Referat PUFF
19. august 2013
Til stede:
Sofie, Anne Louise, Anine, Line, Pernille, Christian, Carsten.
Vi godkender referat fra sidste bestyrelsesmøde.
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Semesterets program
o Anne Louise om SAS
 Ikke noget avanceret kursus, men basalt.
 De andre venter svar fra Alexander, som skal høre fra SAS angående uddannelse
i avanceret.
 Kan vi få nogle nye uddannede? Afventer her også svar fra SAS. Hvis ja, må vi
finde ud af om nogen fra bestyrelsen er interesseret.
o Hypotesegenerering?
 Vi afventer stadig Simon Francis Thomsen.
 Skal vi prøve en anden? Christian foreslår Jens Bülow som kontakt til en anden
mulig.
F-2013 – program
o Første månedsmøde er intro til forskningsåret – hvordan kommer man i gang?
o Kursus i basal statistik, Henrik Jørgensen.
 Er der nogen som er gode til MAC excel, som kan komme og
være ”konsulent”/ekspert? Sofie skriver rundt.
o Den gode artikel, Christian Torp – Er Jeppe stadig kontakt?
o Morten Ruhwal om poster/evt. andet.
 Sofie skriver – også om han har ideer til præsentationsteknik.
o Præsentationsteknik – vi vil gerne finde en, som er mere videnskabeligt anlagt end den
forrige. Nogle ideer?
o Fondsansøgningskursus. OK Anne?
o Metaanalyse og systematiske reviews – Christian Gluud (evt. Peter Götzche – Anine har
en kontakt til ham). Christian foreslår at det skal handle om ideen bag, metoden og de
basale metoder man skal bruge for at læse og forstå metaanalyser.
o Basal SAS-kursus (der er penge til at det laves, så de skal ikke søges igen).
o Michael Bachman ”at læse en artikel på 10 minutter”– bagefter hurtig journal club.
Sofie skriver til ham og spørger.
Vi holder bestyrelsesmøde igen slut september – der sættes endeligt program.
Studenterpuljen f2013 og e2013
o Der er penge til 3xSAS-kursus.
o Vi fik de penge vi søgte i f2013.
o Hvem vil søge e2013? Dem som står for et projekt, skal lave beskrivelsen og beløbet.
Se gamle ansøgninger som reference.
Basisgruppemøde 3. september – hvem vil med?
o Christian og Sofie – alle andre er også velkomne.
Billeder til hjemmesiden. Vil folk tage nogle billeder der hvor de forsker til forsiden?
Skrive historier og erfaringer om forskningsåret til hjemmesiden – se dem som ligger i
forvejen.

-

Artikel-tekst til hjemmesiden – Anne Louise har set den igennem også og lægger den op efter
mødet.
Brug dropboxen
o Læg gerne alt I har liggende op på dropboxen, så alle har det tilgængeligt.
Eventuelt:
o Pernille: Der kommer oplæg om prægraduat forskningsår til de studerende, det var
meget populært sidste semester. PUFF stiller op og fortæller.
o Vi hænger plakater op i dag. Hvis nogen vil have plakater med ud til hospitalerne, ligger
de i vores rum i studenterhuset.
o Hvem har hængt plakat på vores tavle om omkring en ny gruppe for registerforskning??
Er det en basisgruppe? Eller er det fis? Ingen til stede kender til det.
o Christian spørger, om vi kan få metro-kort. Det mener Carsten vi kan. Vi skulle gerne
have nogen i forvejen.
o Man må gerne sende profilbilleder til Anne Louise til hjemmesiden + tekst om
hvem man er.

