Referat CfA Centermøde
Tirsdag d. 7. marts 2017 kl. 8.00 – 9.30
Sted: Center for Akutforsknings mødelokale, AUH, NBG, bygning 30, 1. sal
Tilstede: Hans, Rasmus, Matilde, Lisbeth, Camilla, Stig, Hanne
Dagsorden
1) Godmorgen
2) Valg af referent : Hanne
3) Nyt fra professor og netværk:
Hans:
-

Forskningssymposiet/Research conference m. Kings College på torsdag d. 9. marts er aflyst.
Deltagerne fra KC er blevet forhindret.
Skal udarbejde en rapport til RM mhp. fremtidsvisioner for akutforskningen, på baggrund af en
pengebevilling fra 2012.
Fra onsdag i uge 11 opstarter der Journal Clubs med præhospitalet. Første gang d. 15. marts kl 910. i CfAs mødelokale. Temaet er: RCT. Hans rundsender protokol til kølestudiet til gennemlæsning
og er moderator. Det forventes af JC afholdes 3-4 gange inden sommer.

Lisbeth:
-

-

-

Vi skal være klar til at udflytning mandag morgen d. 20.3.2017. Flyttemændene kommer kl. 8 (ca.),
derfor skal alt i kasser og markeres med initialer og lokaler (det nye forskerkontor hedder 01B-101B. Depotet hedder) etc. senest fredag d. 17. De aflåselige skabe (brandsikre) skal også tømmes,
dvs. indhold skal i flyttekasser og skal skabene med i flyttelæsset, skal dette markeres med navn og
lokale på skabet.
Alt skal løsnes fra stik og vægge (inkl. tavler, hylder, fladskærme m.m.), pakkes i kasser, Lisbeth har
overtræk til beskyttelse af computerskærme.
Lige så vigtigt er det at rette vedkommende kommer og pakker sine egne kasser ud igen, det nye
sted (Nørrebrogade 44, bygning 1B, 1. sal), dvs. overvej om det du pakker ned, hører til på CfA eller
i virkeligheden et andet sted?!
OBS: Alle nøgler og nøglebrikker skal afleveres til Lisbeth med udgangen af marts. Det er vigtigt at
alle afleverer, da der forefalder en bøde fra tekniskafdeling på 300kr pr. manglende nøgle.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT ALT DER IKKE KOMMER I FLYTTEKASSER SMIDES UD!
Generelt: Evaluering af Sandbjerg: generelt en god oplevelse og godt udbytte. Hans overvejer om
oplæggene skal målrettes forskellige fokus mhp. mere diskussion/debat efter oplæggene.
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4) Kort nyt fra netværk
Den Akutte Patient: 4 nye medlemmer, stadig fin spredning mellem spirer og seniorer. Fremtiden for
forskningsprogrammerne er stadig uvis i AUH regi.
UL: Kører efter planen, Stig har udvidet sit projekt til 2 studier, både et kvalitativ og et kvantitativt studie.
Jesper og Rasmus har skrevet et kapitel til lærerbog, der udkommer i løbet af året, fin brug af UL-eundervisning på plan2learn.
Hjertestop. AHA forberedelse i form af begyndende abstract-skriverier. Josefine træder ind i Camilla og
Camillas studie, hvor hun skal oplæres i at inkludere patienter og tage blodprøver i Randers.
Hans: Afventer svar fra reviewer fra New England Journal på kølestudiet.
5) Eventuelt: Vi skal overveje om vi skal søge nogle penge til inventar til det nye kontor i Skejby. Herunder
kontorstole. Forslag om at der afsættes en procentdel af beløb i div. budgetter til kontorhold.?!
6) Tema: Rasmus Aagaard holder oplæg om "how to publish"
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