 
Planlægger klar til DOS kongress submission ( alm. bedømmelse minus evt. konkurrence) 
formandsberetning og sigter på publikation i ACTA 



 
9. Forskningssymposie - evaluering og planlægning af nyt 

 
PROMs (Aksel Paulsen, Eva Roos, generelt, validering, specifikke inden for ortopædkirurgi JØP taler 
med dem og hører hvem de evt. ellers kunne anbefale) 50 min incl. Tid til spørgsmål. 
 

10. Ny programskabelon 
 
Godkendt 

   - Andre symposier. Afventer udmeldinger om indhold. 
- Professorforelæsninger Michael Ulrich Winther, Ming Ding, Bjarne Møller Madsen. Evt en mere 
hvis der kommer flere inden august mødet. 

 
11. Opdatering drejebog 

 
Gjort 

 
12. Planlægning af VU møder 

 
21 april : scoresystem og prismøde, Hilton (ML). 17 august Århus planlægning af kongres (OR). 
 

13.  Eventuelt 
 
ML udtræder som menigt medlem af VU til efteråret. OR på genvalg som formand, vil gerne fortsætte en 
periode mere. TJ/OR melder ud i nyhedsbrev at 2 pladser er på valg og opfordrer interesserede til at 
melde sig.  


