Hospitalsenhed Midt

Referat af Årsmøde mellem Hospitalsenhed Midt (HE Midt) og
Institut for Husdyrvidenskab, AU (ANIS) den 17. december 2012,
kl.13 – 15, i lokale 23, etage 3, RH Viborg

Deltagere:
ANIS: institutbestyrer Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), chefkonsulent
Jens Bech Andersen (JBA)
HE Midt: cheflæge Christian Møller-Nielsen (CMN), økonomichef Leif
P. Christensen (LPC), kvalitets- og forskningschef Charlotte Hjort
(CH), professor, overlæge Lars Lund (LL), sekretær Ian McCulloch
(IM)
1. Opfølgning på referat fra sidste møde
Punkt 4
• CMN foreslog, at der ikke optræder navne i kommissorier. Det
blev aftalt, at navnelisten over medlemmer af både
styregruppe og brugergruppe kan lægges på internettet, hvor
andre oplysninger om samarbejdet mellem HE Midt og ANIS
også ligger. IM sørger for dette.
Punkt 5
• CH og CMN var af den opfattelse, at ansvar for røntgenudstyr
var på plads, men det viser sig, at det ikke er tilfældet. JBA og
KLI sørger for at få sagen i orden. JBA kan kontakte LL, idet
LL har været inde over sagen tidligere. IM tager kontakt til
JBA midt i januar som opfølgning på, at sagen er i orden.
• Både HE Midt og ANIS er som offentlige institutioner
selvforsikrende. Det betyder, at vi hver i sær er ansvarlige for
det udstyr, vi har stående. Tyverisikringen foregår i form af
aflåsning og adgangsregulering med adgangskort. Desuden er
der videoovervågning, men der er dog tvivl om, hvorvidt den
virker. HE Midt finder det vigtigt som led i tyverisikring, at
overvågningen er på plads. JBA følger op på, hvorvidt videoovervågningen fungerer. CMN nævnte, at der er særlig
lovgivning omkring skiltning i forbindelse med overvågning. IM
kontakter JBA midt i januar for at høre, om sagen er løst.
2. Status på samarbejdet
Af aktivitetsoversigten 2008-2012 (udsendt med dagsordenen) ses
det, at der kun har været 3 forskningsdage i 2012. Forklaringerne
kan være flere, men skyldes blandt andet, at forskerne finder, at
priserne er for høje. Kursusdage ligger nu nogenlunde konstant,
selvom LL har en forventning om, at det kunne stige, hvis man
gjorde en målrettet indsats herfor. Det blev aftalt, at LL og JBA
sammen laver en reklametur til relevante potentielle kunder.
3. Input fra brugergruppen
CH konstaterede at brugergruppen ikke var kommet op at stå. JBA
har ansvar for gruppen. Kommissorium er nu på plads og størrelsen
af gruppen er godkendt. LL gav udtryk for, at det vil være et vigtigt
organ at få på plads af hensyn til løbende aftaler om rengøring, nye
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materialeønsker (mobil mr scanner er tiltrængt), forslag til
ombygninger (nye større undervisningslokaler – placering præciseres
for JBA). KLI inviterede til forslag om ændringer fra brugergruppen,
idet der lige nu eksisterer en enestående chance for at få lavet om på
faciliteterne. LL og JBA kigger på det specifikke område, der ønskes
inddraget til undervisningslokaler.
Ian kommer med navne fra HE Midt til brugergruppen (Lars Lund,
Hanne Lauridsen plus en mere). JB finder deltagerne fra ANIS, og får
indkaldt gruppen hurtigst muligt.
4. Aftale for det kommende år
Brugergruppen kommer med konkrete ønsker til investeringer og
faciliteter (se ovenfor).
5. Gennemgang af prisaftale og evt. ændringsforslag
ANIS har nu ændret i betalingsmodellerne. Der skal stadig betales et
overhead på lønnen på 0 kr., hvis finansieringen administreres af
ANIS (der er allerede trukket overhead på 44%), 44% hvis
finansieringen administreres af HE Midt og 125%, hvis det drejer sig
om kurser. Forskellen består i, hvad %-satsen tages af. Tidligere var
det de totale udgifter, nu er ”husleje, el, vand, varme” fjernet fra
modellerne. Det bliver formentlig billigere – i hvert fald for
forskningsaktiviteter. Hvad angår kursusdage, er det ikke sikkert, at
der hidtil har været opkrævet 125% overhead, hvorfor det kan
opleves dyrere.
Der er tidligere opstillet en række eksempler på kursusdage og
forskningsdage. De forskellige beregningsmodeller blev gennemgået
og i hvert tilfælde, viste det sig at være billigere i 2013 end i 2012.
JBA foreslog, at der udarbejdes endnu flere eksempler, som lægges
ud på intranettet eller hjemmesiden, så forskerne kan få en
fornemmelse af, hvad en given aktivitet koster. Der bliver ikke lavet
en prisliste, men der opfordres til, at projektideer indsendes til JBA til
gennemregning. Så kan den enkelte forsker ansøge om de helt
konkrete udgifter.
JBA retter priseksemplerne til, evt. i samråd med LPC.
Der er enighed om, at ANIS fremover sender regninger til HE Midt
hvert kvartal.
Næste møde er i Foulum i sidste kvartal 2013. JBA indkalder.
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