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Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden
2. Orientering

Referat
Godkendt.
Jens Bech efterlyser inventarlisten, inklusiv notering om medejerskab, der blev gennemgået under pkt. 5e på sidste møde. Hanne
og Karin færdiggør denne ved snarest mulige lejlighed.

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

3.

Projekter

a) Afsluttede og igangværende
Listen over projekter er opdateret pr. d.d. Karin har desuden lavet
en samlet liste over hvor mange dage der har været aktivitet på

CVR-nr.: 31119103

operationsstuen i år og tidligere år fordelt på måneder. November
og december i år kan dog ske at blive justeret lidt endnu.
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Karin har lavet et udkast på priseksempler på kurser på ren operationsstue. Dette udkast arbejdes der videre med, så de kan præsenteres for styregruppen.
Jes informerer om, at det er vigtigt, at der er mulighed for at operere på tre grise ad gangen. Denne mulighed har vi allerede her i
Foulum om end det giver noget mindre plads at operere på.
b) Fremtidige
Det er stadig vigtigt at aflyse bookinger i god tid til Karin, da hun
ellers ofte brænder inde med grisene. Karin har fået en liste fra
stalden, hvor der står at aflysning skal ske ca. 14 dage før for at
undgå at bestille grisene. Det er stadig planen, at Karin skal kontakte Hanne eller Jes, hvis aflysning betyder at hun ikke kan
komme af med grisene. Det er bedre, at andre så kan få mulighed
for at benytte sig af faciliteterne.
Der er intet nyt i planlægningen af nye bookinger. Helle Lærke
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bemærker dog at det er vigtigt at planlægge i god tid, især i efteråret, da der er mange efterspørgsler på bookinger i denne periode.

4.

Udstyr og procedure

a) C-Bue
Myndighederne har godkendt brugen af C-buen med det sikkerhedsudstyr vi p.t. har i Foulum. Jes tog de fem blyforklæder med
til Viborg for at få efterset (gennemlyst), om de er i orden til sikker
brug. Resultatet blev, at to måtte kasseres – men Jes fandt fire
andre, som Foulum må få. Jes arbejder videre med plan/proces
for inspektion/vedligeholdelse af udstyr m.m.
b) Visioner og nyt udstyr (MR scanner?)
I HE-Midt, Viborg, er man i gang med at træne klinikere i brug af
ultralydsprober. Ultralydsprober er dyre i anskaffelse og ”vanskelige” at anvende. Såfremt at nogle af Foulum-folkene ønsker at
deltage i sådan et kursus i Viborg vil Jes undersøger hvad der foreligger af materiale og sender yderligere oplysninger. Ellers intet
nyt jf. sidste referat.
c) Kvalitet inden for udstyr
De nye skabe er kommet op, hvilket er godt, så der bliver bedre
plads til nødvendigt udstyr i OP-rummet. Der står stadig en del
gammelt udstyr, bl.a. gamle mikroskoper, rundt om i forskellige
rum i D23. Hanne og Jes går udstyret igennem og kontakter Lars
for at finde ud af, hvad der skal gøres ved det, da det ikke er muligt at få det opbevaret på Foulum.
d) Lagerplads for udstyr
Se pkt. 4c.

5.

Eventuelt

Næste møde:

Ingen kommentarer.
Emner til næste møde:
Opfølgning på punkter til dagens møde. Eventuelle idéer sendes
til Tina eller Jens.
Dato for næste møde:
Onsdag den 12. marts kl. 14.00-16.00. Tina sender mødeindkaldelse.
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På vegne af brugergruppen for kirurgisk forsknings- og øvelaboratorium ved Institut for
Husdyrvidenskab (ANIS), AU
Jens Bech Andersen

