DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

Referat af møde i Videnskabeligt Udvalg
Onsdag d. 24. april kl. 9.30 – 20.00
Sted: Vejle, Fiskergade 2, 7100 Vejle
Deltagere: Maiken Stilling (MS), Kristoffer Barfod (KB), Claus Varnum (CV) og Thomas Jakobsen (TJ)

EMNE

1.

GODKENDELSE AF DAGSORDEN

a.

Dagsorden godkendes og KB vælges til referent

2.

GODKENDELSE AF REFERAT

a.

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

3.

DOS Fellowship

a.

Gennemgang af kriterier for tildeling.
Skal legat deles i to?

Bilag

Ansvar

TJ

Punktet udskydes til november.

4.

DOS Symposier

a.

Vi har et VU symposie i år: DOS Battle.
Der er en plan. Mulige kombattanter kontaktes.

5.

Reviewer af DOS abstrakt

a.

Gennemgang af procedure.

KB

TJ

Professorerne er vigtige rollemodeller for den
ortopædkirurgiske forskning i Danmark. Forud for næste
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abstrakts review proces kontaktes de pr. mail fra VU
formand med opfordring til at være rollemodeller til at
hjælpe til med review.
b.

Gennemgang af reviewerliste skal gøres forud for næste
udsendelse af abstracts.

6.

DOS Abstrakts

a.

Gennemgang og udvælgelse af DOS abstrakt.
Det kontrolleres at alle abstract lever op til kravene ift 2200
tegn.
Valg af abstract til foredragskonkurrencen
Udfra følgende kriterier vælges 7 abstracts til ’Best Paper
konkurrencen’:
1.
2.
3.
4.
5.

ISK-score
VAS-score
Reviewer anbefaling
Fagområderepræsentation
Metodediversitet

Ved abstract hvor et VU medlem er medforfatter på studiet forlader
medlemmet rummet under voteringen.
Fordeling af abstracts på sessioner
Der er submittet 213 unikke abstracts.
Kongresprogrammet er planlagt med følgende foredragssessioner.
Der er plads til 127 orale præsentationer. Dertil er der en
postersession med 11 præsentationer:
•

60min 5 stk, (7 abstracts per session = 35stk)

•

90min 8 stk (10 abstracts per session = 80stk)

•

YODA Best Paper – 5 abstracts

•

Best Paper – 7 abstracts

•

Best Poster - 11 præsentationer

Abstract fordeles efter en nøgle, hvor det prioriteres at også små
fagområder får en sammenhængende session med substans.
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b.

Gennemgang af korrespondancebreve

7.

DOS kongressen

a.

Udvælgelse af chairmen

b.

Gennemgang af DOS kongres program

7.

Møde kalender

a.

Gennemgang af VU mødekalender

8.

Eventuelt
Titel på sessionerne.

TJ

Det er problematisk at Alloplastiksessionerne hedder ’knee’
og ’hip’ uden at nævne at det handler om alloplastik kirurgi,
da flere submitter idrætsortopædiske abstract til disse
sessioner. Det besluttes at ændre dette fra 2021. Et
alternativt forslag kunne være: ’Arthroplasty knee’ og
’Athroplasty hip’ eller ’Reconstructive surgery knee’ og
’Reconstructive surgery hip’.
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