REFERAT
Møde i Videnskabeligt Selskab
Dansk Ortopædisk Selskab
Torsdag d. 11. april 2019, kl. 9.30 – 16.00
Vejle
Deltagere: Peter Tengberg, Claus Varnum, Maiken Stilling, Kristoffer W. Barfod,
Thomas Jakobsen
Afbud: Ingen.
Punkt

Ansvar

1

Valg af referent
KB vælges til referent.

KB

2

Gennemgang af referat fra sidste møde
Godkendt

TJ

3

Kongres 2019 og kongresprogram
Program
Gennemgås. KU og VU symposier byttes rundt.
Postersessionen skal ligge midt i programmet, da der er booket socialt program efter 17. Skal derfor
være en normal sesion med korte præsentationer
Det besluttes at tage postersessionen op som et fokuspunkt på et heldagsmøde i løbet af det
kommende år mhp at forbedre sessionen til 2020.
Planlægning af symposier
UDDU, KU og SAKS skal kontaktes vedr. tilbagemelding omkring hvad deres symposier og WS
indeholder. Bulletin-klare indlæg skal foreligge 1/8.
VU Battle
Cementeret vs. ikke cementeret THA til artrose (Søren Solgård, Gentofte vs. Søren Overgaard)
SAD og impingement (Janne Ovesen, Århus)
Ryg evt. vertebroplastik (Mikkel Andersen fra Midelfart)
Trimalleolære fraktur, skal bagkanten fikseres (Jens Brahe, Århus og Morten Grove Thomsen
(skal tale for))
Classics in othopedics – Critical appraisal of common knowledge
Gennemgang af klassiske artikler der ligger til grund for common knowledge. Presenter skal
dissekere artiklerne udfra de korrekte tjeklister fx CASP tjek listerne: www.casp-uk.net
Forslag til emner:
Gustilo-Anderson (Bjarke Viberg)
Klaus Hindsø
Kamme Lindberg biopsier (Søren Overgård eller Bo Sanderhof)
Ide til næste år: Kliniske databaser og skuffeprojekter, hvordan laver man forskning på gamle
data med cpr.nr. i ’skuffen’.
Professor forelæsninger
Alma Becic Pedersen
Peter skal skrive ud til alle ledende overlæger.

4

Abstract submission system

PT
KB

PT
PT

Gennemgås og rettes til.
I 2018 var der problemer med at KKR fik reserveret tid til præsentation, men at de ikke dukkede op og
gjorde det. Det besluttes at der skal være en aktiv tilmelding, hvor præsenter fremgår. Deadline for
tilmelding af KKR er 1/8, via et skjult link til abstractsystemet.
Peter aftaler endeligt med Frank Damborg.
5

6
7

Valg af bedømmere til abstracts
Claus har skrevet til alle fagområderne. Det er fortsat et problem at halvdelen ikke har meldt tilbage.
Dette skal italesættes ved Sixtus mødet.

PT

Listen skal gennemgås med nye øjne.

PT

Der skal nu skrives personligt til alle potentielle bedømmere på listen.

MS

Check drejebog
Peter er tovholder for deadlines og møder. Thomas sparer over tlf.

PT, TJ

Årets bedste artikel
VU lægger op til at man skal være medlem af DOS for at modtage artikel- og ph.d. priserne. Dette
skal diskuteres med bestyrelsen.
Der er tæt løb mlm 3 artikler, men ved grundig gennemgang og diskussion vælges en vinder.
Motivering sker ved PT.

8

PT

Årets bedste PhD
Der er tæt løb mlm 3 ph.d.’er, men ved grundig gennemgang og diskussion vælges en vinder.
Motivering sker ved PT.

9

DOS fellowship
Ingen indstillinger.

10

Nyt mappesystem
Thomas har struktureret mappesystemet.
Godkendt.

PT
PT

PT

TJ

