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Møde i Brugergruppen
Onsdag 12. marts 2014
Kl. 14-16.00 - Kaffestue D25/K27, Foulum
Medlemmer:
Jens Bech Andersen, Chefkonsulent, ANIS (formand); Karin Johansen, Daglig leder i D23,
ANIS; Helle Nygård Lærke, Kerneperson (MOL), ANIS; Nuria Canibe, Kerneperson (IMI),
ANIS; Hanne Lauridsen, Kerneperson (HE Midt); Jes Sandermann, Kerneperson (HE
Midt); Adam C. Storm, Kerneperson (FYS), ANIS; Lars Lund, Kerneperson (HE Midt),
(repræsentant i styregruppen).
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Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden
2. Orientering

Referat
Godkendt.
Der findes ultralydsudstyr med flere slags prober her i Foulum.
Udstyret er af en god basis kvalitet, men uden en masse ”moderne” muligheder. Såfremt det giver mening kan det tages i anvendelse i OP faciliteterne. Det nævnte kursus i Viborg fra sidste mø-
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de er mest henvendt til klinikere og vil ikke være aktuelt for AUFoulum ansatte.

CVR-nr.: 31119103

Lars og Jes er via vores interne samarbejde inviteret til mø-
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de/seminar på Sandbjerg Gods vedr. brugen og anvendelse af grise som modeldyr for humane aspekter. JBA har i den forbindelse
bedt Lars/Jes om at give et kort indlæg om aktiviteterne på Foulum og deres erfaring med samarbejdet. Kurset arrangeres i samarbejde med Else Tønnesen (AU-Health) og foregår d. 19.-20. maj.
Der er kommet lidt flere brush-up kurser til soldater på operationsstuen og der er en stigende trend til overlevelsesforsøg for
Aarhus-folk.
Der var styregruppemøde i december og det forløb fint.
3.

Projekter

a) Afsluttede og igangværende
Karin fremlagde bookingkalenderen (kopi vedlægges referatet).
Det begynder at fungere fint med aflysningerne, så der har ikke
været ubenyttede grise i lang tid.
Der er også kommet styring på organisation ifm. bestilling af steri-
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le varer til Foulum.
Charlotte Green forsvarede sin ph.d. for nylig og har søgt penge
hos MIUC til brokoperationer.
b) Fremtidige
Lars samler op på de priseksempler, der blev gennemgået på styregruppemødet og skal holde møde med Charlotte Hjort ang. priser og regninger og sender derefter info til Tina og Jens. Holder
evt. efterfølgende møde med Jens om økonomien.
4.

Udstyr og procedure

a) Kontrol af C-Bue
Jes har talt med Birgit Hinge, og der er aftalt tid for kontrol af Cbuen i slutningen af marts.
b) Kvalitet, lagerplads, visioner vedr. udstyr
En liste over ejerskab af udstyr og inventar er lavet, men måske
kan denne udvides ifh. hvilke forskningsmuligheder der findes
med det inventar og udstyr vi har, og hvad der er relevant for opgaven (åbne/lukkede operationer). Vi har derfor brug for eksakte
oplysninger og en skabelon for listen. Lars laver et udkast til den
udvidede liste og sender det til Jens. Hanne laver et udkast til
skabelon for inventarlisten med eksempler på opgaver og sender
det til Jens. Det blev også foreslået, at vi evt. kan lave en ”appetizer” for, hvad man kan OP til i Foulum.
Det blev foreslået, at vi evt. kan spørge styregruppen om de kan
bidrage med midler til indkøb af nyt udstyr som f.eks. ultralydsudstyr, opvasker mv.
Det tværfaglige projekt for indkøb af evt. MR-scanner og ultralydsudstyr er stadig under udarbejdelse. Lars er startet på et udkast men mangler stadig input. En anden idé kunne være at få et
samarbejde med et af de helt store udstyrsfirmaer, der kunne levere nyt udstyr til Foulum, hvor bl.a. læger ser netop dette produkt. Et argument for sådan et samarbejde er, at udstyret kunne
bruges som udviklingsudstyr, og at firmaet således ikke behøver at
være bange for konkurrence fra os på området i den forbindelse.

5.

Eventuelt

Hvordan lærer dyrlæger om kikkertundersøgelser her i Foulum?
Lars prøver at undersøge hvordan det fungerer. Ifølge Jens Bech
er der ikke meget samarbejde med dyrlæger p.t.
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Næste møde:

Emner til næste møde:
Opsamling på lister (inventar/udstyr + muligheder). Synliggørelse
af projekter, forskningsmuligheder, funktionalitet, indgreb ved
f.eks. appetizer. Dette kan også være en god idé for internationalt
samarbejde.
Dato for næste møde:
Torsdag den 12. juni kl. 14.00-16.00. Tina sender mødeindkaldelse.

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

