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Jens Bech Andersen, Chefkonsulent, ANIS (formand); Karin Johansen, Daglig leder i D23,
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Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden
2. Orientering
(Løst og fast)

Referat
Godkendt.
Jens Bech orienterede om følgende:
- Sandbjerg seminar afholdes 21-21/5. Jens og Charlotte Lauridsen laver programmet.
- Unilab: om ikke så længe starter renovering af indgangen til
D23.

Dir. tlf.: +45 8715 7758
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- Undervisningslokale i D23: der er planer om at lave en indgang
udefra, sådan at man ikke skal forbi staldområdet for at gå ind i

CVR-nr.: 31119103

lokalet.

Side 1/2

Ultralydsscanner: der har været kontakt mellem Viborg og Adam.
I fremtiden, hvis nogle fra Foulum har interesse/spørgsmål om ultralydsscanner, kan de kontakte Jes og han formidler kontakten.
Hvis Viborg har interesse i noget, kan de bare kontakte Foulum
også. Dvs., intentionen er at hjælpe hinanden.
3.

Projekter

a) Afsluttede og igangværende
b) Fremtidige
Jes kunne tænke sig at etablere et forløb/kursus med endovaskulære øvelser på får. Vil dette være muligt? Foulum er interesseret.
Jes går videre med sagen og beskriver hvad hans idéer er. Karin J.
er kontaktpersonen for Jes.

4.

Udstyr og procedure

a) Kvalitet, lagerplads, visioner vedr. udstyr
-C-buen: skal bringes i orden (også i relation til det kursus, Jes har
ønske om at etablere som nævnt under punkt 3). Der findes en Cbue i Viborg, der er blevet i overskud, der er bedre end den der
bruges nu, så det overvejes at skifte den ud.
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Side 2/2

- Operationslampe er kommet til Foulum men er ikke blevet sat
op. Hanne går videre med denne sag for at de bliver sat op.
- Lars og Hanne har sorteret i de forskellige ting, der var opmagasineret i Foulum og har flyttet de ting der kan bruges.
5.

Eventuelt

- Einar Pahle er kommet med i brugergruppen.
- Processer??? til gastroskopet: Lars undersøger hvad det koster.
De kan bruges til flere formål.
- Helle:
Hvis nogle fra Foulum har brug for noget specifikt materiale, typisk i små mængder, som ikke kan betale sig at købe i store portioner, eller man vil høre om nye idéer (f.eks., suturtype, …), hvor
kan vedkommende henvende sig?
Lars: De forskellige sygehuse har typisk forskellige procedurer, så
det er tit svært at give et entydigt svar. Vedkommende skal kontakte Hanne og hun kan hjælpe med at sende noget hvis hun har
det eller sender forespørgslen videre.
- Forskningsdag d. 23/4: Lars foreslog, at vi kunne lave en poster,
hvor man viser, hvad man kan lave her på Foulum. Idéen er at
sprede denne information, sådan at sygehuset får gavn af disse
muligheder. Én af os, fra brugergruppen, vil stå ved posteren på
dagen.
(Efterfølgende har ingen fra Foulum kunnet afsætte tid til dette –
men Jens Bech forsøger at komme til Viborg den dag for at kunne
snakke/repræsentere Foulum ved uformel snak i pauser).

Næste møde:

Dato for næste møde: medio juni (helst onsdag)
Tina sender mødeindkaldelse.

På vegne af brugergruppen for kirurgisk forsknings- og øvelaboratorium ved Institut for
Husdyrvidenskab (ANIS), AU
Jens Bech Andersen

