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Styregruppemøde: Hospitalsenhed Midt (HE Midt) og Institut for
Husdyrvidenskab, AU (ANIS).

Dato: 22. december 2015.
Tidspunkt: kl. 12.30 til 14.30
Sted: Forskningscenter Foulum (mødelokale i D20)
Mødeleder: Klaus Lønne Ingvartsen, Institut for Husdyrvidenskab, AU
Referent: Karin V. Østergård, Institut for Husdyrvidenskab, AU
Deltagere:
ANIS: institutbestyrer Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), chefkonsulent Jens Bech Andersen (JBA), sekretær Karin V. Østergård (KVO).
HE Midt: lægefaglig direktør Christian Møller-Nielsen (CMN), læge Casper Nielsen
(CAN), sekretær Ian McCulloch (IM), Dorthe Ryborg (DRY) fra økonomiafd.
Afbud HE Midt: økonomichef Leif P. Christensen (LPC), HR chef Tine Joensen (TIJ)

1. Opfølgning på referat fra sidste møde
IM nævnte jf. pkt. 2 i referatet fra sidste styregruppemøde, at HE Midt afholder et
medarbejdermøde den 20. april 2016, hvor Foulum skal være velkommen til at holde
indlæg. IM nævnte endvidere, at program for mødet sendes ud i hele deres afdeling,
og afhængigt af emnet møder mellem 30 og 100 medarbejdere op.
Der var enighed om, at det var en god idé, og at det skulle være en kombination af
dels en generel præsentation af Foulum, dels fokus på, hvad der er relevant for hospitalet (evt. i form af indlæg fra 2-3 forskere, der giver deres indtryk af samarbejdet).
JBA nævnte, at han gerne vil drøfte det i brugerkredsen, og KLI supplerede med at
sige, at det også skal udbredes i forskergrupperne i instituttet med henblik på øgede
samarbejdsmuligheder.
Det blev besluttet, at JBA og CAN planlægger det videre.
Ellers ingen bemærkninger til referatet.
2. Status på samarbejdet
Kommissorierne for hhv. brugergruppen og styregruppen blev kort drøftet.
Følgende rettelser laves i kommissoriet for styregruppen:
• Styregruppe staves med småt alle steder.
• I bilaget vedr. medlemmer: ’Kvalitets- og forskningschef’ ændres til ’Forskningschef’, og ’Cheflægen’ ændres til ’Lægefaglig direktør’.
• Navne nævnes ikke i kommissoriet – kun titler (men Lars Lund udgår, Casper
Nielsen indtræder).
Følgende rettelser laves i kommissoriet for brugergruppen:
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•

Navne nævnes ikke i kommissoriet – kun titler (men Lars Lund udgår, Ejner
Pahle og Jes Sandemann indtræder).

CMN spurgte, om det ved sidste møde var blevet drøftet, hvor mange repræsentanter
HE Midt og Foulum stiller med i brugergruppen, da han synes, antallet er højt. Han
mener, at der skal være mindst to med fra HE Midt. JBA forklarede, at antallet er
blevet forøget med en person. Der var enighed om ikke at ændre noget.
JBA gav en kort forklaring til det udsendte bilag over aktivitetsniveauet i 2015. Der
havde været 59 aktiviteter pr. 18/11, hvilket er tæt på niveauet i 2014. Hospitalets aktivitetsniveau har været konstant.
CMN nævnte, at HE Midt gerne vil øge aktiviteten. Organkirurgisk afd. har været lidt
vingeskudt, men ubesatte stillinger er nu besat, og der er basis for at øge aktiviteterne. CMN forklarede endvidere, at der er øget aktivitet i hospitalsenheden på forskning, hvilket i øvrigt har været gradvist støt stigende gennem 7-8 år – bl.a. har center
for rygmarvsskade, der lige er blevet indviet i Viborg, særlige forskningsforpligtelser.
Også fedmekirurgi finder nu sted i Viborg.
KLI nævnte, at der evt. kunne være tale om et forskningssamarbejde vedr. fedme – et
af instituttets flagskibe er netop ’ernæring i krydsfeltet mellem dyr og mennesker’.
CAN bemærkede, at det er en god idé at reklamere for tingene, idet det genererer idéer til øget samarbejde. I denne sammenhæng kunne deltagelse i Forskningens Døgn
være en idé (finder sted den 28. april 2016): CMN foreslog, at forskere i Foulum fx
kunne sætte postere op. JBA får invitationen, og vil koordinere i Foulum.
JBA nævnte slutteligt, at instituttet har gang i en renovering af det område, som tilgår
de fysiske faciliteter – en renovering som forventes færdig med udgangen af februar.
Bl.a. er der som følge af MRSA-problematikken nu lavet en sluse, så man ikke bringer
smitte med ud.
3. Input fra brugergruppen
JBA forklarede, at der har været afholdt 3 møder i 2015, og at året har været præget
af udskiftning af medlemmer fra hospitalets side. De nye medlemmer har taget godt
over fra Lars Lund, og udskiftningerne har således ikke påvirket brugergruppens arbejde, som har været præget af god styring, god faglighed og gode diskussioner. Der
har været brugt en del tid på MRSA-problematikken og på at få det meldt ordentligt
ud.
CMN spurgte, om HE Midt har leveret det, de har lovet. JBA bekræftede dette.
4. Aftale for det kommende år
JBA meddelte, at brugergruppen ikke har konkrete ønsker om nyt udstyr lige pt. Han
nævnte, at et røntgenapparat blev sat op for et par år siden, men blev taget ned igen.
JBA foreslog at lave fælles ansøgning, hvis der skulle der opstå behov for nyt udstyr,
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(fx CT-scanner, ultralyd). CMN bad om at få ført til referat, at HE Midt gerne undersøger, om de kan skaffe udstyr enten inden for huset eller udenfor.
Et opmærksomhedspunkt er endvidere robotkirurgi, som også vil skulle bruges læringsmæssigt. Robotter er meget dyre lige nu, men om 2-3 år skal de første sandsynligvis udskiftes, så det skal vi have in mente.
5. Gennemgang af prisaftale og evt. ændringsforslag
En revideret version af samarbejdsaftalen (herunder budget- og betalingsaftale) var
udsendt som bilag til mødet. Forhistorien for revisionen er, at aftalen blev fanget i
hospitalets juridiske afdeling – der har dog også været faglige personer indover. Der
er ikke lavet om i koncepterne for samarbejdet, men aftalen er sammenskrevet på en
mere logisk måde. Aftalen blev underskrevet af KLI og CMN. KVO sender en scannet
version til alle i styregruppen.
Der er ikke lavet noget om i prisaftalen. Aftalen er dog prisreguleret med lønstigninger (2% årlig).
HE Midt havde ingen bemærkninger. Adspurgt svarede DRY, at det fungerer fint med
den kvartalsvise betaling. Dog er de scannede underbilag ikke læsbare, hvilket giver
HE Midt ekstra arbejde. DRY tager direkte kontakt til AU’s økonomiafdeling for at få
dette rettet.
6. Eventuelt
Ikke noget.
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