Hospitalsenhed Midt
Forskning
Heibergs Allé 2
Postboks 130
DK-8800 Viborg
Tlf. +45 7844 1330
Forskning@midt.rm.dk

Referat: Styregruppens årsmøde - Hospitalsenhed Midt (HE
Midt) og Institut for Husdyrvidenskab, AU (ANIS)
den 25. november 2016, kl.12.30 – 14.30, i lokale 23, etage 3,
RH Viborg

Mødeleder: Lars Dahl Pedersen, HE Midt
Referent: Ian McCulloch, HE Midt
Deltagere:
HE Midt: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen (LDP), lægefaglig
direktør Michael Braüner Schmidt (MBS), forskningschef Lene Bastrup
Jørgensen (LBJ), økonomi- og plankonsulent Dorte Ryberg (DR),
læge Casper Nielsen (CN), sekretær Ian McCulloch (IM).
ANIS: Institutbestyrer Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), chefkonsulent
Jens Bech Andersen (JBA)
Afbud: Økonomi- og planchef Leif P. Christensen (LPC)

Dagsorden:
1. Opfølgning på referat fra sidste møde (bilag).
Referat
Velkommen til lægefaglig direktør, Michael Braüner Schmidt.
KLI gav en kort opsummering af HEM/ANIS snart 18 års
samarbejde, både forskningsdelen og træningsdelen
(MIUC/militærkurser), som var meget rost.
Forskningsaktivitet/dage har været dalende de seneste år.
Styregruppemøder går på skift og KLI vil gerne inkludere en
rundvisning på Foulum til næste møde (d. 16 nov.).
CN: Der var den 16 marts 2016 blevet afholdt staff-meeting på
HE Midt i Viborg. Program omhandlede faciliteterne i Foulum. Det
var ikke et stort publikum, ca. 25 i alt.
2. Status på samarbejdet: Kvalitet, brug af faciliteterne i forhold
til budget. Profilering af faciliteterne. (se bilag omkring booking
samt bilag fra Casper Nielsen) (v/ CN)
Referat
CN var i kontakt med Kommunikation på HE Midt, om en nyhed
med hensigten at promovere Foulum samarbejdet. Samarbejdet
kan også bruges i rekruttering til primært "de kirurgiske
færdigheder".
KLI: God idé at identificere grænseflader i en slags
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appetitvækker.
CN: Der var også blevet tænkt på en træningsdag/seance på
Foulum med f.eks. tre grise, hvor de kirurgiske afdelinger (der
kan være andre f.eks radiologisk) får tildelt pladser, inkl. repr. fra
ledelsen. Måske kunne stud.meds. være på besøg i Foulum
mindst en gang mens de er på HEM? Der skulle være opbakning
til idéen fra afdelingsledelserne, også økonomisk. Det drøfter CN
med de relevante afdelinger og kommer med et oplæg til idéen,
som Hospitalsledelsen vil gå videre med til afdelingsledelserne og
de uddannelseskoordinerende læger.
3. Input fra brugergruppen (v/ CN og JBA)
Referat
CN nævnte at brugergruppen fungerede godt og hænger godt
sammen. 2 møder om året var fuldt tilstrækkeligt, typisk et på
foråret og et på efteråret.
4. Aftale for det kommende år. Ønsker til investeringer (v/ CN)
Referat
Der var et overskud til dato af ca. 130.000 kr. i 2016. Det skyldes
de MIUC/militærkurser, som bliver afholdt med jævne
mellemrum.
CN Der er brug for en opfriskning af udstyret til de netop
planlagte træningsdage. Ønskerne drøftes på brugergruppemødet
og DR koordinerer indkøb med medicoteknisk afdeling (ensartet
indkøb).
5. Gennemgang af prisaftale (v/ JBA)
Referat
JBA forklarede prismodellen. Der er ikke lavet noget om i
prisaftalen: Man betaler for den tid, man bruger, samt
afskrivninger (husleje ikke inkluderet). Aftalen er dog
prisreguleret med lønstigninger.
Evt.
Referat
KLI: Der er temmelig meget laboratoriekapacitet, med ca. 100
laboratorierum inklusiv invitro-laboratoriefaciliteter.
En beskrivelse heraf sendes til HEM Forskning.
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