REFERAT
Møde i Videnskabeligt Selskab
Dansk Ortopædisk Selskab
5 April, 2017 kl 10.00-16.30
Bygning 9A på Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansensgade 2
Deltagere: Ole Rahbek, Thomas Jakobsen, Maiken Stilling (via Skype), Claus Varnum, Kristoffer Barfod.
Punkt
1

Valg af referent
KB vælges til referent.

2

Gennemgang af referat fra sidste møde
Hjemmeside - er blevet opdateret.
’Hjælp til forskning’ er opdateret, men overlapper med YODA. Det aftales at tage kontakt til YODA for
at koordinere deres forskningsvejledning med den gamle.
Forskningsgrupper
Er opdateret. De enheder som ikke har funktionelle sider er kontaktet.
Afhandlingsdatabasen
Der var problemer med den elektroniske registrering. Problemet er løst, således at fremsendte
afhandlinger nu lægges op.
Betaling af DOS-kongressen for VU medlemmer
Overnatning, middag og kørsel betales iht. DOS retningslinjer.

3

Evaluering af scoresystem
Score systemet gennemgås.
Clinical
Punkt 5: Der er rejst spørgsmål til hvordan kategorierne under punkt 5 skal forstås. Det vedtages at
ændre punkt 5 til:
Methods
Appropriate and valid outcome measures
Appropriate outcome measures with questionable validity
Inappropriate outcome measure
Experimental
Punkt 2: det diskuteres om der er tilstrækkelig mulighed for at differentiere studierne. Ingen tiltag.
Punkt 2b: Det diskuteres om billeddannende modaliteter skal tilføjes. Dette gøres.
Der mangler et afsnit der tager højde for power/sample size for dyrestudier.
Technical note /case presentation
Her bruges kun VAS, ikke scoresystemet.
Samlet
Er der tilstrækkelig mulighed for at belønne den originale ide? Dette ligger under punkt 1 ’problem
description’ og punkt 6 ’results’.
Power/ sample size beregning indgår ikke direkte i scoren, men indgår under punkt 4 ’materiale’.

Ansvar

TJ

Setup på hjemmesiden
Det vedtages at tilføje en knap til reviewers der hedder: ’kandidat til foredragskonkurrence’.
Opsamling
Thomas sender ændringerne til SundVision mhp ændring af hjemmesiden

TJ

Det besluttes at vi ikke vil ændre systemet grundlæggende på nuværende tidspunkt. Vi vil ’fine tune’,
kører en kongres til og så vurdere det igen næste år.
4

Status symposier til DOS kongressen
Symposium om systematisk review og metaanalyse er under planlægning. Deadline for
programforslag er 1. maj.
Symposium om ’konservativ vs. operativ’ behandling.
Emneforslag:
Colles fraktur: Michael Brix vs. Torben Bæk Hansen
Akut akillesseneruptur: Kristoffer Barfod vs. Lars Ebskov
Subacromielt impingement Syndrom: Bo Sanderhof Olsen vs. Marianne Backer

5

MS
OR

Gennemgang af kongresprogram
Er gennemgået af bestyrelsen og rettet til så der er øget fokus på uddannelse.
Poster walk
Ved næste møde besluttes hvordan vi afholder poster walk og poster konkurrence. Det undersøges
om vi kan lave ’live’ afstemning efter ’battle’. Kristoffer sætter en Kahoot op.

6

Check drejebog
Gennemgået af OR.

7

Årets bedste artikel
10 artikler er indsendt. De er scoret iht. vores validerede scoresystem af udvalgets medlemmer. De 5
bedst scorede artikler diskuteres ift. metoden. På baggrund af disse scorer og IF for tidsskrifter hvor
artiklerne er publiceret vælges årets artikel. Der er enighed omkring den vindende artikel. Dette
offentliggøres op til DOS-kongressen.

8

Årets bedste PhD
Der er 6 afhandlinger indsendt. De diskuteres grundigt. Der er 2 afhandlinger som skiller sig ud fra
resten hvorfor de diskuteres ekstra grundigt. Tilsidst opnås enighed i udvalget omkring årets PhD
2017.

9

DOS fellowship
En ansøgning som behandles.

10

Næste møde
Der er behov for et ekstra møde før sommerferien ift. at beslutte strukturen omkring poster walken.
Formatet af dette møde besluttes i løbet af den kommende måned.

KB

