Center for Akutforskning
Centermøde d. 9. oktober 2018
Deltagere:
Hanne Mørkenborg Bové, Hans Kirkegaard, Claus Sixtus Jensen, Camilla Bang, Ida Katrine
Thomsen, Anders S. Schmidt (Face-time), Birthe Sindberg, Marianne Lisby og Cecilie Budolfsen.
Referent:
Ida Katrine Thomsen
Dagsorden
1. DEMC8 (hvem deltager, procedure for deltagelse fremover)
2. Nedsættelse af festudvalg til julefrokosten (23. november 2018)
3. CfA Workshops
4. Etablering af portrætvæg af forskere i CfA
5. Posterophæng i kontoret
6. Nyt fra professor og netværk
a. Akutmedicin, nyt speciale/undervisning på medicinstudiet
b. Velkommen til Cecilie Budolfsen
7. Eventuelt
1.
Hvem deltager i DEMC8
Anders Møllekær, Claus Sixtus Jensen, Hanne Mørkenborg Bové, Stig Holm Jensen, Hans
Kirkegaard, Ida Katrine Thomsen, Jesper Weile, Iben Duvald, Gitte Boier, Stine Fjendbo Galili,
Marianne Lisby, Martin Gude
Procedure
Der skal fastlægges en procedure for deltagelse i konferencer generelt, ikke kun DEMC:
- information om konferencer, symposier i god tid (6 måneder +)
- er der forventninger om deltagelse?
- hvem forventes at deltage?
- er der midler at søge til betaling for deltagelse (i Akutafdelingen, internt eller eksternt)?
For at undgå potentielle misforståelser, frustrationer og manglende deltagelse er det afgørende, at
information om forventninger og muligheder er helt tydelig.
Fælleskabsfølelsen med Akutafdelingen skal styrkes, hvilket kræver at både ”de” og vi tænker
hinanden ind i projekter og aktiviteter hvor det er muligt/oplagt. Der efterlyses bla. at kunne tilgå
nyhedsbrevet i Akutafdelingen (Pia Stie-Svendsen udgiver nyhedsbrev med jævne mellemrum). - -

Kunne det give mening af vi fik et afsnit med fra CfA, som en del af Akutafdelingens
nyhedsbrev?
Trello tavle: Cathrine (Sundheds-IT i Akut) lancerer Trello i Akutafdelingen. Ida undersøger
om det giver mening at benytte Trello som ”nyhedskanal” mellem Akutafd. og CfA.

2.
Camilla Bang vil gerne invitere os inden døre og er derfor også selvskrevet til at være en del af
festudvalget.
Stig, Hanne, Birthe og Ida hjælper til: Birthe medbringer en sang, Stig og Ida bidrager med en quiz.
3.
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Første workshop (”Få styr på dit bibliotek!”) bliver d. 29. oktober 2018 kl. 15.30-16.30. Camilla og
Stig modtaget gerne inputs til hvad denne session/workshop skal indeholde.
Hvordan får vi folk i CfA og Akutafdelingen til at bakke op? Vi skal være proaktive/nytænkende.
4.
Arbejdsgruppen (Hans, Stig og Ida) fortsætter med ideen: Magnetopslagstavle med fotos af alle
tilknyttede i CfA, som skal hænge undenfor Mariannes kontor. Stig og arrangerer en ”foto-session”,
så der er mulighed for at tage nye billeder.
5.
Opbakning til flere posters i CfA – Ida efterlyser at flere afleverer så de kan komme op at hænge,
og der er noget at skifte med.
6.
a) Akutmedicin er foruden nyt speciale også blevet en del af pensum på medicinstuderet, på 6.
semester. Undervisning i akutmedicin træder i kraft til efteråret 2019. Der arbejdes derfor på målog eksamensbeskrivelse.
b) Cecilie er medicinstuderende på 8. semester og arbejder på at opstarte forskningsår fra januar
2019 med Bo Løfgren som hovedvejleder. Cecilie er medicinstuderende på 8. semester og
arbejder på at opstarte forskningsår fra januar 2019 med Bo Løfgren som hovedvejleder. Cecilie
skal undersøge en hjertemarkør i blodet (NT-proBNP) og dennes evne til at detektere hjertesvigt i
atrieflimmerpatienter. Det kan være at udelukke hjertesvigt hos atrieflimmerpatienter, da de to
patientgrupper kan have meget lignende symptomer. Projektet vil foregå i akutmodtagelsen i
Randers.
Andet:
Racing MI mangler kun 19 deltagere (ud af 1500), men det er meget vanskeligt at rekruttere de
sidste.
Gl. Avernæs symposiet bliver nok d. 25. januar 2019. Akutmedicinere fra hele landet deltagere.
Hans har ikke selv mulighed for at deltage, da han er opponent i København den dag. PhD day
ved AU er også d. 25. januar 2019.
Sandbjerg symposiet bliver ikke i vinter/foråret 2019. Vi er for sent ude. Hans mangler fortsat
positivt svar og opbakning fra Akutafdelingerne i Regionen.
Hans og Marianne afholder Forskningsforum i dag tirsdag d. 9/10 2018 fra kl. 15.30-16.30, hvor alle
i Akutafdelingen er indbudt til oplæg omkring forskning. Stig og Hanne deltager hver især med
oplæg.
Anders Møllekær fik forsvaret sin ph.d-afhandling på fineste vis. Den efterfølgende reception i CfA
gik godt, det var hyggeligt og der var stor tilslutning.
Louise Møldrup Nielsen, ph.d.-studerende ved Hans, forventes at skulle forsvare sin afhandling d.
14. januar 2018.
TAME og TTM2, 2 nye kølestudier på Intensiv har fået godkendelse af Videnskabsetisk Komite.
Anders Grejs skal lokal investigator her på AUH.

