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Sted: Videokonference via Lync 
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Henrik V.(afbud) Dennis.(afbud), 
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Pkt. 1  Ebola situationen i VestAfrika. 
 

Vedr. det aktuelle ebolaudbrud i Guniea, Sierra 
Leone, Nigeria og Liberia, har der kørt en debat 
omkring førstehjælpsprojektet i Senegal.  
Det er derfor der indkaldes til dette 
bestyrelsesmøde, så vi kan have en klar holdning og 
procedure omkring deltagelse i 
førstehjælpsprojektet, herunder Eksperthjælp 
Senegal i september.  
Aktuelt har der været nogen mail korrespondance 
vedr. førstehjælpsprojektet i Senegal, herunder 
Eksperthjælp Senegal, hvorfor vi skal prøve at finde 
en fællesnævner, for på den måde at skabe klarhed 
og ro omkring ebola situationen. RAV bestyrelsen 
har allerede lavet en handlingsplan, men da der kan 
være nogen utryghed ved udsendelse, skal vi lige 
gennemgå mulighederne og måske nye procedurer.  
 
Formanden gav en kort orientering om den opdaterede 
situation via Statens Serum Institut (SSI). 
Der er ikke tilstødt noget nyt kun at der er flere tilfælde i de 
nævnte lande. 
Stadig ikke nogen tilfælde i Senegal, ingen anmærkninger fra 
SSI eller UM’s rejsevejledning. 
RAV har tæt kontakt til SSI så vi konstant bliver opdateret. 
Bestyrelsen havde en lang debat hvor vi fik vendt alle 
aspekter med de oplysninger vi har for nuværende. 
Tovholder Thomas Holst har spurgt de involverede i 
Senegalprojektet om de havde bekymringer. Der var 3 som 
var så bekymret at de valgte at melde fra. Dette er 
selvfølgelig fuldt acceptabelt. 
Efter debatten kom bestyrelsen til følgende konklusion: 
Projektet fortsætter som hidtil. Hvordan vi arrangerer de 
sidste 3 hold i 2015 tages der stilling til i projektudvalget. 
Situationen følges tæt via SSI og UM rejsevejledning. 
Ændres situationen tager via stilling med de oplysninger der 
dukker op. 
Expertrejsen til sygehuset i Ziguinchor aflyses i det lægen og 
sygeplejersken har meldt fra. 
 
Der oprettes et nyt møde via Lync den 31/8-14 kl. 20 
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Opfølgningsliste 
 

Emne/projekt Status/ansvarlig 

 
 
Brev til SSI ang. Lægekontakt   Niels Erik
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Underskriftsark 
 

Jarl Udsen 
Formand 

 

Niels Erik Dalsgaard Milling 
Næstformand 

 

Stefan Junker Pedersen 
Kasserer 

 

Dennis Kron Pedersen 
Sekretær 

Afbud 

Henrik Villsen Andersen 
RL-repræsentant 

Afbud 

Thomas Holm 
Bestyrelsessuppleant 

 

 


