REFERAT
Møde i Videnskabeligt Selskab
Dansk Ortopædisk Selskab
Onsdag d. 16. maj 2018, kl. 10.00 – 16.00
Vejle
Deltagere: Ole Rahbek, Claus Varnum, Maiken Stilling, Kristoffer W. Barfod.
Afbud: Thomas Jakobsen
Punkt
1

Valg af referent
KB vælges til referent.

2

Gennemgang af referat fra sidste møde
Majken vil opdatere hjemmesiden ift at inkludere kvalitetssikringsarbejde i forskningsguiden.

Ansvar

MS

Referatet godkendes.
3

4

Planlægning symposier
Battle: Kristoffer er chair og samler trådene
Børne antebrachium frakturer: TEN-nails vs. Gips (Martin Gotliebsen)
Dislocerede collum femoris frakturer: THA eller Hemi (Torben Bæk vs. Henrik Palm)
AC-leds luksationer: Primær operation vs. ikke-operativ behandling (Klaus Bak)
Medial knæartrose hos yngre aktive patient: uni vs. osteotomi (Poul Torben Nielsen vs. Per Vagn)
Gennemgang af kongresprogram
Ingen anmærkninger.
VU inviteres til at deltage i evalueringsmødet efter kongressen kl 15-16. Der skrives mail til
kandidaten til formand for VU og gøres opmærksom på mødet.

5

Priser til rejselegat.
Udvalget orienteres om at prisen i fremtiden uddeles som et rejselegat.

6

Kongres 2019 – Vingsted
Bestyrelsen har besluttet at lægge kongressen 2019 på Vingsted Konferencecenter ved Vejle. Der er
talrige rum og muligheder for at kombinere små og store rum. Dertil er der mulighed for talrige
forskellige aktiviteter, der kan ligge i løbet af mødet.

OR
MS
KB
CV

OR

VU har fået til opgave at foreslå et nyt koncept for DOS kongressen der bygger på mulighederne ved
det nye kongressted. Herunder både det sociale, det videnskabelige og det netværksskabende.
Foreløbige overvejelser:
Der skal være en samlende ansvarlig person i DOS bestyrelse. Det er værd at overveje at definere et
bestyrelsesmedlem som kongresansvarlig, evt. Past president eller alternativt et ekstra medlem i
bestyrelsen. Under dette ansvarsområde samles et udvalg bestående af de ansvarlige for nedenfor
stående arbejdsområder:
Arbejdsområder:
•
Program og videnskab (Det nuværende VU)
•
Netværk og sociale aktiviteter (3 personer, herunder et YODA medlem)
•
Fest og underholdning (3 personer, herunder et YODA medlem)

OR

•
•
•

IT-, audio- og runners (VU medlem (Claus Varnum) + 2-3 IT-kyndige medlemmer)
PR og kommunikation omkring kongressen (Webmaster + 2 personer, herunder evt. et
YODA medlem)
Industri- og udstilling (Kasseren, sekretæren samt evt. et industrimedlem)

Det besluttes at afholde de næste to VU-møder på Vingsted.
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11

Check drejebog
Ole vil opdatere drejebogen for VU henover sommeren.

OR

Potentielle reviewers identificeres og der tages kontakt til dem i løbet af den kommende uge.

MS

DOS strategiplan
Der udformes et forslag til VU’s del af den kommende strategiplan som over de kommende uger
rettes til og indsendes.

OR

Årets bedste artikel
Artikel er enstemmigt valgt. Ingen inhabilitet. Der formuleres en motivation til bestyrelsen med forslag
til valgte kandidat.

OR

Årets bedste PhD
MS og OR er inhabile. PHD er enstemmigt valgt blandt de resterende tre medlemmer. Der formuleres
en motivation til bestyrelsen med forslag til valgte kandidat.

OR

DOS fellowship
MS er inhabil. Modtager af fellow shippet vælges enstemmigt blandt de resterende fire medlemmer.
Der formuleres en motivation til bestyrelsen med forslag til valgte kandidat.

OR

Retningslinjerne til fellow shippet opdateres til mødet i november. Der udformes forslag til ny
formulering inden da ved CV.
12

Evt.
Kristoffer nævner den nye PREPARE artikel fra Bandholms gruppe. Det aftales at lave en lille
reklametekst og annoncere den i nyhedsbrevet.

CV

KB

Hvor mange modtager ikke DOS nyhedsbrev? Det opfordres til at lægge info på hjemmesiden om
hvordan man opdaterer sin mail hos Lægeforeningen.

TJ

Nye speciallæger er svære at få fat i. Der opfordres til at lægge en notits på forsiden af hjemmesiden
hvor nye speciallæger opfordres til at skrive til Gitte mhp at blive budt velkommen i selskabet.

TJ

