Referat CfA Centermøde
Tirsdagsmøde d. 10. januar 2017
Tilstede: Jesper, Lisbeth, Stig, Jonas, Sandra, Marianne, Hans, Rasmus (referent)

1. Godmorgen
a. Velkommen til Sandra - ny forskningsårsstuderende. Medvejledere Julie Mackenhauer,
Marie Jessen. Ophold i London
2. Valg af referent – Rasmus
3. Nyt fra professor og netværk
a. Hans
i. Vi skal forlade Æsken 1. april 2017. Lokalerne på Skejby er klar, men fortsat ikke
helt afklaret om vi kan flytte direkte derud.
ii. Vedr. ting der står i loftsrummet: Lisbeth udnævnes til lokalflyttekoordinater – alle
skal tydeligt markere deres ting i loftsrummet med navn og der skal laves en liste
over inventar.
iii. Hans’ professorat: Er godkendt og papirarbejde er ved at falde på plads.
iv. Lars Wiuff Andersen – der er ved at blive nedsat et udvalg til lektorbedømmelse.
v. Næste akutsymposium på 6. semester er 28. april 2017
b. Netværk
c. MVU
1. 4 nye forskere kobles op på netværket (fra geriatrisk afdeling)
2. Samarbejde med Amager-Hvidovre hospital – omhandler socialt udsatte.
Fjerde møde om at oprette et samarbejde har være afholdt. Evt.
kommende projekt: Karakteristik af socialt udsatte. Andre projekter på vej.
Forskningsenheden på Amager-Hvidovre Hospital består af omkring 80
personer.
d. Væsketerapi
1. Jonas tager ned til Simon i Holland for at hjælpe med inklusionen – 2 mdr.
2. Samarbejde på Skejby kører godt.
3. Simon har det godt i Holland
e. Stig
1. Har inkluderet omkring 20 patienter. Forventer at inkludere 25 patienter i
januar. Vil inkludere kontroller i efteråret. Går som planlagt.
2. Nyt projekt om vurdering af billeder på vej.
f. Lisbeth
1. Travlt med regnskab
2. Indbrud i weekenden. Apple-skærm er stjålet.
g. Rasmus
1. Inklusionen er færdig i Randers. Forventer at aflevere 1. juni 2017
h. Jesper
1. Inklusion stoppet – arbejder med data og manuskripter
i. Hjertestopnetværket
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1. Kasper inkluderer i Randers
2. TTH 48 – arbejder på manuskript til NEJM
3. Kamilla og Kamilla inkluderer i Randers
j.

Design-EM

1. Anders skriver på sin ph.d.
k. Nyt fra ministerierne
i. Stig nyt medlem af indretningsministeriet
l. Temaer
i. Undervisning om tirsdagen
1. Statistik – Hans og Marianne arbejder på at få en statistikker tilknyttet CfA.
Denne kunne evt. undervise
2. Rasmus arrangerer undervisning i temaet ”How to Get Published” d. 7.
marts.
3. Jesper arrangerer undervisning i sociale medier
4. Forslag om undervisning i kvalitative metoder
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