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Punkt 0:
Opstart af brugergruppe (for kirurgisk forsknings- og øvelaboratorium ved Institut for
Husdyrvidenskab (ANIS), AU.
-

Kommissorium, herunder hvad forventes af os, hvad skal vi lave, og hvem er vi?
Alle medlemmer blev præsenteret. Kommissorium blev uddelt og gennemgået.

Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden

Referat
Godkendt med tilføjelse af delelementer

2.

Ikke aktuelt

3.

Godkendelse af
referat fra sidste
møde
Orientering

4.

Projekter

a) Afsluttede og igangværende


Der er meldt ind fra sygehuset om projekter/kurser for resten af året og det ser ud til at aktiviteterne øges i år. Der er
dog stadig enkelte uafklarede projekter/kurser. Det er fortsat
vigtigt, at vi viser udadtil hvad vi kan, og at gøre os mere synlige. Evt. skal der være link fra hjemmesiderne over projekter
imellem AU og sygehuset.



Der foreligger fælles bookinglister. Al booking, der har med
forskning og kurser at gøre, skal orienteres til gennem Hanne. Forskningsaktiviteter med ANIS-ansvarlige kan stadig
”nøjes” med at booke direkte hos Karin.



Der skal ryddes op efter hver operation, så der er en høj
standard, når andre kommer på operationsstuen. Derfor vil
det være godt med endnu tættere samarbejde mellem Karin
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og Hanne på dette punkt. På den måde kan vi også nemmere
tilbyde sygeplejersker til at assistere, såfremt det er relevant.
Hanne og Karin mødes for at aftale nærmere mht. bookingkalenderen.
Bookinglisten medbringes til fremtidige møder og sendes evt. med
dagsorden ud.
b) Fremtidige
Nævnt under pkt. a).
5.

Udstyr og procedure

a) C-Bue
Siden medio 2011 har der været en debat omkring røntgenudstyr i
OP-faciliteterne på Foulum. Oprindeligt er udstyret kommet til
Foulum via læger tilknyttet Universitetshospitalet og efter diskussioner med læger fra sygehuset i Viborg. Ingen forskere eller teknisk personale på Foulum er kvalificerede til at bruge udstyret, og
ingen forskere har ytret interesse i at anvende udstyret i deres
forskning. Hvem skal tage sig af det? Alle der betjener apparatet
skal være godkendt til det, og der skal være en person, der er ansvarlig for apparatet. Inden for den sidste uge har en læge fra AU
+ ansatte fra Viborg sygehus sørget for at udstyret har ophæng i
personer, der har de rette tilladelser. AU-Foulum støtter om aktiviteterne og at udstyret kan anvendes i OP-faciliteten – JBA er
tegningsberettiget fra AU-Foulum. Jes har det store røntgenkørekort, og kan ansvare et røntgenrum. Jes tager kontakt til fysikeren
Birgitte Hinge på Radiologisk Afdeling på RH Viborg for endelig
afklaring af ansvar for og vedligehold af C-buen. Karin tjekker om
dyreforsøgstilladelsen er ok i forhold til at dyrene udsættes for
røntgen. Karin får altid kopi af dyreforsøgstilladelsen på projekter,
hvor kirurgiske indgreb foregår på AU–Foulum.
b) Kvalitet inden for udstyr
Vi skal forsøge at højne standarden/kvaliteten på operationsstuerne. Der er p.t. pladsmangel, og det er vigtigt, at der bliver ryddet
ud i gammelt udstyr. Forholdene bliver nødt til at være i orden for
at blive ved med at tiltrække kurser. Evt. skal vi tilbyde sygeplejersker, at de kan assistere på timebasis, så de sikrer, at det nødvendige udstyr er på stuen og at bl.a. vasketøj bliver sendt til vask, så
det ikke ligger og roder og optager plads på næste kursus. Noget af
udstyret der kommer til AU-Foulum er ikke efterspurgt og i nogle
tilfælde kendes afsender ikke. Fremadrettet skal der være mere
kontrol med typer og tilhørsforhold på udstyr - Karin og Hanne
påtager sig at lave en inventarliste, som efterfølgende skal gen-
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nemgås på brugergruppemøderne. Desuden skal det overvejes, om
der skal være flere aflåste skabe på stuerne til diverse instrumenter.
c) Procedure for afbestilling
Der har været lidt problemer med sene afbestillinger. Kan der evt.
laves et regelsæt for deadline for afbestilling?
Det handler om, at Foulum ved sen afbestilling måske har en udgift på grise, der ikke kan bruges til andet formål end det, de har
været bestilt til. Dette kan evt. løses ved lave et ekstra kursus for
nyuddannede læger – så det er vigtigt med en god og rettidig
kommunikation mellem kursusansvarlige og ansatte i faciliteterne. Jes nævnte, at han via sit netværk på sygehuset kan kontakte
relevante kollegaer, så andre evt. kan benytte sig af muligheden
for et kursus, så pengene ikke er spildte.
Alternativt kan det blive nødvendigt, at der skal indføres en deadline for afbestilling på 10-14 dage før kursusstart.
d) Bestilling af varer
Hvem bestiller varer i Foulum? P.t. er det Peter/Karin, men vi ønsker en liste over, hvad der forventes at være på stuen ved kursusstart. Hanne har en liste der evt. skal revideres. Hanne og Karin
kigger på listen og tilpasser den. Denne liste skal dække projekter,
der dækker forskning, uddannelse og kurser, der ikke stammer fra
ANIS. Udstyr ud over standardudstyr bliver bestilt separat.
6.

Eventuelt

Ønske om mobil MR-scanner og andet interessant forskningsudstyr. Emnet tages op på næste møde.

Næste møde:

Emner til næste møde:
- Udvikling og visioner (udstyr og rum)
Dato for næste møde:
- Som udgangspunkt onsdag den 29. maj kl. 13.00-15.00.

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

