Referat CfA Centermøde
Tirsdag d. 9.5.2017
Til stede: Sandra Langsted, Hanne Bove, Camilla Bang, Hans Kirkegaard, Lisbeth Kristensen,
Stig Jensen, Claus Sixtus , Marianne Lisby
Referat
1) Valg af referent – Sandra Langsted vælges
2) Nyt fra professor og netværk
a. Hans Kirkegaard informerer om følgende: Der mindes om der er prøvereception
torsdag d. 11.maj 15.30 hvor Fælles AKUT, præ-hospitalet, kbu'erne og lægerne
er inviteret. Hans fortæller lidt om antal af pladser på Skejby. Årsrapporten er
næsten færdig med 49 artikler - skulle gerne være færdig til receptionen.
b. Claus Sixtus : Det går godt, 2 artikler i review. Færdig med at inkludere på RCTstudiet og i gang med at indhente tilladelse til at indhente data i EPJ. Gået i gang
med fokusgruppesamtaler.
c. Sandra Langsted: TOKS-studiet afventer stadig tilladelser, er gået i gang med
mindre studie, hvor vi validerer data til driftsbrug ( kvalitetskontrol for fælles
akutmodtagelsen). Sandra har fået tildelt 135.000 kr. til TOKS projektet fra P.
Carl Petersen fonden.
d. CONSIDER sepsis: Jacob Dynesen har forsvaret sit forskningsår og det gik godt.
Fund: Når samme TOKS for henholdsvis en ældre og en ung patient - så går det
dårligere for den ældre.
e. Lisbeth Kristensen: For at få adgang til DNU/SKJ:
Er man regionsansat skal have lavet et ID-kort. Hvis man er ansat af universitet
skal man have oprettet et ID-kort via en BSK-medarbejder. Se yderligere i
vedhæftede bilag.
Indberetninger af publikationer i PURE sker automatisk med engelske
tilknytningssteder, for at give point, skal disse ændres til dansk.
Fra 1.maj 2017 forhåndsregistrer AU al optjent ferie med løn for alle
medarbejdere. Ønsker man at få sin ferie registreret på andre datoer skal man
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g.
h.
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kontakte Lisbeth for at få det ændret.
Rengøringsdamen tørrer borde af på forskerkontoret tirsdag morgen, hvis
bordene er ryddede.
Stig Jensen: Indsamlet kontroller har indsamlet 6 og mangler 4. Arbejder med 1
artikel med spørgeskema undersøgelse samt hvordan studiet er opsat,
derudover en artikel vedr. læringsmålene. Der diskuteres hvad mix-methodes
præcis indebære.
Marianne Lisby: Er blevet udpeget til at sidde i Region Midtjyllands
sundhedsvidenskabelige fond (stipendieudvalget).
Camilla Bang: Det går godt med projektet, Boserup-fonden har givet penge til
projektet og Camilla og Camilla været ovre og holde et oplæg mundtligt og fået
tildelt 130.000 kr.
470 patienter er inkluderet nu - ligger på ca. 100 om måneden.
Hanne Bove: Er i gang med at analysere og skal snart i gang med at skrive sin
første artikel. Har fortalt om projektet i Fælles Akutmodtagelsen.

3) Eventuelt
a. Stig: Til den rigtig reception, skal der laves en tavle med udgivet artikler
b. Tema til tirsdag: Mix methodes
c. Camilla Bang skal fortælle om sit projekt til Fælles Akutmodtagelsen mandag
d. 15. maj 8.00.
4) Tema:
Kommunikationsstrategi i CfA (med opfølgning på temaet Sociale medier)
Oplæg fra Sandra Langsted og Hans Kirkegaard.
- evt. finde ekstern hjælp fra en medievidenskabstuderende.
- Få opdateret hjemmesiden
- punktet udskydes til næste møde.

Næste Centermøde er tirsdag d. 13.6.2017

