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2. Nyt fra professor og netværk
Hans
Indlæg i Ugeskrift for læger: #Metoo – god omgangstone på Health
I nyhedsbrevet fra Kristjar Skajaa pr. 8/12 2017 kommenterer Kristjaa på den aktuelle debat om
#Metoo fænomenet og den gode omgangstone på Health i forbindelse med, at Julie Mackenhauer har
forfattet et indlæg i Ugeskrift for Læger (som også er postet og kommenteret på
Facebook)omhandlede egne oplevelser i arbejdet som læge. Hans vender kort indlægget, som kan
læses i Ugeskriftet.dk under overskriften ”Metoo eller på FB-side d. 4. december 2017.
Traumedatabasen og database ved CfV (Center for Voldtægtsofre) – kvalitets- og
forskningsudfordringer
Fredag d. 8/12 2017 var Hans Kirkegaard, Ida Katrine Thomsen, Jeannie Rumph (jurist,
Fællesakutafdeling) og Nanna Lindekilde (cand.psych., CfV) til møde med Signe Holmberg Panduro
(specialkonsulent/sundhedsjurist, Fællesstabene, Juridisk Kontor) i Regionshuset i Viborg.
Mødet omhandlede nye retningslinjer og regler i EU ift. databaser og udtræk/videregivelse af data, og
havde to primære formål:
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1) Traumedatabasen ved traumecentret – nye regler, gammel database!
Databasen er blevet oprettet tilbage i år 2000. Lars Knudsen har haft ansvaret for databasen, han
sidder ikke længere på posten. Hans er formand for styregruppen og det er Hans’ og Oles Mølgaards
ansvar, at sikre at databasen overholder gældende regler/krav fremadrettet. Udfordringen er data der
allerede foreligger, og ikke data der skal indsamles fremadrettet. Det afgørende er hvad der
oprindeligt var tænkt med databasen (hjemmel for databasen)? Man skelner her imellem to formål:
behandlings- vs. forskningsdatabase? Der er nu oprettet en sag, hvor Signe Holmberg Panduro vil se
på historien for traumedatabasen. Hjemmel /oprindeligt formål er afgørende for, hvad man kan få lov
til. Hun fortæller dog, at det ikke kræver tilladelse at tilgå data i traumedatabasen, fordi vi ejer den.
2) Ny database for CfV (Center for Voldtægtofre)
Der skal etableres en ny database ved CfV. De har brug for rådgivning ift. oprettelse. Udfordringen er,
at data er særligt personfølsomme, og derfor ikke må tilgås af ”hvem som helst” gennem EPJ. Data
her skal være skærmet, og det kan ske i flere grader, så kun en lukket gruppe får adgang til databasen.
Nanna og Hans ved ikke hvad der oprindeligt var formålet med indsamling af data, og derfor er selve
formålet/hjemmel ikke på plads. Det er en administrativ udfordring, at have delt formål: behandling
vs. forskning.
Først og fremmest bliver opgaven at kvalitetssikre de data der bliver samlet ind nu, så databasen kan
fungere som en lokal klinisk kvalitetsdatabase. Forskning med data herfra må derfor vente lidt endnu.
Der er mange sygeplejersker som gerne vil forske indenfor voldtægtsofre. Der er lang vej
uddannelsesmæssigt for at personalet på akutafdelingen kan få lov til, at forske indenfor området.
Hvordan kan man hjælpe med at gøre det muligt? Noget lignende en stilling som
projektsygeplejerske.

Ph.d.-afhandlinger i CfA
Hans’ arbejder på at færdiggøre ph.d.-afhandlinger sammen med Anders Møllekær, Louise Nørkjær,
Claus Sixtus Jensen. Christophe Henri Valdemar Duez og Jesper Weile knokler for at blive færdige.
Christophe har deadline til maj 2018.
Ift. Louises forsvar viser det sig at være svært at finde en formand til bedømmelsesudvalget.
Hovedartiklen har ikke kunne vise nogen effekt. Kvasirandomisering var nødvendig.
Hans' skal 8. januar 2018 mødes med samarbejdspartnerne (Aalborg, Odense, København, Norge,
Finland, Tyskland, Belgien, Estland) på TTH48 for, at drøfte spin-off artiklerne.
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Lektor og læge Lars W. Andersen søger pr. 1. februar 2018 en projektsygeplejerske til projektet VAMINCH (Vasopressin and Methylprednisolone for In-Hospital Cardiac Arrest). Projektsygeplejersken skal
ansættes og sidde i CfA.

Marianne
Sundhedsfaglig forskning
MVU omtales nu sundhedsfaglig forskning. I januar afholdes en workshop med den dagsorden, at
finde en fælles strategi for hvor vi vil hen. De fire forskningsprogrammer bliver formodentlig nedlagt.
Området har brug for, at få løftet niveauet ved at få tilknyttet professorer til forskningen. Hvad
forskningsprogrammerne angår, vil der blive tænkt i nye strukturer. "Patientflow"
Marianne planlægger et møde til februar (efter workshoppen i januar 2018) for, at se hvor det bærer
hen.
Marianne er blevet hovedvejleder for kandidatstuderende på cand.scient.san uddannelsen.

Hanne
Hanne arbejder på nuværende tidspunkt på analysen. Hanne fortæller at prisen for "open access" er
noget højere end hun havde forventet.
Angående dataindsamlingen, så er sygeplejerskerne på akut 2 fortsat i en presset situation pga.
opsigelser, men Hanne regner med at få data i hus i løbet af januar og februar 2018.

Nyt fra netværk
Ultralydsnetværket, skal have aftalt et møde. Hvem er med? Stig er usikker på hvem der faktisk er
med i netværket – afkrydsning på listen med kontaktoplysninger (googledrev) stemmer måske ikke
overens med faktiske medlemmer?
Niels er måske kommende ny forskningsårsstuderende ved CfA. Stig og Niels arbejder på en protokol
til Niels' studie (speciale) til efteråret 2018. Han vil gerne lave et systematisk review. Jesper er også
tilknyttet projektet.
Rasmus Aagaard har modtaget Stigs artikelmanuskript.
Ida og Stig arbejder på hjemmesider og PURE i det nye år. CfA har fået oprettet en funktionsmail
(cfa@clin.au.dk), som skal figurere på hjemmesiden i stedet for kontaktoplysninger på Hans og Ida.

Nyt fra ministerierne
Flytning
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Fælles Akutafdelingen har meldt flytning til maj 2018.

Fonde og deadlines
Der er umiddelbar tilfredshed blandt mødets deltagere ift. hvordan ansøgningsfrister annonceres (på
Facebook). Reminder ca. 4 uger før frist er tids nok til at udfærdige ansøgninger.
Listen med fonden er næsten fuldt ud opdateret, og ligger i fælles Dropbox med seneste udgave.

Workshop fremadrettet
Stig og Camilla Bang og Søren har været ansvarlige for workshops indtil nu. Camilla er nu
færdiguddannet læge og har travlt med det. Stig skal ud at rejse i februar, marts og april måned, så
derfor er det nærliggende at spørge hvad der skal ske fremadrettet. Vil vi forsætte med at planlægge
workshops eller ej?
Stig synes selv der er for meget arbejde i det i forhold udbyttet. Begrænset fremmøde til journalclub,
så man kan sætte spørgsmålstegn ved behovet for det. Hvem er målgruppen (det har måske været for
ambitiøst)? Nogen andre (forskningsstuderende) skal drive det videre efter behov måske. Det skal
tages op af interessenterne (det skal komme fra dem der har lyst).
Workshop burde måske finde sted en gang i kvartalet? Hvad ville være gode rammer? Marianne har
fået workshops i MVU/Projektgruppen Den Akutte Patient til at fungere.
Måske en ide med todelt møde/workshop? Hans vil se på hvad der er midler til.

CFA - er vi på plads med planer og opgavefordeling?
Det er værd at diskutere hvilket koncept CfA skal fungere under. Der er et vaccum pga. Lisbeths
opsigelse og en flytning der er blevet udskudt flere gange. Hele aktivitetskonceptet bør tages op. Vi er
ikke så mange, der er fast i huset. Hanne nævner fornemmelsen af at være en del af noget.
Akutafdelingen har opfordret Hans til at komme med et bud på, hvordan konceptet skal være
sammensat.
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