Referat CfA centermøde, AUH SKS tirsdag d. 12. juni 2018
Deltagere: Hans Kirkegaard, Marianne Lisby, Hanne Mørkenborg Bové, Mathilde Stærk, Birthe Sindberg, Tine
Louise Dideriksen, Stig Holm Jensen, Simon Vistisen og Ida Katrine Thomsen (referant)
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Godmorgen
Flytning, herunder udfordringer og praktisk info:
Sociale medier (ved Stig)
Journal Club
Indflytningsreception eller ej?
DEMC 18
Workshops i efteråret 2018
Den nye persondataforordning
Ønsker til inventar/udstyr i nye lokaler – hvad vil vi prioritere/hvad er der penge til?
Nyt fra professor og netværk
Eventuelt

___________________________________________________________________________________________
Beslutning og vigtig/ ny information vil fremover være formen for referaterne fra centermødet i CfA

2) Praktisk info efter vi er flyttet til AUH i Skejby
Mobil- og dørtelefon i CfA
Vi har fået en mobiltelefon i CfA. En Nokia (sort) som ligger hos Ida, når hun er på kontoret. Mobiltelefonen er
fælles og fungerer også som dørtelefon fra indgang til CfA fra Universitetstorvet.
Døren ved indgangen åbnes ved at taste ”5”.
Telefonnr.: +45 78 46 66 60
Depotrum og fjernopbevaring
CfA er blevet tildelt to permanente depotrum i kælderen i bygning G:
- G101-105 og G101-110
Desuden et midlertidigt depot med mere central placering:
- J103-503
Nøglerne fordelt mellem Hjertestop Netværket og Ida.
CfA fælles arkiv
Er et ringbind som p.t. står i grupperum 2: Her findes praktisk information om bl.a. opkobling til printer,
vejledning i rumbelysning, rumtemperatur, persienne-betjening, håndtering af datasikkerhed, brugervejledning
til kaffemaskinen og meget andet.
Alle er velkommen til at bidrage med relevant information til gavn for os alle.
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Affaldssortering
Alle små affaldsspande i kontoret er til papir og kun papir – de bliver ikke tømt af servicepersonalet, hvis vi
blander vores affald!
Mad og andet alm. dagrenovation skal i den blå plastiksæk i affaldsstativet til venstre for køkkenet ved
grupperum 2.
Beskidte klude og viskestykker
Skal i posen i skabet under håndvasken i the-køkkenet.
Håndklæder til bad/omklædning
Forefindes på uniformsdepotet ved J105

3) Sociale medier
Stig tager opgaven og ansvaret for de sociale medier med hjælp fra Jesper og Ida, med input fra alle.
CfA vil forsøge mere målrettet at få større impact hos ledelse, fonde og andre interessenter via primært
Facebook som medie. Forslag til strategi fremlægges af Hans til godkendelse hos Ole og Pia inden næste
centermøde i juli måned.
4) Journal Clubs
Afvikles p.t. i samarbejde og fællesskab med Præhospitalet. Bør fremtidigt også inkludere Akutafdelingens
læger og forskningsinteresserede. Hans informerer Jette Ahrensberg om mulighed for en bredere samarbejde.
5) Indflytningsreception
Det besluttes ikke at afholde indflytningsreception.
6) DEMC 18
På baggrund af overvejelser omkring, hvad vi kan tilbyde udefrakommende deltagerne her i CfA ifm.
konferencen besluttes det, at vi skal byde ind med en stand til konferencen i stedet for, at invitere gæster
herud på matriklen. De der deltager bør overveje, hvad vi vil præsentere på standen.
Der opfordres til at indsende abstracts. Submission er d. 30/6 2018.
Prisen for deltagelse er for høj (ca. kr. 2500,00), hvilket desværre kan betyde manglende opbakning til
konferencen.
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7) Workshops i efteråret 2018
Stig og Camilla Bang vil gerne fortsætte med at arrangere work shops i efteråret, hvis der er opbakning til det.
Der er opbakning, men temaer/emner skal tiltrække en bredere målgruppe, bl.a. forskningsinteresserede i
Akutafdelingen.
8) Den nye persondataforordning
Aarhus Universitets hjemmeside er et informativt sted, at søge viden omkring databeskyttelse som forsker.
http://www.au.dk/informationssikkerhed/databeskyttelse/saerligt-om-forskning/
Jakob Hjort, datamager ved IKM, inviteres til, at undervise ved et informationsmøde eller work shop vedr.
forskning og beskyttelse af personoplysninger. Dato og tidspunkt følger.
10) NYT
Christophe Henri Valdemar Duez har fået orlov indtil d. 1/12 2018 fra klinikken til, at færdiggøre sin ph.d.
afhandling her i CfA.
Søren Flink Sørensen er ny specialestuderende pr. 1/6 2018.
11) Sommerfest d. 17/8 2018
Dato for sommerfesten sammen med Præhospitalet bliver fredag d. 17/8 2018 og afholdes i år hjemme hos
Hans Kirkegaard.

