CfA Centermøde marts 2018

Centermøde i CfA tirsdag d. 6. marts 2018
kl. 08.00 til 9.30
Deltagere: Josephine Johnsen, Jesper Weile, Mathilde Stærk, Marianne Lisby, Hans Kirkegaard,
Camilla Bang og Ida Katrine Thomsen
Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Godmorgen og velkommen til Birthe
Nyt fra Professor og sekretariat
Nyt fra netværk og ministerier
Årsrapport og hjemmeside
Diskussion om adgang til Face Book gruppen
Flytteprocessen og nyt CfA på Skejby
Kort rapport fra Sandbjerg og Sandbjergs fremtid
Eventuelt

Velkommen til Birthe
Birthe startede i CfA torsdag d. 1. marts 2018. Birthe blev taget godt imod af de fremmødte. Vi havde både
morgenbrød og var til frokost inviteret ud af Lars W. Andersen. Birthe forventer at have sin daglige arbejdsgang
her i CfA, når hun ikke er ude på de fem sites til dataindsamling. Hun vil også arbejde hjemmefra engang
imellem. Birthe har fået fast plads (med navn) i forskerkontoret, og har samtidig fundet plads til side ting i
forskerkontoret.

Ministeriet for ”Social Media”
Jesper og Stig har fortsat ideer i støbeskeen til, når Stig er retur fra sin rejse i Japan til maj 2018. Hvis CfA skal
have noget opmærksomhed udenfor egen kreds er det afgørende, at få ”news feed” på Facebook og evt.
twitter og LinkedIn? Først og fremmest skal publikationerne postes.

Jesper Weiles ph.d. afhandling
Han forventer at færdiggøre din afhandling til oktober 2018.03.14

Mariannes netværk
MVU Netværket er ”genopstået” med bevillingen på kr. 100.000, og der skal nu lægges en ny strategi for
forskningen i netværket.
Patientsikkert flow Netværket har i starten er året fået nye medlemmer: Trine, Tine, Mia og Birgitte.
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DEMC 18
Marianne skulle i dag have været til Akutkonferencen i Kbh, men den blev aflyst. Næste konference ”DEMC 18”
foregår i Aarhus og er til oktober. Deadline for indsendelse af abstract submission er d. 30. juni 2018 kl. 23.59.

Ny pulje ved Forskningsrådet, Aarhus Universitetshospital
AUH har frigivet en ny pulje, som man kan søge til frikøb for ph.d.er (KBU’er som arbejder i klinikken samtidig
med ph.d.-afhandling). Ida har lagt et link på Facebook med yderligere information, som også findes på
Intranettet.

Hjertestop Netværket
Josephines forskningsårsprojekt
Josephine arbejder forsat på at få sidst data i hus. Dataindsamling er ikke forløbet helt som planlagt pga.
frafald. Kurset deltagerne skal igennem tager fem timer, og det er muligvis derfor folk frafalder. Udfordringen
er, at få 12 ekstra deltagere end de planlagte for, at få nok inkluderet (180 pers. i alt). Deltagerne skal være >18
år, være ikke-sundhedsfagligt uddannet og må ikke have været på genoplivningskursus inden for det sidste år.
Alle deltagere til centermødet bidrager med ideer til, hvor hun kan rekruttere de ekstra deltagere, f.eks. via
personligt netværk blandt ansatte i CfA (kærester, ægtefæller osv.) i stedet for via firma-aftaler som hidtil.
Josephine vil lave et opslag på FB hvis nødvendigt.
Det besluttes, at vi fremadrettet vil bruge Centermødet til også, at få faglig sparring med hinanden ift.
forskningsrelateret udfordringer.
Hans forskning
Hans arbejder på 10-15 spin-off artikler til TTH48. Desuden arbejder han på 2 nye internationale studier: TAME
(australsk)og ttm2 (svensk), hvor han bliver national koordinator på projekterne.
Mathildes ph.d. afhandling
Mathilde arbejder på dataindsamling. I Viborg går det godt, Aarhus er lidt vanskeligere at få til at samarbejde.
På sigt skal Herning og Horsens også inddrages.
Hjertestop Netværket har et bi-projekt i førstehjælpsinstruktørernes færdigheder. Bi-projektet skal vare ca. 1
år. Dataindsamling bliver afsluttet ifm. konferencen i weekenden d. 9.-11. marts ’18.
Mathilde har fået produceret bannerne med CfA logo på (i eng og dansk version), som kan benyttes til
konferencer og oplagte arrangementer med mulighed for PR.

DESIGN-EM Konference d. 20. marts 2018
Programmet kan ses på konferencens/AUs hjemmeside. Der er 100 deltagere tilmeldt.
Hvis man gerne vil deltage kan man kontakte Hans/Ida.
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Internationalt Netværk
Harvard (Boston) stiller nye krav til ”liability-kontrakten” ift. forsikring af studerende på udveksling, hvilket
giver nogle udfordringer. Mayo har ikke samme krav. Forsikringer gennem FADL er værd at undersøge, da de
forsikrer studerende i klinik i udlandet.

Årsrapport
Årsrapporten er næsten færdig og klar til at blive sendt ud til interessenter. I 2017 er der blevet publiceret 39
peer review artikler, som vi bør gøre PR på. Processen med indhentning af informationer er tidskrævende idet
kontakten til mange er perifer og foregår via e-mail. Ida overvejer hvordan man kan optimere processen til
næste års rapport.

Hjemmeside
Hjemmesiden kører uændret (fint) siden Stig tog afsted d. 1. februar. Han har mange ideer til optimering, når
han vender tilbage. Ida finder det svært også at finde tid til, at realisere de mange muligheder, der er for
optimering af hjemmesiden. Jesper foreslår, om vi kan lave en formular (link) på hjemmesiden, som man kan
udfylde, hvis man er interesseret ny forsker. Den skal fungere som en slags CV-bank til fremtidige projekter.
Mariannes netværk skal opdateres.

Facebook gruppens medlemmer
Hans er blevet et aktivt medlem i FB gruppen, og vi diskuterer derfor rammerne for gruppen. Hans og Ida vil
efter Centermødet sortere i medlemmerne, da der er flere, som er Hans’ helt ukendt.
Sortering af medlemmerne vil ske på baggrund af beslutningerne herunder:
- FB gruppen er lukket, hvilket betyder at kun Ida og Stig kan tilføje/acceptere nye medlemmer.
- Medlemmerne skal være aktive forskere/ansatte ved CfA. Det er derfor ikke et forum for
udefrakommende interessenter.
- Eksisterende informationer i gruppen er indenfor rammerne af, hvad der er relevant at dele. Det
forventes at man tjekker FB gruppen ofte (dagligt?) Her kan ligge informationer som ikke sendes via
email.
- Nye ansatte og medlemmer af CfA netværkene forventes at være en del af FB gruppen, og opfordres
hertil.

Flytteprocessen og nye lokaler
Hvis strejken og lockout’en bliver en realitet vil datoen for udflytning blive skubbet yderligere. Hvis OP strejker
forsinkes flytningen af Fælles Akutafdelingen naturligvis også. Vi afventer og ser hvad der sker.
Næste Centermødet afholdes d. 10. april kl. 8.00-9.30 ude i de nye lokaler i ”Akutblokken” i bygning J.
Marianne vil gerne give os en rundvisning, som bliver en del af dagsordenen.
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Der er i CfA udtrykt bekymringer for støj i de nye lokaler grundet stor-kontor-rammerne, mødelokalets
placering og kaffeautomatens ”tiltrækningskraft”. Særligt brugen af mødelokalet fra evt. udefrakommende
giver anledning til bekymring. Ydermere er der skabt bekymring omkring aflåsning af de nye lokaler, og
hvorvidt muligheden for at lade ejendele, IT udstyr og andre værdigenstande stå, når man forlader kontoret til
frokost, arbejde i klinikken el. andet. Næste centermøde giver anledning til, at vende regler og rammer for
brugen af de nye faciliteter.
Ida vil agere flyttekoordinator, men med forventning om, at alle tager ansvar for egne ting i CfA.
Kommunikationen/flytteinfo. vil foregå pr. e-mail og FB.
Sandbjerg Symposium
Vi evaluerer Sandbjerg og vurderer alt i alt et vellykket symposium på trods af frafald og manglende
tilmeldinger. 29 personer deltog i hele programmet. For fremtidig opbakning krævers det af programmet for
Sandbjerg, at have sin egen niche i form af f.eks. workshops (som ikke er en del af de andre akutkonferencer i
løbet af året).
Ole Mølgaard ser gerne at Sandbjerg Symposium fortsætter i 2019. Hans vil rette henvendelse til ledelserne på
de regionale akutafdelinger med henblik på forudsætninger for opbakning og deltagelse fremadrettet. Hans vil
yderligere fremlægge det til fællesmøde med ledelsen.

Fælles ansvar og nye toner i CfA
CfA har to slogans/mottoer: "Strength and honor for akutmedicin" og "frihed under ansvar". Sidstnævnte
kræver en opstramning. Hans vil gerne tydeligøre, at vi alle skal tage ansvar for at drive CfA. Centermøderne
har sit omdrejningspunkt omkring de forskere der i forvejen dagligt/flere gange om ugen fast møder op i CfA,
og som tager del i livet og miljøet på CfA. Udfordringer er:
- hvordan skaber vi ejerskab ind i CfA?
- hvordan skabes en følelse af fællesskab
- hvordan får vi alle til at tage ansvar/aktivt deltage i aktiviteter i og omkring CfA?
Der mangler en forventningsafstemning, både ift. eksisterende ansatte/medlemmer/tilknyttede, men også ift.
nye forskere fremadrettet. Ledelsen har en opgave i, at løfte ansvarsfølelsen oppefra i samarbejde med
eksterne VIP'ere (Bo Løfgren, Lars Wiuff Andersen, tovholdere i de enkelte netværk og evt. ph.d.-studerende).
Herunder nogle af de tiltag der blev foreslået til centermødet:
- Velkomstbrev (fra hovedvejleder) med opstart (info om FB-gruppen, googledocs, dropbox,
centermøder, andre arrangementer i CfA-regi)
- centermøde (og journal club, workshops?) og forventet deltagelse
- deltage/holde sig aktivt opdateret på FB
- 2-4 årlige møder hvor ledelsen og tovholderne fra de enkelte netværk samles i CfA .
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