
Referat VU-møde kl. 9-17 den 17. august 2016, Aarhus 
 
Til stede: Ole Rahbek, Jeanette Penny, Maiken Stilling, Thomas Jakobsen, Claus Varnum (referent) 
 

1. Valg ordstyrer 
Ole 
 

2. Tidligere referat 
Gennemgået og godkendt. Kan uploades på DOS’ hjemmeside. 
 

3. Orientering om kandidater til VU 
Ingen kandidater har meldt sig på forhånd. Det er fortsat muligt at få beskrivelse af sit 
kandidatur i DOS Bulletinen, hvis nogen skulle melde sig inden udgangen af uge 33. Kandidater 
kan i øvrigt melde sig, indtil en time før generalforsamlingen. 
 

4. Evaluering scoresystem 
Der er forskel mellem VAS og IKS scoresystemet ud fra bedømmelsen af abstracts. nogle 
bedømmer har ikke fået korrekt markeres, om det drejede sig om et klinisk eller 
eksperimentielt studie. Desuden har der været nogen diskrepans med studiedesign og 
kontrolgruppe, når bedømmelse blev sammenlignet med angivelse i abstract. Det har ført til, at 
VU medlemmer vil foretage retest af nogle abstracts for at tjekke, at IKS score beregnes 
korrekt via online scoringen af abstracts. 
 

5. Gennemgang af korrespondance breve og svar proces 
Korrespondancebreve ses igennem, småjusteres og godkendes. 
 

6. Fordeling af opgaver vedr. kongres 
Maiken laver lister med nye tider foredrag og posterforedrag til brug for chairmen under 
kongressen.   
Thomas søger for pausebilleder mm. 
Jeanette kontakter chairs. 
Ole har ansvaret for det nye kliksystem til live-afstemninger 
I øvrigt tjekker alle drejebogen. 
 

7. Status symposie 
Følgende indlægsholdere er blevet spurgt og har accepteret: Klaus Hindsø, Alma B. Pedersen, 
Søren Overgaard, Torben Bæk Hansen og Jeanette Penny. 
 

8. Programlægning inkl. chairmen 
Grundig gennemgang af abstracts for at finde de 7 foredrag til foredragskonkurrencen. Efter 
afstemning om bedste foredrag, stemmes om bedste poster. 
YODA har selv udpeget kandidater til YODAs foredragskonkurrence. Efterfølgende blev 
resterende abstracts gennemgået for at finde frem til dem, der skulle præsenteres på DOS 
kongressen enten som foredrag, poster med foredrag eller som poster. Abstracts med en VAS 
score på under 30 (9 abstracts) blev afvist.  
Der vil på DOS kongressen i år være 6 min. til almindeligt foredrag efterfuldt af 2 minutter til 
spørgsmål. 

 
9. Eventuelt 

Intet. 


