REFERAT
Møde i Videnskabeligt Selskab
Dansk Ortopædisk Selskab
Torsdag d. 18. januar 2018, kl. 09.00 – 12.00
Sinatur hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart
Deltagere: Ole Rahbek, Thomas Jakobsen, Maiken Stilling, Kristoffer W. Barfod.
Punkt
1

Valg af referent
KB vælges til referent.

2

Gennemgang af referat fra sidste møde
Godkendt.

3

Hjemmeside – afhandlingsdatabase - VU´s sider ses i gennem
•
Hjælp til forskning. Opdateret og velfungerende. Der tilføjes punkt omkring kvalitetssikring.
•
Forskningsgrupper. Opdateret. Forskningsgrupper er velkomne til at melde ind.
•
Afhandlingsdatabase. Der mangler indrapporteringer fra 2015 og fra 2017. Forskningsledere
i DK skal kontaktes mhp at huske deres PhD-dimitanter på at indberette.
•
Priser. Opdateret.
•
DOS kongressen. Mangler opdatering.
•
DOS kongressen prisvindere. Opdateret.
•
DOS kongressen. Retningslinjer for foredrag og postere.
Det besluttes at lægge bedømmelseskriterierne ud på hjemmesiden

4

5

Evaluering af kongres
•
Posternumre droppes, så vi bruger abstractnumre alene.
•
Posterstande skal være med tegnestifter.
•
Antallet af orale præsentationer skæres ned til 10 pr 90 minutters session. Vi opretholder
6min præsentation og 2min spørgsmål. Dertil er der så 10minutters ’buffertid’.
•
Der skal opsættes plakater på væggene rundt i området med dagsprogrammer.
•
Program pamflet ønskes kombineret med Guildal pamflet. Gitte Eggers bedes kontakte Jes
Brun for at høre om det er muligt.
•
Vigtigt at informere alle chairs omkring vigtigheden af at overholde taletid.
•
Posterwalken var ikke så velfungerende i 2017. I 2018 vil vi lave en reel poster walk. Posterpræsentatorer inddeles i grupper af 4-6 personer, som skal gå rundt sammen og give
feedback på hinandens postere. De skal forberede en ’elevator’ tale af 1mins varighed.
•
PC opsætning. Som i 2017.
•
Gameplan for opsætning af borde, stole, mikrofoner etc. til hvert rum, skal laves forud for
kongressen. Møde med teknikkeren dagen før.
•
Konkurrencepostere skal hænge sammen.
•
VU ønsker at deltage i evalueringen af kongressen med DOS bestyrelse fredag eftermiddag.
•
Møde onsdag morgen kl 7:30-8:30 med morgenmad hvor de sidste ting omkring kongressen
planlægges.
Ny formand i VU
Forslag diskuteres.

Ansvar
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TJ
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TJ
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OR
KB

OR
OR
OR

6

Symposier - evaluering og planlægning af nyt/nye
4 symposier:
•
VU symposium Battle: operativ vs. konservativ (90min)
•
KU symposium (90min)
•
UDDU symposium (90min)
•
UDDU symposium (60min)
Kursus onsdag morgen (90min):
•
Fra elevator pitch til professorforelæsning (90min)
Workshops (max 25personer):
•
UDDU (60min)
•
UDDU: Meet the experts (20unge og 5 udvalgte ældre) lille lokale (90min)

7

Ny programskabelon
•
Kongressen skal åbne med EFORT symposium omkring revisions THA. Det er et forholdsvis
snævert emne som formentlig kun appellerer til 10-20% af DOS medlemmer. Da der ikke må
ligge noget ved siden af EFORT symposiet risikerer vi, at det for hovedpartens af selskabets
medlemmer betyder at kongressen først går i gang kl 13.

8

Fremtidens kongres
Forslag til politik omkring professorforelæsninger: Nyudnævnte ortopædkirurgiske professorer
inviteres til at afholde professorforelæsninger. Nyudnævnte professorer inden for tilgrænsende
specialer og fag kan få lov til at afholde professorforelæsninger, hvis de er medlemmer af DOS og et
andet DOS medlem har indsendt en motiveret indstilling med begrundelse for relevansen af
forelæsningen. Indstillingen skal godkendes af VU og bestyrelsen.

9

Fremtidige VU møder 2018
16. maj: hos Claus i trekantsområdet.
16. august: Casablanca i Århus
16. november: Overdragelsesmøde

10

Opdatering drejebog 2018
Ole opdaterer drejebogen løbende i 2018 mhp kommende formandsskifte.

11

Evt.
Intet

