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Nyt fra professor og netværk
Der er kommet et nyt speciale! Alle er meget begejstrede.
CfA forventer at flytte til Skejby Sygehus den 17. oktober klokken 10.00. Der kommer
meget mere om dette til efteråret.
Hans tager til Tromsø på torsdag den 15. Juni og skal være opponent på et ph.d.
forsvar. Herefter til Holbæk i næste uge.
Hans fortæller lidt om de to projekter. Det ene handler om en stor database, der er
oprettet med støtte fra Norsk Luftambulance, der omhandler store events med mange
tilskadekomne.
Det andet projekt i Holbæk handler om et randomiseret projekt om fast track i
akutafdelingen.
Kort nyt fra ministerierne.
Stig: Er tovholder på sommerfesten efter sommerferien. Der kommer ny doodle.
Søren, Stig og Camilla laver workshops for efteråret.
Jesper: Der kommer et ultralydsnetværk. Vi holder første møde efter sommerferien.
For nuværende har Rasmus Aagaard og Søren Helbo fra lungemedicinsk afdeling udvist
stor interesse. Til det indledende møde inviterer vi meget interesserede og derefter vil
invitationerne gå bredere ud. Hans bakker op om initiativet og vil gerne deltage i det
stiftende møde.

Sandra: Sepsisnetværksmøde 8.juni 2017 aflyst på grund af manglende tilmelding.
Sepsisnetværket afholder:
Collaboration Research Conference med besøg fra A&E Kings College Hospital, London
den 19. juni i Bartholin bygningen fra klokken 10.00 til 17.40. Alle er velkomne.
Sandra rundsender foreløbigt program.
Eventuelt
Lisbeth: Udstyr såsom pcer, mobiltlf. mv. som skal betales med forskningsmidler
stående på AUH, skal indkøbes via RMs Indkøbsaftaler.
Det betyder, at man ikke selv må købe det og bede leverandøren om at fremsende en
regning til CfA, i stedet skal indkøbet foregå via RM indkøb.
Tema
Det nye talentprogram.
Talentskolen har oprettet et nyt talentprogram for medicinstuderende, hvor CfA har
mulighed for at byde ind på forskellige opgaver.
De fem opgaver, der skal løftes er:
1. Vejledning. Alle studerende skal have én hovedvejleder fra Health. Det fremgår
ikke af materialet hvilket videnskabeligt niveau vejlederne bør have.
2. Workshops. Vi har mulighed for at oprette endags workshops med i alt 5-10
konfrontationstimer. Timer aflønnes på lige vilkår med ph.d. kurser. Det vil sige:
(Deltagere x antal ECTS x DKK 1.000.
Eksempel: 20 deltagere til 1 dags workshop af 1 ECTS: 20 x 1 x 1000 = 20.000 )
3. Summer School. Samme som workshop, men længere.
I alt 2,5 ECTS svarende til 20-25 konfrontationstimer.
4. Peer feedback facilitation. Students present work for each other and need a
facilitator.
5. Suggestions for self-study reading materials.

Bidrag fra Center for Akutforskning blev drøftet. Det virker til at være lidt usikkert, hvad
der kræves tidsmæssigt for at være vejleder. Herudover er der for nuværende ingen
forslag til workshops eller summer schools.

