Referat CfA centermøde, AUH SKS tirsdag d. 10. juli 2018
Deltagere: Hans Kirkegaard, Marianne Lisby, Mathilde Stærk, Birthe Sindberg, Josephine Johnsen, Christophe H.
V. Duez, Anders S. Schmidt og Ida Katrine Thomsen (referent)

Dagsorden
1) Godmorgen
2) Evaluering af statistisk vejledning
3) CfAs nye offentlige Facebook side
4) Fælles gavekasse og kaffekasse
5) Billede-auktion til næste centermøde
6) Punkter der skal drøftes på kommende ledermøder – inputs er velkomne.
7) CfA uddannelsesprogram
8) Nyt fra professor, netværk og ministerier
9) Eventuelt
2) Statistik vejledning i efteråret 2018
Der er enighed om, at vi ønsker at fortsætte vejledning med Michael Væth eller anden biostatistiker,
der kan tilbyde kvalificeret rådgivning, hvis der er økonomi til det. Fremtidigt at det afgørende også i
denne sammenhæng at finde en indtægtskilde i CfA.
Der er ønsker om et smartere tilmeldingssystem, gerne digitalt, hvor man selv kan se, hvornår der er
vejledning samt en nem måde at til- og afmelde sig vejledning på. Stig arbejder allerede på sagen.
For at opnå optimalt udbytte af vejledningen er det vigtigt, at der fastlægges rammer/information om
hvad vejledningen kan/ikke kan bruges til. Michael rådgiver, han løser ikke konkrete opgaver.
3) Ny offentlig Facebook side
CfA lancerer en ny offentlig Facebook side som går i luften efter uge 28, når Stig er tilbage. Stig bliver
administrator for siden (med hjælp fra Jesper og Ida), som skal have et kontrolleret indhold. Formålet
er at eksponere CfA på de sociale medier, for både lægmand, forskere, studerende, hospitals- og
fundats-ledere, mhp. at øge impact og finansiering.
4) Fælles gavekasse
Fortsætter uændret – de enkelte netværk koordinerer selv efter behov.
Fælles kaffekasse
”Kaffe-kassen” skal være en selvkørende enhed, som naturligvis er frivillig at være en del af. Hvis man
vil være med betales indskud på 1 pose god kaffe. Anders S. Schmidt bliver administrator, og
Marianne låner gerne stempelkande ud.
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5) Billede-auktion til centermødet d. 11. september 2018
Da vi fortsat mangler billeder, posters el. andet på væggene afholdes en billede-auktion til næste
centermøde i september. Stig udsender materiale senere på sommeren.
Hans og Ida aftaler hvad budgettet for ”visualisering” i form af f.eks. publikationstavler og postersophæng er. Ida er ansvarlig for indkøb af produkter inden for det aftalte budget.
6) Inputs til kommende ledermøder i CfA regi
- Strategi fremadrettet.
- Retningslinjer for økonomi-post som en del af budgetlægning i fondsansøgninger.
- ”Velkomstpakken”/formel introduktion for nye i CfA.
- Referater fra ledermøderne skal være offentligt tilgængelige.
7) CfA uddannelsesprogram → aktivitetsprogram
Det skal være attraktivt at blive forsker i CfA, men også at forblive i CfA. Det er vigtigt at vi arrangerer
nogle aktiviteter og skaber læring hele året – gør noget godt for dem der allerede er her, og ikke kun
bruger krudt på potentiel rekruttering udefra.
For at imødekommende alle tilknyttede med en ufleksibel og fyldt kalender er der forslag om, at vi
udtænker og planlægger et årshjul med faste aktiviteter, herunder journal clubs, workshops,
Sandbjerg symposium, skriveweekend, projektudviklingsweekend o.a.
Stig, Camilla Bang, Ida og Hans arbejder videre med aktivitetsprogrammet efter sommerferien.
CESU kurser udbydes til alle interesserede d. 7. og 17. september 2018 kl. 9-12
(min 5. og max 12 deltagere pr. hold – info og først til mølle tilmelding senest 10/8 via
Ida mail: ikth@clin.au.dk )
http://cesu.au.dk/kurser/
8) Nyt i CfA
Det er nødvendigt med en genopfriskning af ministeriernes ansvarsområder efter sommerferien. Det
bliver et punkt på dagsorden til næste centermøde d. 11. september 2018.
Birthe er blevet ansvarlig for ”klokken” og nedsætter retningslinjer, der kan muliggøre, at flere finder
anledning til at ringe med klokken (læs, den ringer for lidt!)
9) Eventuelt
Depotrum G101-110
Vi har fået nyt (gammelt) depotrum i kælderen under G (G101-110). Nøgler kan lånes hos Ida.
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Skilt til CfA på lægegangen
Der er opbakning til et skilt med henvisning til "Center for Akutforskning" til lægegangen v. J103.
Det er dog uafklaret hvem der skal betale for skiltet – ledelsen i Akutafdelingen eller CfA?

