Referat CfA Centermøde
Tirsdag den 4. april 2017 kl. 8.00-9.30
1) Godmorgen
2) Valg af referent: Sandra Langsted
3) Nyt fra professor og netværk
Internationalt netværk: Ine Solesvik informerer om, at der arbejdes på at få Anne Sofie B Andersen
godkendt til Mayo Clinic.
Der er afholdt møde med AU vedr. de nye krav i forbindelse med forskningsår: 50 % vægtning af
miljø/arbejdsmiljø og 50% kandidatens egnethed. Protokollens indhold tæller ikke så meget som før.
Derudover er der lavet en restriktion på antallet af forskningsårsstuderende en vejleder kan have.
Fremover vil en vejleder kunne have én forskningsstuderende pr. runde.
Jesper Weile og Søren Rahbek vil kigge på kravene til talentsporet indenfor forskning for at se på hvilke
muligheder der er for CfA.
Hjertestopnetværket: Camilla Bang informerer om Randers projektet, hvor det går godt. Der er nu 355
patienter inkluderet. Det er lykkedes at begynde at få lægerne til at inkludere patienter om natten, men der
er forsat stort "spild."
UL: Det går godt -- holdningspapir til UL fremlægges på DSAM årsmøde af Jesper Weile.
To artikler næsten færdig vedr. hvordan traumemodtagelserne er struktureret og brugen af UL.
Søren Rahbek informerer om et samarbejde med infektionsmedicinener vedr. rotter og MRSA
Lisbeth Kristensen orienterer om at ved lukning af et AUH-projekt, kræver regnskab, at vi oplyser et andet
projekt til evt. efterreguleringer.
Stig Holm Jensen er i gang med at indsamle kontroller i Herning i april måned.
Sandra Langsted informerer om CONSINDER sepsis netværk, hvor Janet Nissen, Jacob Dynesen og Line
Storm har været på konference i Paris. Janet og Jacob præsenterede poster og Line oralt og vandt for
bedste orale præsentation.
Hans Kirkegaard informerer om at årsrapporten er ved at være færdig og der er udgivet ca. 50 review i det
forgangne år.
4) Kort nyt fra ministerierne
Miljøminister: Hanne bove
Festudvalg: Kasper Glerup, Marianne Lisby og Stig Holm Jensen.
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Der arbejdes på en reception, hvilket Hans Kirkegaard og Lisbeth Kristensen står for.
Indretningsningsministeriet ?
Workshop ministerium: Camilla Bang og Søren Rahbek
5) Eventuelt
Præhospital og CfA: fælles journalclub som Hans Kirkegaard står for.
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