Centermøde 3/10-17
Center for Akutforskning

Til stede: Louise, Josephine, Mathilde, Simon, Jesper og Hans.
Referent: Josephine

1) Sekretærfunktionen
Hans har lavet et opslag til ny sekretær. Men kvad reorganisering af sygehuset er der ansættelsesstop for
administrativt personale. Hans finder derfor én til midlertidig ansættelse i første omgang.
Hans fortæller generelt om reorganisering af sygehus.
Stig ansættes som studentermedhjælper i centret til at løse diverse opgaver.

2) Flyttedato
Stadig uvist hvornår, men ifølge Hans kommer der snart info ud (evt. uge 42 eller 43).

3) Forskningsaktivitet på centret (status)
Hans’ netværk:
•
•
•
•
•
•
•

JAMA artikler
Ugeskrift for læger
Invitationer til foredrag
Skrivegrupper fra Norge, Finland og Belgien har stillet 15 artikelemner op, der skal fordeles mellem
forskellige centre.
Afslutning af 5 PhD projekter
Ny forskningsårsstuderende til MAYO: Rebekka Rae
Der mangler at blive fundet en forskningsårsstuderende til Boston.

Hans fortæller desuden om præhospitale projekter herunder projekt om stroke score.
Opdatering fra Jesper W. (PhD studerende):
•

•
•

Officielt ikke længere PhD studerende. Regner med at være færdig inden jul. Dags dato dannes et
formelt ultralydsnetværk under center for akutforskning. Hans, Jesper W. og Rasmus A. og Søren
(lungemediciner) er i netværket indtil videre. Stiftende møde dags dato.
Kursusforløb (ultralyd) for læger under hoveduddannelse.
Ansættelse på Horsens sygehus med start 1. november 2017.

Opdatering fra Mathilde (PhD studerende):

•

Skal i gang med dataindsamling gerne med start i januar. Tager med Josephine til Baltimore for at
besøge Johns Hopkins University, hvor den undervisningsmetode som Josephine skal teste i sit
forskningsprojekt er udviklet.

Opdatering fra Simon:
•
•
•

Hans forskningsårsstuderende skal forsvare inden jul.
Projekt om hjertesvigt i planlægningsfasen. Der søges løn til det.
Er i gang med en del publikationer efter ophold i Holland.

Opdatering fra Louise:
•

Tager i oktober på kongres i Vancouver med Bo Løfgren. Oral og poster præsentation.

Sandbjerg forskningssymposium:
•
•
•

Martin Gude, Hans og Jesper W. planlægger det
Bliver d. 23 og 24. februar 2018.
Det bliver super fedt ☺

Gl. Avernæs:
•
•

23. og 24. november 2017.
Hans sponsorerer 2 fra center for akutforskning. Kontakt Hans hvis interesse.

Sepsisnetværket:
•

Holder møde 30. oktober 2017. Lokalisation: Center for Akutforskning.

4) Andet
Ny billedtavle:
•

Jesper W. og Mathilde vil lave ny billedtavle, når vi rykker ud på Skejby. Inspiration fra
Regionshospitalet Randers, hvor man har plakater med billede af forsker.

Månedens forsker:
•

Hans og Stig har snakket om indførelse af månedens forsker. Billedet over klokken på kontoret skal
være af denne forsker, der har gjort noget ekstraordinært. Månedens forsker besluttes ved
månedsmøde, endelig drøftelse af projektet ved næste centermøde

