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Kære Alle.

Forskningsstrategi
Der er udarbejdet en ny version af Forskningsstrategi for Den Ortopædkirurgiske
Forskningsenhed, Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH, Klinisk Institut, SDU , dateret 24.
marts 2011.
Forskningsstrategien kan findes på følgende link:
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Klinisk_institut/Forskning/Forskningsenheder/Ortopa
edkirurgi/Vejledninger

Forskningscafé
Formål
Støtte og udvikle forskningen på Ortopædkirurgisk afdeling.
Indhold
Cafeen giver alle på Ortopædkirurgisk afdeling mulighed for hjælp til forskning.





Kom (godt) i gang med forskning
Er du gået i stå og har brug for hjælp til at komme videre?
Har du brug for input til det, du er i gang med?
Hjælp til statistikken

Cafeen er efter drop-in princippet, men man kan på forhånd sende spørgsmål/materiale til
supervisoren til mere specifikke spørgsmål.
Tid og sted
Den anden onsdag i måneden, kl. 15 - 16 i UAG’s bibliotek.
Supervisorer
Der vil være en ph.d.-studerende eller lektor til stede. Supervisorplanen for 2011 er som følger:








11. maj: Bjarke Viberg (bjarke.viberg@ouh.regionsyddanmark.dk)
8. juni:
10. august:
14. september:
12. oktober:
9. november:
14. december:

Emner vedrørende forskningsmøderne, fredage kl. 9.00 - 9.30
Form
Præsentation ved ph.d.-studerende.
Alle interesserede er velkomne: læger, ph.d.-studerende, stud.med., sygeplejersker etc.
Indhold
Afdelingens ph.d.-studerende skal på skift undervise i et selvvalgt emne. Det vil typisk være et
emne, hvor man har opnået en viden gennem ens studier, som andre kan have gavn af at vide.
Det kan både være overordnede emner som mere specifikke/specielle emner.
Tid og sted
Den første fredag i måneden før Forskningsenhedens fællesmøder. Foregår i O-konferencelokale,
kl. 9.00 - 9.30.
Undervisere
Afdelingens ph.d.-studerende, evt. indbudte gæsteforskere.
Program








13. maj: Udarbejdelse og afholdelse af et auditstudie (Randi Bilberg)
10. juni: Praktiske udfordringer ved spørgeskemaundersøgelser (Aksel Paulsen)
12. august: Clinical trial registration (Carsten Jensen)
23. september: Overvejelser ved styrkeberegning af en 2- eller 3-armet
randomiseret klinisk undersøgelse (Erik Poulsen)
14. oktober: Format konvertering af tabeller, figurer og billeder til brug i
publikationer (Carsten Jensen)
4. november:
2. december:

Priser
Stud.med. Anna Katrine Sundgaard har i forbindelse med sit kandidatspeciale på afdeling O
vundet Gigtforeningens studenterpris med projektet: ”Effekt af vægtbelastning på ledspalten og
bækkentilt ved røntgenoptagelse af hofteled hos patienter med dysplasi”.

På vegne af Forskningsenheden
Søren Overgaard, Forskningsleder
Professor, overlæge, dr.med.

