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Punkt
1

Valg af referent
KB vælges til referent.

2

Gennemgang af kongresprogram
Programmet gennemgås. Der åbnes 3 ekstra sessioner til orale præsentationer pga det store inflow
af abstract. Disse ligger parallelt med
Ellers ingen ændringer til programmet.

2

Planlægning af orale sessioner
Der er submittet 225unikke abstracts.
Kongresprogrammet er planlagt med følgende foredragssessioner, der er således udvidet med
sessioner i forhold til tidligere planlagt program:
•
60min 6 stk, (7 abstracts per session = 42stk)
•
90min 9 stk (10 abstracts per session = 90stk)
•
YODA Best Paper – 5 abstracts
•
Best Paper – 7 abstracts
Der afvises 12 abstracts, som tidligere med ISK under 40 og/eller VAS under 30. Således 68 posters.
Bedste Abstract findes på følgende måde:
De 10 højest ratede abstract, samt foredrag hvor mindst 2 reviewers har vurderet dem til at være
kandidater til konkurrencen gennemlæses. Der vælges 7 abstract til konkurrencen udfra følgende
kriterier: modificeret ISK-score, VAS, antal af reviewer der har vurderet at det burde i
foredragskonkurrrencen og VU’s samlede vurdering ved gennemlæsning.
Ved abstract hvor et VU medlem er medforfatter på studiet forlader medlemmet rummet under
voteringen.
Chairmen fastlægges.

3

Planlægning af VU-symposium
Battle: Kristoffer er chair og samler trådene
Børne antebrachium frakturer: TEN-nails vs. Gips
Dislocerede collum femoris frakturer: THA eller Hemi
AC-leds luksationer: Primær operation vs. ikke-operativ behandling
Medial knæartrose hos yngre aktive patient: uni vs. osteotomi

Ansvar

4

5

Fordeling af opgaver vedr kongres
Stemmesedler til Foredragskonkurrencen og bedste abstract udformes af Claus.

CV

Instruktionssedler til Chairmen

MS

Forbedringer til næsteårs bedømmelse
Ved review af abstracts skal det gøres obligatorisk at tage stilling til om et abstract er potentielt
konkurrencemateriale.
Abstract skal låses ved 1800 tegn. Alternativt skal det fremgå klart at abstract annulleres hvis
grænsen overskrides.

