DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

Videnskabeligt Udvalg - møde
Onsdag d. 29. april kl. 8.00 – 15.00
Referat
Møde via Zoom

Deltagere:
Maiken Stilling (MS), Kristoffer Barfod (KB), Claus Varnum (CV) og Thomas Jakobsen (TJ)
EMNE

1.

GODKENDELSE AF DAGSORDEN

a.

KB vælges til referent

2.

GODKENDELSE AF REFERAT

a.

Referat fra møde i VU d. 16. januar 2020 godkendes.

3.

DOS PRISER

a.

Best PhD

Bilag

Ansvar

Dagsorden

KB

Referat

Alle

Oversigt over ansøgere
Alle ansøgninger

Alle

Oversigt over ansøgere
Alle ansøgninger

Alle

Der er indkommet 3 ph.d.’er til vurdering. Der er tale om 3
gode og ligeværdige ph.d.’er. De vurderes individuelt efter
artikler (antal, impact), studiedesign og metode, klinisk
impact, originalitet og kvalitet af oversigt selve PhD’en. En
vinder vælges.
b.

Best DOS paper
Der er indkommet 13 artikler til vurdering. Artiklerne
vurderes individuelt efter DOS IKS-score, betydning for
ortopædisk kirurgi, impact factor, originalitet, metodologi og
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kvalitet af fremstillingen. KB forlader lokalet, da han er
førsteforfatter på en af artiklerne. VU udvælger top-3. Den
endelige beslutning omkring bedst paper lægges ud til et
eksternt udvalg, da VU føler sig inhabile. Bo Sanderhof
Olsen, Torben Bæk Hansen og Ole Rahbek kontaktes ift
dette.
c.

DOS fellowship

Oversigt over ansøgere
Alle ansøgninger

Alle

Der er indkommet en ansøgning, men den opfylder
desværre ikke kriterierne for tildeling af legatet.
4.

DOS KONGRESSEN

a.

Oplæg til nyt program

TJ

Grundet Covid-19 er mange af fagområdernes forårsmøder
aflyst. Fod og Ankelselskabet ønsker at bruger hele
onsdagen til et erstatningsmøde. Dette godkendes.
Antallet af abstract er færre end sidste år.
Der diskuteres forskellige modeller ift om Danmark er åbnet
op igen.
b.

Professorforelæsninger

Oversigt over inviterede

TJ

Der er foreløbig 4 forelæsninger planlagt.
c.

Gennemgang af regler for abstract submission
Det fastslås at al dansk produceret forskning kan submittes
til DOS kongressen, det er således ikke en hindring at
abstract er publiceret i artikelform eller på internationale
kongresser.

d.

Gennemgang af symposier

Præliminært program DOS
kongressen 2020

Symposierækken gennemgås. Alt på rette spor.
5.

VU MØDER

a.

Årshjul VU

TJ
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Gennemgås
b.

Gennemgang af VU mødekalender

Mødekalender

Alle

Gennemgås

14.

EVENTUELT
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