Center for Akutforskning
Centermøde d. 11. september 2018
Deltagere:
Hanne Mørkenborg Bové, Hans Kirkegaard, Jesper Weile, Claus Sixtus Jensen, Camilla Bang, Sandra
Langsted, Christophe H. V. Duez, Ida Katrine Thomsen, Mathilde Stærk (Skype). Anders S. Schmidt
(Skype).
Referent:
Ida Katrine Thomsen

Dagsorden
1. "Velkomstpakken"
Introduktionsmateriale til nye i CfA
2. Statistikvejledning fremover
3. Facebook og plan for efteråret
4. Ansvarsfordeling i ministerier - brush up på ministerier/ansvarsområder
5. Evaluering af kontorpladser
6. Nyt fra professor og netværk
7. Journal club
8. Undervisning i Akutafdelingen
9. Eventuelt

1.
Velkomstpakken består af flere elementer som samlet skal være med til at byde nye i CfA
velkommen:
a) Velkomst-skriv
b) Mentorordning
c) Rundvisning i huset (ca. 30 min.)
d) Fælles morgenmad
Hovedvejleder har primære ansvar for at byde nye i CfA velkommen ved at skabe kontakt
til Ida, som sender velkomst-skriv og hjælper med adgangskort til CfA.
Hovedvejleder agerer mentor ved at sørge for rundvisning i huset og arrangere fælles
velkomst-morgenbrød i mødelokalet. Hvis det ikke muligt for hovedvejleder selv at sørge
for rundvisning og morgenbrød, kan opgaven uddelegeres til anden forsker i samme
netværk.
Der er opbakning fra alle til at dette bliver fast procedure, så alle nye i CfA føler sig
velkommen fra dag 1. Vi vil gerne undgå at der hersker usikkerhed om tilhørsforhold til
centret, hvilket kan opstå ved indslusning gennem de respektive netværk.
2.
Statistikvejledning forsætter uændret som et tilbud til alle aktive forskere tilknyttet CfA.
Vi deler ordningen med Præhospitalet, og der er indgået aftale med professor Michael
Væth om fire datoer i efteråret 2018, hvor det er muligt at booke sig en session af 30 min.
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Datoer og vejledning for booking af tider findes på vores hjemmeside.
Materiale som med fordel kan sendes til Michael Væth inden vejledning skal først igennem
egen hovevejleder for at sikre konstruktivt og optimalt udbytte af de 30 min.
3.
Der opfordres til at dele opslag fra vores officielle FB side for størst mulig opmærksomhed
på de sociale medier. Opslag med ansigter har størst impact.
4.
Ida udarbejder en revideret udgave af oversigt over de respektive ministerier og de
tilhørende ansvarsområder.
Nyt siden sidst:
- ”Go’ kaffe”-klub, som Anders S. Schmidt har taget ansvaret for. For optagelse indbetales en
pose gode kaffebønner. Camilla Bang leverer kaffekværn. Marianne udlåner gerne en
stempelkande.
- ”Klokken” – rammer og regler for hvilke begivenheder der giver anledning til et ring med
klokken definerer Birthe. Skal i ramme og hænges op.
5.
Tilfredshed fra alle fremmødte. Lyden mellem Mariannes og Ida/Birthes kontor er dog
fortsat et problem. Ida arbejder på mulige løsninger – det er en langsom og umiddelbar dyr
proces.
Flere nye ansigter er kommet til i CfA og der skal være mulighed for at alle kan sidde ved en
kontorplads med ekstra skærm.
Der står flere ubrugte i kontoret. Desuden findes der ved Stigs plads ekstra tastetur, mus
etc.
5. Kort nyt fra alle deltagende og netværk
Jesper skal aflevere sin ph.d.-afhandling d. 30. september 2018.
Christophe skal aflevere sin ph.d.-afhandling d. 30. november 2018.
VAM-IHCA (Birthe, Lars og Asger) starter indrullering af patienter d. 17. september 2018.
Mathilde publicerer artikel inden for 1-2 uger. Har 2 ud af 60 simulationer i hus.
Hanne er ved at færdiggøre sin 2. artikel. Rejser til Brighton i januar-februar for at skrive sin
afhandling færdig.
Claus arbejder på protokol til post.doc og afventer midler til at komme i gang.
Camilla mangler de sidste 30 patienter ud af 1500 i RACING-MI.
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Anders S. Schmidt har i samarbejde med Bo Løfgren for nylig afholdt ”Afternoon Meeting” med
besøg af NEJM Editor John Jarcho.
Cecilie Budolfsen og Dung Thuy Nguyen er medicinstuderende og nye forskere i
hjertestopnetværket med Bo Løfgren som hovedvejleder. De arbejder begge på at blive
forskningsårsstuderende i CfA pr. 1. februar 2019.
Hans arbejder fortsat på spin-off artikler fra TTH48. Har desuden 8 ph.d.-afhandlinger der skal
afsluttes/bedømmes.
Marie Jessen arbejder på ph.d.-protokol inden for sepsisområdet. Den indsendes til ph.d.skolen til november 2018.
7.
Journal Club har fastlagt program for efteråret 2018. Joan Quistgaard fra Præhospitalet står for
koordinering og indkaldelse. Næste gang er d. 10. oktober, hvor CfA skal stå for artikel og
oplæg.
8.
Undervisning i Akutafdelingen skal vi forsat bidrage til den første mandag i hver måned.
Organisering/koordinering ligger hos Hans i samarbejde med Stig og Ida.

