Center for Akutforsknings Centermøde
Dato: Tirsdag d. 11.7.2017 kl. 8.00 – 9.30
Sted: Center for Akutforsknings mødelokale, AUH, NBG, bygning 1B, 1. sal

Dagsorden
1) Godmorgen
Til stede: Hans Kirkegaard, Lisbeth Kristensen, Camilla Bang, Mathilde Stærk,
Kasper Glerup, Stig Holm Jensen og Jesper Weile
2) Valg af referent
Stig Holm Jensen
3) Nyt fra professor og netværk
- Akutblokkens flytning til Skejby er udskudt til januar 2018.
Nyt fra Hans:

-

o Hans har haft møde med Hospitalsledelsen, Randers, for at evaluere
tidligere års brug af akutforskningsmidler.
o Hans skal snart møde i LUR og redegøre for det samlede forbrug af midler
fra Regionens Akutforskningsprogram under sin første professoransættelse.
Hans’ køleartikel bliver publiceret d. 25. juli 2017 i JAMA.
Der samarbejdes med AU om en pressemeddelelse.
Anni Jeppesen forsvarer Ph.d. d. 14. august 2017 kl. 14.30 i kardiologernes
auditorium på Skejby.
Christophe Duez afleverer Ph.d. i efteråret 2017.
Hans arbejder videre med artikler, som evaluerer de neurologiske outcomes fra
kølestudiet mere præcist.

- Hans medvirker i et nyt kølestudie med Finland som primus motor.
Niklas Nielsen, Lund Universitet starter nyt kølestudie TTM-2 til efteråret 2017,
hvor Hans og Skejby måske også vil medvirke.
Nyt fra Hjertestops-netværket:
- Kasper: Runder snart 10% af sin forventede dataindsamling. Kasper har inklusion
i hele regionen undtagen AUH.
- Camilla Bang: Inklusionen i RACING-MI går derud af med ca. 12 inklusioner om
ugen; pt. totalt 629/1600 patienter inkluderet. Arbejder med baseline
characteristics på de inkluderede; hvilket skal danne grundlag for Camillas
forskningsårsrapport.
- Mathilde: Søger fortsat penge til Ph.d. Planlægger start på Ph.d. til september.
Har fået antaget artikel (i Open Access Emergency Medicine) om sammenhængen mellem påsætning af elektroder og hvilken side man sidder på dukken.
- Josefine Johnsen starter forskningssår d. 1.9.2017 med tilknytning til CfA og
Randers; og Bo som hovedvejleder. Hun skal undersøge 2 forskellige måder at
give feedback på under genoplivningskurser. Studiet gennemføres i samarbejde
med John Hopkins University.
- Rasmus Aagaards Ph.d. er på trapperne.
- Der opstartes Journal Club i netværket, som afholdes den første onsdag i
måneden kl. 16.30.
Nyt fra Ultralydsnetværk:
-

Der kommer et ultralydsnetværk. Konstituerende møde afholdes i august 2017.
Rasmus Aagaards studie optræder i SMACC-udgave af australsk podcast.
Jesper: Datamanagement; taster data ind, validerer og måler ultralydsbilleder.
Stig: De sidste 6 patienter inkluderes i løbet af en uges tid. Afslutter forskningsåret slut august 2017.

Nyt fra Sepsis-netværk ved Hans:
- Julie Mackenhauer har trukket sig ud af sepsis-netværket

- Der arbejdes på opstart af 2 sepsis Ph.d.’er: en CfA (Marie Jessen) og en
Præhospital.
- Sandra Langsted arbejder med TOKS og NEWS.
Nyt fra Design EM ved Hans:
- Anders Møllekærs artikler pendler til optagelse.
- De har skrevet en kronik til Politiken om organisationen i akutmodtagelserne,
som afventer accept/udgivelse.
- Iben Duvald arbejder på et studie om weekendeffekten
Nyt fra Præhospitalet:
- Martin Gude afventer svar fra AU om Ph.D. med start til september;
omhandlende implementeringen af præhospital Stroke-score.
Boston-samarbejde:
- Anne-Sofie Brogaard rejste i lørdags. Anne Sofie starter sit forskningsår d. 1.9.17
på Mayo klinikken.
- Ine Solesvik skriver artikel om Sepsis og
- Jos og Miriam er hjemme.

-

4) Kort nyt fra ministerierne
Indretning (Hans, Lisbeth – Tovholder=Hanne)
Opslagstavler: tovholder =Anders
Publikations opslagstavle: Tovholder =Claus Sixtus (2017), Mathilde (2018)
Workshops: tovholder=Stig, Camilla Bang, Søren
Rengøring: Tovholder=Hanne
Social: Tovholder=Stig, Kasper
IT:
Der ligger en vigtig opgave med at lave indhold til hjemmesiden. Alle kan byde
ind, send tekst og forslag til Hans.

-

Opgaveliste:
Akutmedicinsk forskningsforum for hele regionen (Marianne)
Sandbjerg Symposium 2018; herunder reklame/oplysning inden længe (Jesper,
Hans, Kasper, evt. Martin Gude)
Publikationsopslagstavle på CfA Nørrebrogade (Claus)
Ansigtstavle på CfA Nørrebrogade (Camilla Bang)
Journal Club efteråret 2018, onsdag den 27. september og den 29. november på
CfA (Kasper 27/9, Jesper 29/11)
Sommerfest fredag den 18. august (Stig)
Årsrapport 2017 (Kasper)
Et LAN-stik, som virker, ved hvert bord (Lisbeth)

5) Eventuelt
- Sandbjerg Gods er reserveret til gentagelse af dette års forskningssymposium for
akutafdelingerne i Region Midt.
Datoen for CfAs næste forskningssymposium er d. 23-24. februar 2018.

Næste Centermøde er sat til tirsdag d. 12. september 2017.
Center for Akutforskning ønsker alle en god sommer ☺

