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Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden
2. Orientering

Referat
Godkendt med tilføjelse af underpunkt a) til pkt. 5.
- På Foulums institut ANIS findes ultralydsudstyr med tilhørende
forskellige prober. Udstyret er ca. 10 år gammelt. Såfremt at HE
Midt personale vil komme til Foulum og lave ultralydsøvelser vil
Foulum ansatte gerne adviseres, for en mulighed for deltagelse i
øvelser. Jes undersøger interesse/mulighed hos egne kollegaer.

Dir. tlf.: +45 8715 7758
Mobil.: +45 2033 5850
E-mail: J BA @agrsci.dk

Nuria laver en ønskeliste vedr. ultralydsemner, som vi p.t. er interesseret i at vide på længere sigt og sender den til Jes.

CVR-nr.: 31119103

- Jes og Jens informerer om, at der p.t. er meget fokus på MRSAbakterier. Foulum har taget flere forholdsregler i brug før som-
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merferien, og der følges op på yderligere stramninger i løbet af
efteråret. Dette vil bl.a. betyde, at hele D23-komplekset (hvor
OP faciliteten er) vil blive betragtet som et ”lukket” område, og
at der fremover stilles særlige krav til, hvorledes man kan færdes i bygningerne samt forholdsregler for personale og udstyr
der forlader bygningerne. Fremover tages der forholdsregler
som om at Foulum har MRSA smitte – også selvom der ikke kan
findes MRSA materiale ved screening af området. MRSA er
formodentligt spredt i et meget stort omfang i miljøerne omkring landbrug og det omkringliggende samfund og derved også
i ”det offentlige rum”, som også inkluderer sygehuse. Så snart
der kommer yderligere i sagen – herunder konkrete retningslinjer for hygiejne m.m. i Foulum - vil HE Midt blive orienteret.
Særlige forholdsregler vil implementeres i starten af oktober
2014 med en løbende opfølgning i forbindelses med at forskellige processer drøftes med relevante myndigheder.
Jes har undersøgt sagen med sin mikrobiolog og har fået at vide, at alm. god hygiejne er ok.
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- De nye tiltag vil bl.a. indebære, at alt udstyr, tøj og andet materiale skal sikres mod at bære eventuel smitte ud af faciliteterne i
Foulum. Konkrete processer for dette skal udarbejdes i samarbejde mellem Foulum og HE Midt.
3.

Projekter

a) Afsluttede og igangværende
- Der ser fint ud med bookinger hen over efteråret. Der er dog
stadig plads, hvis nogle ønsker at booke tid. Karin uddelte
ajourført bookingliste samt oversigt over 2014 kontra 2013.
- Generelt virker det stadigvæk, som om at der er for få der melder
aktiviteter ind i de første to kvartaler af året, og derved bliver
arbejdspresset ujævnt fordelt hen over et år. Det henstilles til at
forsøge at stimulere baglandet til at tænke på dette.
- Der er ikke længere problemer med for sene aflysninger.
b) Fremtidige
Se pkt. a)

4.

Udstyr og procedure

a) Kvalitet, lagerplads, visioner vedr. udstyr
- Lars har fundet lejer og har i den forbindelse også fundet nogle
lamper. Umiddelbart er der en ikke færdiggjort diskussion omkring placering m.m. af udstyret samt hvorledes processen skal
foregå. Hanne og Jes får lavet et budget fra teknisk afdeling på,
hvad det vil koste at få dem sat op.
- Lars sætter sedler på gammelt udstyr i dag, og transportafdelingen kommer og afhenter tingene i morgen, torsdag. Nogle af
tingene gemmes og andet smides ud.

5.

Eventuelt

a) Nyt medlem til brugergruppen
- Det blev drøftet, om det vil være en god idé med en ekstra HE
Midt ressourceperson i gruppen som supplement og med mulighed for en ekstra og yderligere fokusering af mulighederne i
Foulum. Jes foreslog Ejnar Pale, der har givet udtryk for, at han
godt kunne være interesseret. Det er vigtigt, at det bliver en person, der brænder for sagen. Jens ser ikke nogen hindring i at
indlemme en ekstra person fra HE Midt og vil tage denne forespørgsel med på Styregruppemødet sidst på året.
- Det kunne evt. også være en god idé at nævne for andre forskere
end de repræsenterede, at de kan komme og fortælle om projekter, der skal sættes i gang, og om hvad de evt. kunne have brug
for af udstyr til dette.
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Næste møde:

Næste møde fastsættes til primo februar – Tina udsender mødeindkaldelse.

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

