DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

Videnskabeligt Udvalg - møde
Onsdag d. 18. november kl. 10.00 – 15.00
Dagsorden
Vejle, Fiskergade 2, 7100 Vejle
Deltagere:
Maiken Stilling (MS) (Zoom), Kristoffer Barfod (KB) (Zoom), Claus Varnum (CV) Bjarke Viberg (BV) og
Thomas Jakobsen (TJ)
Afbud:
Jan Rolfing (JF)
EMNE

1.

GODKENDELSE AF DAGSORDEN

a.

Dagsorden godkendt. TJ referat

2.

GODKENDELSE AF REFERAT

a.

Referat fra møde i VU d. 24. april 2020 godkendt. Er på DOS hjemmesiden

3.

Visioner for VU

a.

Bordet rundt om potentielle indsatsområder for kommende år.
Der opnås konsensus om følgende:
- Gennemgang af DOS kongres program
- Forskerdag
- Profilering af afhandlingens database samt annoncering af PhD forsvar

4.

Diskussion og konkretisering af indsatsområder

a.

DOS kongressen:
- VU indstiller til at flest mulige sessioner fra fremtidige DOS kongressen streames
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-

Der udarbejdes en DOS kongres program skabelon under forudsætning af ingen corona
restriktioner samt et program der tager hensyn til evt. corona restriktioner.
- Input fra YODA vedr. poster sessioner. KB (og TJ) indgår i arbejdsgruppe med YODA. TJ
kontakter YODA.
Forskerdag:
- VU brainstorm om dag, hvor phd-studerende og andre aktive forskere mødes. Formål er
at styrke dansk ortopædisk forskning på tvær af landsdele og fagområder samt medvirke
til netværksdannelse for yngre forskere. VU arbejder videre med konceptet til næste
møde. Næste skridt er udarbejdelse af et kommissorium.
Profilering af afhandlingsdatabase og mulighed for phd forsvar.
- TJ skriver til professorerne

5.

DOS Fellowship
Gennemgang af kriterier for tildeling af DOS fellowship. TJ laver oplæg til januar-møde med
udvidelse af kriterier, som inkludere mulighed for læring af ny kirurgisk teknik, som skal bringes
hjem til et dansk forskningsmiljø

5.

Møde kalender

a.

Næste VU møde er 21. jan. 2021

8.

Eventuelt
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