Center for Akutforskning Centermøde
Dato: Tirsdag d. 12.09.2017 kl. 8.00 – 9.30
Sted: Center for Akutforsknings mødelokale, AUH, NBG, bygning 1B, 1. Sal

Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Godmorgen
Valg af referent
Nyt fra professor og netværk
Kort nyt fra ministerierne
Fordeling pladser i fælleskontoret
Arbejdsopgaver nu hvor Lisbeth er stoppet

1) Godmorgen, kort præsentation af Josephine Johnsen - ny forskningsårsstuderende
indenfor Hjertestops netværket. Skal arbejde med gammel vs. ny metode indenfor
feedback under hjertestops behandling
Louise Nørkjær - skal skrive speciale hen over efteråret og skal arbejde med
luftvejshåndtering. Skal til konference hos "world drowning prevention conference"
hvor hun har en oral præsentation
præsentation af Hans Kirkegaard, Marianne og Hanne Bové.
Bo Løfgren er næsten officielt blevet udpeget professor indenfor hjertestopbehandling.
2) Sandra Langsted
3) Hans informerer om Lisbeths afgang, da hun ønskede at søge nye veje og er startet
på statsautoriseret fodterapeut uddannelsen.
Der skal ansættes en ny sekretær og processen er i gang. Den nye sekretær skal forsat
deles mellem Fælles Akutafdelingen og Center for Akutforskning.

Marianne fortæller om kommende workshops: Planlagt workshop med Morten
Pilegaard og et med Søren Dinesen.
Sandra har fået tilladelse fra Styrelsen for patientsikkerhed, men kan ikke benytte den
da Regionen ikke har opdateret deres databehandlingsaftale med ENVERSION. Rejser til
London i starten af oktober og 3 mdr. frem. Her skal hun hjælpe med forskning
indenfor NEWS ( national Early Warning Score).
Mathilde fortæller at der er 9 personer fra Hjertestopgruppen, som tager på
konference i LA til AHA ( American Heart Association) . Hun er selv officielt gået i gang
med sit Ph.d projekt.
Statistiker aftalen er faldet på plads. Michael Væth og i præhospitalet er der også
ansat en Bo Martin Bibby. Følgende datoer kommer de i Center for Akutforskning:
18.september, 24 oktober, 28 november.
Statistikeren er her á 3 timer ad gangen - 4 personer per gang af 45 min. Sandra
udarbejder en liste og hænger den op. Her kan man skrive sig op. Der skal sendes
materiale til Marianne senest en fuld dag inden mødet med statistikeren - Til den 18.
september har følgende skrevet sig op:
Gitte Boier
Sandra Langsted
Camilla Bang
Udflytningen er foreløbig skubbet til jan/feb der kommer endelig dato snart.
Der vil komme et forskningssymposium fra de fire akutprofessorer.- Der vil blive
udsendt en invitation.
4)
5) Mathilde ønsker at der er faste pladser til dem der har sin daglige gang på CFA. Der
bliver lavet en liste (Mathilde) og uddelt faste pladser til de der har fast tilknytning til

CfA. Når man ikke sidder der kan pladsen benyttes af alle. Hvis man sidder på en flyver
plads fra morgenstunden så kan man sidde der indtil man går.
Hanne snakker om at det kunne være rart at have en skuffe med lås på så man
nemmere kan rydde op og ikke behøver at slæbe sin ting med hver dag. Mathilde står
for dette.
Stig er i gang med at lave en liste over folk som forsat gerne vil være tilknyttet cfa mail
listen.
6)
Økonomi: Hanne Holm Jakobsen fra Fælles Akutafdeling skal fremadrettet styre det
indtil der kommer ny sekretær: kan kontaktes på - haejko@rm.dk
Akutmedicinsk forskningsforum: Marianne og Hans- overvejer om det skal forsættes.
Indretning: Mathilde er tovholder sammen med Hans
Opslagstavler: Jesper . Publikationer er Claus og efter flytning Mathilde. Camilla bang
skal ordne billedbilledtavlen.
Workshop: Stig, Camilla og Søren
Enviromental team: Hanne
Socialudvalg: Marianne
Fredagsbrunsviger - kl.10
Julefrokosten med fælles akut: Marianne der kommer dato senest 1. oktober.
(Josephine og Kasper)
It: alle
Årsrapport: Kasper
Hjemmeside: Hans Kirkegaard

Sociale medier: Jesper og Stig #akutforskning
Praktiske ting fx. løber tør for kaffe !!!!: Der laves en liste som hænges op på tavlen.
Her skrive man hvis man opdager at der mangler noget - kaffe, the, mælk etc. Marianne
samler op ugentlig om der mangler.

Eventuel:
Ønsker til sekretær: gerne en som også kan tage sig af praktiske opgaver.
Referent
Sandra Langsted

