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____________________________________________________________________________________

Godmorgen
Kort præsentation af Ida, som er nyansat professorsekretær/akademisk medarbejder for Hans. Ida er uddannet
cand.scient.san fra Aarhus Universitet. Ida vil fremover påtage sig referent-rollen indtil der muligvis bliver tilpas
mange opgaver for Hans.

Status hos fremmødte
Stigs forskningsårsprojekt
Stig skal aflevere sit projekt d. 30. november og han forventer at holde tidsplanen. Det er planen at to artikler
skal udgives i løbet af 2018. Manuskript er under udarbejdelse og Stig tænker selv, at have første artikel klar til
januar 2018. Næste semester holder han fri fra studiet for, at tage på ferie i februar, marts og april samt have
tid til at forske/udgive artikler. Stig skal forsvare sit projekt d. 21. december 2017 i Herning.
Simon Vistisen
Simon fortæller at Jonas Munksgaard Berg er lige så langt som Stig med sit forskningsprojekt. Målinger på
outcome er ikke så gode som forventet, men studiet har været godt tilrettelagt og velfungerende. Resultaterne
er ikke så interessante, som Jonas havde håbet på.
Simon er usikker på, hvor han skal arbejde pr. 1. januar 2018. Kristjar Skajaa har en plan for Simons virke
fremadrettet. Simon afventer afklaring, det er uden for hans hænder pt.
Hanne Mørkenborg Bové
Status på Hannes ph.d. er, at hun i gang med indsamling af data til studie 2. Data til studie 1 er i hus. Hun skal
interviewe 6-7 ansatte ved akutafdeling 2, men situationen på akut 2 er lige nu påvirket af, at der har været

mange opsigelser på afdelingen. Hanne kan imidlertid vente med indsamling til januar (senest marts måned),
hvis sygeplejerskerne på afdelingen ikke har kapacitet til at deltage i studiet.
Hanne var på kursus ved Svend Brinkmann forrige uge. Kurset var super godt og meget inspirerende, så
motivationen efter kurset er høj. Hanne har inviteret Svend Brinkmann til en workshop, når han har tid. Svend
gav udtryk for, at det ville han gerne.

Nyt fra professor og netværk
Ultralydsnetværket
Jesper Weile fortæller at første møde er afholdt. Netværket består af Jesper, Rasmus Aagaard, Søren Helbo
Skaarup, Morten Bøtker, Stig Holm Jensen, Bo Løfgren og Hans Kirkegaard. Netværkets fokus er ikke besluttet
endnu. Det kan være indenfor akutmedicin eller præhospitalet - det skal diskuteres på næste møde.
Mange fra hjertestopnetværket er på AHA i Anaheim.
Boston-projektet
Én fra Aalborg er udtaget til udsendelse til Boston til februar. Nikola, som kom hjem fra Boston denne sommer
skal forsvare sit forskningsårsprojekt d. 29. december 2017.
Fem ph.d.-studerende under Hans knokler med, at få deres afhandlinger færdige.
Mathias Johan Holmberg har modtaget Sophus Johansens legat på kr. 25.000.
Design-EM
Konference er planlagt til 20.marts 2018.
Sepsis-netværket
Ray og Mariam holdte oplæg om deres projekter på sidste møde.
Symposium på Sandbjerg er planlagt til d. 23.-24.februar 2018
Symposiet bliver næste gang med workshop. Jesper Weile og Martin Gude har til opgave at planlægge
symposiet. Det bliver helt vildt godt!
Spin-off artikler på hovedstudiet (TTH48) er i gang. 10-15 artikler er planlagt til at blive iværksat.

Kort nyt fra ministerierne
Hanne beretter, at det generelt går fint i ministerierne.
Det besluttes at Indretningsministeriet og Miljøministeriet bliver slået sammen. Opdatering på ministerierne
skal lægges på Facebook.
Ministeriet for sociale medier
Jesper har ansvar for de sociale medier, og fortæller at det går ret godt og at Facebook fungerer. Jesper har
planer om, at der også kommer nyheder på FB.

I forbindelse med Stigs ansættelse som studentermedhjælper nævner han selv, at han gerne vil se på hhv.
PURE og CfAs hjemmeside. Herudover drøftes der behovet for nyhedsmail, og hvordan denne skal formidles
ud. Enten via Facebook eller pr. mail? En nyhedsmail må gerne indeholde bl.a. billeder af ny- og "gamle"
ansatte.
Socialministeriet
Der hersker tvivl om hvorvidt Marianne er ansvarlig?
Vi spiser brunsviger om fredagen kl. 9-10 stykker.
Hans foreslår indførelse af "HHH" (happy half hour) hver tirsdag kl. 9.00-9.30 for, at mødes alle dem der kan. Vi
skiftes til at medbringe brød (smør, ost mm.). Der er fuld opbakning. Opslag hænger nu på tavlen i
”forskerkontoret”.
Hanne og Jesper vil gerne tage initiativ til at mødes til ”valgflæsk” til frokost d. 21/11 kl. 12.15. Opslag er nu på
Facebook.
IT-ministeriet
Simon Vistisen har fortsat ansvaret for IT indtil han måske skal ansættes andet sted i det nye år.
Billed-tavle: skal vi have den op eller ej? Camilla Bang skal på banen her. Vi skal alle have taget et foto ved
fotografen alligevel (kan også bruges til PURE), så vi bør selv sørge for, at få tilsendt eget billede. Hanne vil
gerne være ansvarlig for det når vi skal flytte ud til DNU.

Fonde og deadlines
Simon har tidligere stået for at informere om, hvilke fonde der er oplagte at sende ansøgninger til ift. tidspunkt
for ansøgningsfrister og formål. Ida vil gerne fremadrettet sørge for reminder til centermøderne. Ida finder ud
af hvad der giver bedst mening ift. inddeling/opgørelse af fondene, og hvordan informationen skal videregives.
Inputs er velkomne.

Eventuelt
Udflytning til DNU
Ifølge Ole Mølgaard kommer udflytning sandsynligvis til at foregå i marts måned 2018. Når luften er ren går der
tre måneder førend udflytning kan iværksættes.
Publikationer på opslagstavlerne
På nuværende tidspunkt er Claus ansvarlig for, at hænge nye publikationer op på opslagstavlerne. Mathilde
overtager opgaven, når vi flytter ud til DNU.
Julefrokosten
Julefrokosten bliver med stor sandsynlighed afholdt i Sejlklubben, hvor Mariannes mand sidder i bestyrelsen.
Hvor maden skal bestilles fra er endnu ikke fastlagt. Det samlede pris for arrangementet vil blive ca. 250
kr/person, hvilket inkluderer mad, pynt og velkomstdrink. Drikkevarer skal vi selv sørge for. Marianne sender
invitationer ud i næste uge (uge 47).

Akutforskningssymposium
Foregår på Gl. Avernæs d. 23.-24. november og er for alle interesserede i akutforskning.

Ny sekretær/akademisk medarbejder, arbejdsgang i CfA
Ida er ansat til at være sekretær for Hans og ikke for alle i huset. Tiden fordelt til sekretæropgaver og
akademisk arbejde vil være 50/50. Der skal være tid det akademiske arbejde omkring udarbejdelse af artikel
sammen med Hans.
Hanne fra Akutafdelingen er fortsat ansvarlig for økonomi.

