Centermøde i CfA tirsdag
Dato: tirsdag d. 13.februar 2018 kl. 8.00-9.50
Til stede: Hans Kirkegaard, Marianne Lisby, Josephine Johnsen, Camilla Bang og Ida Katrine Thomsen
Referant: Ida Katrine Thomsen
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Godmorgen
Nyt fra professor og netværk
Kort nyt fra ministerierne
Sandbjerg Symposium
Hjemmesiden: netværk og kontaktpersoner
Sociale medier
Eventuelt: Undervisning i Fælles Akutafdeling – skal det forsætte?

Nyt fra professor og netværk
Forlængelse af Idas ansættelse i CfA
Fredag d. 9. februar afholdte Hans og Marianne ansættelsessamtale med Ida, og blev efterfølgende heldigvis
enige om, at Ida kan få lov til at fortsætte i sin stilling som ½ professorsekretær for Hans og ½ akademisk
medarbejder i CfA. Idas stilling er midlertidig og knyttet op på Hans' kliniske professorat, som udløber ved
udgangen af 2021.
Status på flytning
Dato for flytning er fortsat uændret til sidst i maj 2018. Det er ikke muligt at flytte CfA på samme dato som
Fælles Akutafdelingen, hvilket pt. er d. 24. maj. Vi skal derfor forvente, at vi kan flytte lige inden FællesAkut
eller lige efter. Ida har kontaktet flyttekoordinator Filippo D'Andrea fra IKM (AU) med henblik på alt det
praktiske, koordinering og evt. ny rundvisning. Ida har skrevet til Filippo, at vi gerne flytter før FællesAkut frem
for efter.
Marianne foreslår at vi kombinerer en rundvisning med et Centermøde, da hun har nøglekort til bygning J, hvor
den nye adresse er. Det er der opbakning til.
Ansættelse af projektsygeplejerske på VAM-IHCA studiet
Pr. 1. marts 2018 starter Birthe Sindberg i CfA på fuld tid som projektsygeplejerske på VAM-IHCA studiet
(vasopression and methyldprednisolone – in hospital cardiac arrest). Lars Wiuff Andersen leder studiet i
samarbejde Hans Kirkegaard og Asger Granfeldt. Birthe skal have fast kontorplads her i CfA. Hendes stilling er
tilknyttet projektet, og udløber 31.12.2021.

Mariannes netværk
Der sker aktuelt en række ændringer på forskningsområdet for de sundhedsfaglige professioner bl.a.
udarbejdelse af ny forskningsstrategi på AUH niveau. Marianne deltager i dette arbejde. Indtil videre fortsætter
MVU netværket uændret i 2018.
Marianne starter et nyt forskningsnetværk op "Patientflow – sikkerhed i det akutte forløb", som bygger på
hendes egne forskningsområder. Netværket har sit første møde d. 13/3 2018 består indtil videre af 2 ph.d.
studerende (Hanne Bové og Gitet Boier) samt 4 kandidatstuderende – Tine, Trine, Mia og Birgitte. Tine har
kontorplads i CfA i foråret 2018.
Marianne har i samarbejdet med Amager-Hvidovre indsendt en større fondsansøgning til Novo Nordisk Nursing
Research Programme, vedr. et forskningsprogram om alkoholpatienter i akutområdet. I marts bliver det afgjort
hvem der går videre til fase 2 ansøgningsrunden.
Hjertestop netværket
Camilla fortæller at det går godt, stille og roligt fremad med Racing-MI studiet. Netværket har besluttet at
dataindsamling skal slutte d. 1. september 2018. Det udstyr der tidligere er blevet brugt til indsamling af data
er medio sensitivt, det nye udstyr (bevilget af Siemens) de bruger i klinikken nu er høj sensitivt. Det giver nogle
metodiske udfordringer, da beregningerne i protokollen er lavet på baggrund af det gamle udstyr. Lige nu er
planlægningsarbejdet omkring blodprøverne, der er frosset ned i biobanken (ca. 900 x 4 er inkluderet), i gang;
hvordan skal det foregå rent praktisk?
Camilla Bang og Camilla Hansen er lige nu godt på vej til at submitte en artikel.
Josephine er i fuld gang med sin dataindsamling, herunder uddannelse af instruktører. Hun er nødsaget til at
afholde kurset på ny, da der allerede er manglende tilslutning fra både instruktører og deltagere.
Hans fortæller at han skal have sendt en ansøgning til National Videnskabetisk Komite om at deltage i to
udenlandske kølestudier: TAME Cardiac Arrest Trial og TTM2.
TTM2 er et svensk studie der i gang med dataindsamling. De randomiserer til to grupper; nedkøling vs. ikkenedkøling af patienter med hjertestop. TAME er et australsk studie, hvor deltagerne randomiseret til 2
grupper; lavt og højt niveau af CO2 indtag, hvor man måler på neurologisk outcome.
Ny forskningsårsstuderende
Rae Rebekka Maria Fonnesbæk er forskningsårsstuderende ved CfA pr. 1. februar 2018 – 1. februar 2019. Hun
skal lave sin forskning i Bosten.
Forskningsårsforsvar
Jos Dalvad Vesterdal skal forsvare sin forskningsårsrapport fredag d. 16. februar 2018.

Sandbjerg
Der er desværre nedslående tilslutning til året symposium på Sandbjerg Gods. Sidste år var tilslutningen
overvældende, og der blev derfor først stilet efter en deltagelse på 60 personer, senere en deltagelse på 40
personer. Endeligt ser det ud til at ca. 30 personer deltager i år. Hverken Randers Regionshospital eller Viborg
deltager ved symposiet.
Hans melder derfor også, at Sandbjerg Symposium måske bliver den sidste af sin slags.

Fremtiden og opstramninger i CfA
Flytningen til Skejby giver anledning til at ændre på arbejdsgangene i CfA. Der vil med flytningen ske en generel
stramning omkring deltagelse af møder og arrangementer i CfA regi, hvilket betyder at det forventes at alle
engagerer sig og som minimum prioriterer at deltage. Der er generel manglende tilslutning til Centermødet
hver anden tirsdag i måneden og deltagelsen på Sandbjerg kunne være bedre.
Den "undervisning" CfA har forpligtet sig til i Fælles Akut skal ses et 15 min. oplæg, om et projekt eller den
forskning man har gang i. Her mangler også opbakning! I kan skrive jer på listen i forskerkontoret eller kontakte
Hans for nærmere aftale.
Fremadrettet vil Hans og Marianne også bestræbe sig på, at byde nye forskere velkommen med både et
velkomstbrev og fremhæve, hvor vigtigt det er, at man engagerer sig og forpligter sig til, at møde op ved
fællesarrangementer og møder i CfA.

