Hospitalsenhed Midt

Referat: Styregruppens årsmøde - Hospitalsenhed Midt (HE

Forskning
Heibergs Allé 6
Postboks 130
DK-8800 Viborg
Tlf. +45 7844 1330
Fax +45 7844 1190
forskning@midt.RM.dk

Midt) og Institut for Husdyrvidenskab, AU (ANIS)
den 17. november 2014, kl.12.30 – 14.30, i lokale 23, etage 3,
RH Viborg
Deltagere: Klaus Lønne Ingvartsen, Jens Bech Andersen, Charlotte
Hjort, Lars Lund, Leif P. Christensen.
Referent: Ian McCulloch/Charlotte Hjort

Dagsorden:
1. Opfølgning på referat fra sidste møde
Det oplyses, at ANIS ikke har en forsikring på eget eller andres
udstyr i vores bygninger. Der sikres mod tyveri ved at have
adgangsbegrænsning og logning af adgang med adgangskort til
bygningerne hele døgnet. Uden for normal arbejdstid er der
yderligere tiltag i form af video overvågning af tilkørselsveje og
bygninger. AU-Foulum ønsker ikke at oplyse om detaljer i
vagtplanen eller videoovervågningen, da dette anses for at
videregive sikkerhedsoplysninger, hvorefter sikkerheden
potentielt bliver kompromitteret. Ifølge vores hidtidige aftaler er
parterne hver i sær ansvarlige for det udstyr, vi ejer. Som
tidligere tilbyder ANIS at HE Midt udstyr er i bygningerne, og at
det beskyttes mod tyveri på lignende vis som eget udstyr
beskyttes – uden forsikring. Ønsker HE Midt at udstyret skal
forsikres, så skal HE Midt tage egen aktion på dette.
2. Status på samarbejdet, f.eks. kvalitet, brug af
faciliteterne i forhold til budget. (se bilag ”booking i OP
2008-2014 pr.03.09”)
Det konstateres, at der er store udsving i antallet af projektdage,
mens antallet af kursusdage ligger mere stabilt. Årsagerne hertil
blev drøftet, bl.a. pris, forskernes manglende eksterne
finansiering, manglende viden om tilbuddet. Øget synlighed
kunne måske opnås ved:
a. Afholdelse af Staff-meeting på HE Midt med titlen: Foulum hvad går man glip af?
b. Indslag på AU´s nyhedshjemmeside
c. En mere centralt placering på HE Midts hjemmeside. Lige nu
ligger den under Forskning:
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/forskning/forsknings+og+%c3%b8velaboratorium+au-foulum.
d. Øget tildeling af midler til forskning på dyreforsøg fra HE Midts
forskningspulje
e. Foulum længere op i Google søgemaskine, når man taster
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f. kontakt til Medialogik uddannelsen hos Syddansk Universitet,
som har projekter rundtomkring i Danmark. Måske kunne Foulum
eller HE Midt tilbyde dem en plads. LL undersøger mulighederne
og melder tilbage til Jens Bech.
Overordnet var konklusionen imidlertid: Der er ingen trussel imod
Foulums faciliteter. Foulum er verdensmestre i overlevelse af dyr.
Der kan ikke ændres i priserne, som ligger på samme niveau som
i 2013.
3. Input fra brugergruppen.
Møderne i brugergruppen ligger på HE Midts hjemmeside og er
rundsendt til medlemmer af Styregruppen.
Der er pt. meget fokus på MRSA-bakterier. Foulum har taget flere
forholdsregler i brug. Dette betyder, at hele D23-komplekset
(hvor OP faciliteten er) bliver 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.
Det blev besluttet, at linke direkte til regelsættet på Foulums
hjemmeside fra HE Midts forskningshjemmeside.
Der er kommet ny (brugt fra HE Midt) lejer og OP lamper til
Foulum. Der er også blevet ryddet op i gammelt udstyr og
inventar.
Der er kommet et forslag til en ekstra HE Midt ressourceperson til
brugergruppen. Forslaget er Ledende overlæge Einar Pahle,
Kirurgisk afdeling. Det er drøftet dels med Einar, dels med
Hospitalsledelsen, som finder det gavnligt ift. synligheden på HE
Midt. Det afprøves foreløbig for et år.
4. Aftale for det kommende år (ønsker til investeringer,
budget for brug af faciliteterne).
LL. Vi kunne brug en opvaskemaskine/autoklavere.
CH. Der skulle være en til overs fra ombygningen på HE Midt.
LP. Noterer at det ikke skal gives væk, før vi får svar fra Foulum.
JB. Der skal laves lidt om på faciliteterne og i den forbindelse er
undervisningslokalerne på standby, da de betegnes som ”urent
område”.

5. Gennemgang af prisaftale og evt. ændringsforslag (se
bilagene)
”ANIS Oplæg A” er vores nuværende budgetaftale –
fuldstændig uændret. Forslaget fra ANIS er, at det er
”ANIS Oplæg B”, der skal danne grundlag for en opdateret
aftale. Der er ikke ændret i priseksemplerne.
Oplæg B er et forsøg på at simplificere aftalen og gøre den
letlæselig for enhver.
Det aftales, at Foulum ved Jens Bech udarbejder en justeret aftale
med udgangspunkt i oplæg B, men med de samme punkter, som
var indeholdt i aftalen fra 2004 og allongen fra 2007 samt
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efterfølgende revision, således at der bliver et nyt dokument til
underskrift fra ANIS og hospitalsledelsen på HE Midt. Dette nye
dokument afløser alle tidligere.
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