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Punkt
1

Valg af referent
KB vælges til referent.

2

Planlægning af orale sessioner

Ansvar

Eksklusion af abstract
•
Abstracts der ikke opfylder kriterierne (fx overskredne antal tegn) ekskluderes. 2 abstracts
ekskluderes på denne baggrund.
•
Abstracts med ISK og VAS under 40 kigges i gennem mhp eksklusion. 4 abstracts er i denne
kategori:
Et er en protokolartikel, og et er uden data, disse ekskluderes.
Et har dårlig metode, men vurderes at kunne starte en interessant diskussion, hvorfor det
tages med.
Et har god metode og vurderes relevant af VU, hvorfor det medtages.
Det skal skrives på hjemmesiden at der ikke accepteres protokol artikler og abstracts uden data til
præsentation.
Der er 4 technical notes, de vurderes individuelt og inkluderes i relevante sessioner.
Valg af abstract til foredragskonkurrencen
Vejledende kriterier for VU’s udvælgelse af abstracts til ’Best Paper konkurrencen’:
1. ISK-score
2. VAS-score
3. Reviewer anbefaling
4. Fagområderepræsentation
5. Metodediversitet
Ved abstract hvor et VU medlem er medforfatter på studiet forlader medlemmet rummet under
voteringen.
Fordeling af abstracts på sessioner
Der er submittet 174 unikke abstracts.
Kongresprogrammet er planlagt med følgende foredragssessioner. Der er plads til 150 orale
præsentationer. Dertil er der en postersession på 60min:
•
60min 4 stk, (7 abstracts per session = 28stk)
•
90min 11 stk (10 abstracts per session = 110stk)
•
YODA Best Paper – 5 abstracts
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•

Best Paper – 7 abstracts

Chairmen fordeles.
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Gennemgang af kongresprogram
Programmet gennemgås.
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Planlægning af VU-symposium
•
Battle: Mangler det sidste.
•
Klassikere i ortopædien: Er på plads
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5

Fordeling af opgaver vedr. kongres
Stemmesedler og bokse til Best Paper og Best Poster udformes af Claus.

CV

Instruktionssedler til Chairmen udformes af Majken

MS

Til diskussion ved næste møde
Skal posterkonkurrencen ændres i 2020. Fx til at være de næstbedste abstracts, lige under
foredragskonkurrencen.
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Forbedringer til næsteårs bedømmelse
Ved review af abstracts skal det gøres obligatorisk at tage stilling til om et abstract er potentielt
konkurrencemateriale.
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