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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

Videnskabeligt Udvalg - møde 

 

Torsdag d. 21. januar 2021 kl. 09.00 – 12.00 

 

Referat 

 
Mødet afholdes via Zoom 

 
Deltager: 

Kristoffer Barfod (KB), Claus Varnum (CV) Bjarke Viberg (BV), Jan Rölfing (JR) og Thomas Jakobsen (TJ) 

 

Deltager ikke: 

Maiken Stilling (MS) 

 

 

  EMNE 

   

1.  GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

a.  Valg af referent 

  
Kristoffer W. Barfod vælges som referent. 

 

2.  GODKENDELSE AF REFERAT 

a.  Godkendelse af referat fra møde i VU d. 18. november 2020 

  

Referatet godkendes. 

 

Kommentarer til referatet fra DOS bestyrelse: 

• Stor opbakning til visionen omkring udvikling af en forskerdag. 

• DOS bestyrelse ønsker ikke en kongres, hvor alt streames. Bestyrelsen ønsker mindst 

mulig streaming. 

 

3.  HJEMMESIDE 

a.  Gennemgang af DOS hjemmeside (VU del) 

  
• Hjælp til forskning gennemgås af BV og CV  

• Abstraktbogen skal opdateres med 1) COI, 2) reduceret felt til affiliations 

https://www.ortopaedi.dk/wp-content/uploads/2020/11/181120-referat.pdf
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4.  DOS kongressen 2021  

a.  Symposier 

  

Da der ikke blev afholdt symposier i 2020, overføres symposierne planlagt i 2020 til 2021. Der 

er derfor ikke plads til yderligere symposier, hvorfor der må gives afslag til indsendte 

symposier. 

 

b.  Professorforelæsninger 

   

c.  Udarbejdelse af videnskabeligt program 

  

Programmet gennemgås. Der tages udgangspunkt i det planlagte program for 2020. Det 

overføres til 2021 med enkelte mindre ændringer. 

 

d.  Tilstedeværelse vs. virtuel kongres 

  

Det besluttes at kongressen 2021 afholdes som fysisk kongres med streaming af GF og best 

papers. 

  

5.  DOS Abstrakts 

a.  Gennemgang af proces for abstrakt submission 

  

Det besluttes at de personer, der har fået godkendt abstracts til kongressen 2020 og ikke havde 

mulighed for at præsentere i 2020 får mulighed for at indsende abstract til fornyet vurdering 

mhp præsentation på kongressen i 2021. Denne mulighed er uafhængig af om abstract er 

blevet til en publiceret artikel efter submission i 2020.  

b.  Åbning af submission for abstrakts 

  

Submission åbnes 1. februar. 

• Der sendes mail til professorer og ledende overlæger 

• Reklame i nyhedsbrevet 

• Hjemmeside og FB 

• Yoda kontaktes  
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5.  ÅRSHJUL OG DREJEBOG 

a.  Gennemgang af drejebog 

  Datoer opdateres. 

b.  Planlægning af VU møder i 2021 

  

19. april: Zoom-møde 12-15: Vurdering af Bedst Paper og Bedst PhD. 

17. juni: Zoom-møde kl 20:30 – 21:30. Formøde til helddagsmødet den 21/6 

21. juni: Heldagsmøde med udvælgelse af abstracts i Odense 

27. oktober: Zoom-møde kl. 20-21: Check op på kongressen 

6.  Forskerdag 

  
Der nedsættes udvalg bestående af KB og BV, der arbejder videre med plan for forskerdagen. Vi 

stiler mod at have et udkast klar til juni. 

7.  Eventuelt 
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