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Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden
2. Orientering
(Løst og fast)

Referat
Godkendt.
- Velkommen til Einar Pahle. Einar er ledende overlæge på kirurgisk afdeling på Viborg Sygehus og har tidligere arbejdet som
overlæge med cancerkirurgi i Aarhus.
- UNILAB-projektet starter pr. 1/8-15. Hele D23-afdelingen starter renoveringen op, men stalde, operationsstuer og undervis-
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ningslokaler bliver ikke berørt af renoveringen. Der bliver dog
lavet en sluse, der skal benyttes for at undgå MRSA-smitte.

Afs. CVR-nr.: 31119103

- Charlotte Hjorth er ikke længere ansat ved sygehuset. Jes følger
op på, hvem der overtager Charlottes rolle i styregruppen. Da
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Lars Lund ligeledes udtræder af rollen som konsulent for Viborg
sygehus skal der ligeledes findes en afløser her. Casper Nielsen
fra Viborg overtager rollen for Lars Lund, og han indgår derfor
fremover både i Brugergruppen og i Styregruppen.
- Karin informerer om, at der ikke foreligger en dyreforsøgstilladelse på får. Måske skal vi have Casper Nielsen med på en ansøgning om en ny tilladelse i forbindelse med undervisning. Den
tilladelse, vi har på undervisningsdelen, gælder p.t. kun grise.
Det er Ricarda Engberg, der har denne tilladelse. Casper Nielsen er velkommen til at kontakte Ricarda for hjælp til ansøgning
til fornyelse af denne ansøgning samt en ny tilladelse der gælder
får. Karin sender den nuværende tilladelse til Einar og Jes. Jens
Bech informerer om, at det er en god ide at tage kontakt til Leif
Røge fra Dyreforsøgstilsynet, hvis der er brug for mere viden
inden ansøgningen sendes. Ifølge Adam er det meget vigtigt at
få formuleret ansøgningen korrekt.
- Jes informerer om, at flere læger fra Skejby har fået forbud mod
at tage til Foulum, da de risikerer at komme i karantæne, når de
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kommer hjem til afdelingen. Dette står vi uforstående overfor.
Jes og Jens følger op på sagen overfor kollegaerne i aarhus m.m.
samt laver procedure for forebyggelse af MRSA overfor personale der opholder sig i OP området.
Efter mødet er der truffet følgende beslutning vedr. opslag og
forholdsregler vedr. MRSA:
•

Alle klæder om til operationstøj og fodtøj, som er stillet til rådighed.

•

Alle bruger hat, masker og kittel, når de færdes på OP-stuen,
og der er dyr på stuen.

•

Der skal bruges handsker, når der arbejdes med dyrene.

•

Særligt for sygehuspersonale: Man opfordres til at tage bad
inden området forlades.

•

Operationstøjet lægges ved aftagningen i omklædningsrummet i en dertil anbragt pose.

•

Beskidt tøj, der skal vaskes andre steder, skal ved aftagningen
lægges i en plastikpose, der lukkes før den bringes ud.

•

Udstyr m.m., der har været på OP-stuen, skal rengøres, inden
det fjernes fra bygningerne på Foulum.

3.

Projekter

a) Afsluttede og igangværende
b) Fremtidige
Der er ikke booket meget mere ind til resten af året – der er masser af plads i kalenderen. Einar kontakter netværk i Viborg m.m.
og informerer om, at man skal henvende sig til Hanne for at booke
tider. Hanne tager derefter kontakt til Karin.

4.

Udstyr og procedure

a) Kvalitet, lagerplads, visioner vedr. udstyr
- Ultralydsscanner er o.k. Hvis der er behov for at arbejde med
denne, kan man henvende sig til Jes eller Adam. Den vi har i
Foulum p.t. er fra 2009. Einer har kendskab til ultralydsscannere i Viborg, der ikke bliver brugt. Disse er ikke af nyeste dato,
men dog af en god kvalitet. Einar undersøger muligheden for at
nogle af disse kan finde anvendelse i Foulum.
- Jes informerer om at de har to C-buer stående i kælderen, men
kan ikke love, at disse kan opsættes i Foulum. Hvis det er muligt, så skal der betales en registreringsafgift på 11.000 kr. Der
arbejdes videre på at få dette bragt i orden.
- Arbejdslamperne står stadig i Foulum. Teknikerne har været
herude for at se på dem, men der er ikke sket mere. Hanne undersøger sagen nærmere.
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5.

Eventuelt

- Hanne informerer om, at hun oplever mange overarbejdstimer i
Foulum. Som det ser ud p.t. er kursusdagen forlænget til kl.
15.30. Ifølge Jes skal tiden for kursusdagen overholdes. Det blev
besluttet, at kan bør sige, at aktiviteten på grisene skal afsluttes
kl. 14.00, således at der er tid til oprydning og bad efterfølgende. Hanne tager fat på Lars omkring dette. Normalt er grisene
klar til kl. 8.00, men underviseren starter ofte først kl. 9.00.
Måske kan der også tages hånd om dette, så selve kurset starter
tidligere.
- Jes og Hanne har læst MiUC-årsrapporten og er lidt fortørnede
over, at Foulum ikke er beskrevet nærmere. Hanne tager kontakt til udgiveren og beder dem skrive, hvilke kursustyper vi afholder. Vi skal også have tilføjet en direkte kontaktperson. Denne kontaktperson bliver Karin og telefonnummeret rettes. Hanne tager rapporten med til næste møde, så vi kan gennemgå den
mht. de informationer, der skal fremgå af den. Vi afventer endelig afklaring på, om Casper Nielsen bliver ansvarlig.

Næste møde:

Dato for næste møde: Tina udsender Doodle og indkalder efterfølgende til mødet.

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

