Kommissorium for forskningsudvalg Sygehusapotek Fyn
1.
Baggrund
Sygehusapotek Fyn (SAF) ønsker at bidrage aktivt til forbedring af lægemiddelbehandling og -håndtering til gavn for både patienter, sundhedspersonale og samfund. I
forlængelse af dette og som en konsekvens af OUH og SAF’s forskningsstrategier
etableres et forskningsudvalg på SAF.
2.
Formål
Forskningsudvalget på SAF skal overordnet arbejde for at styrke forskningen indenfor SAFs virkefelt, så ny viden bliver til gavn for både patienter, sundhedsvæsen og
samfund. Derudover skal forskningsudvalget bidrage til at styrke den strategiske
sammenhæng til afdelingens virke og OUH’s pejlemærker.
3.

Reference og beslutninger
 Udvalget refererer til chefgruppen på SAF
 Udvalget har primært rådgivende og administrative opgaver
 Beslutninger i udvalget søges truffet i enighed

4.
Opgaver
Forskningsudvalget har til opgave, at
 vedligeholde SAFs forskningsstrategi, samt medvirke til at implementere SAFs
og OUHs forskningsstrategier, herunder at
o konkretisere en række initiativer i forskningsstrategien, så disse kan
implementeres
o sikre implementering af og opfølgning på indsatsområderne i forskningsstrategierne
o give tilbagemelding til chefgruppen om, hvordan implementeringen af
strategierne forløber
 have en rådgivende funktion i forhold til chefgruppen med hensyn til
o igangsættelse af projekter
o rekruttering og ansættelse af forskere
o implementering af forskningsresultater
 have en rådgivende funktion i forhold til
o prioritering af ansøgninger til fonde, råd etc.
o udarbejdelse af årsrapport
o afholdelse af årsmøde
 indstille til beslutning hos chefgruppen, hvorledes tiloversblevne forskningsmidler fra indtægtsdækket virksomhed og kontraktforskning, arvegaver og andre donationer kan anvendes, herunder at vurdere indkomne ansøgninger
 bidrage til styrkelsen af det tværgående forskningssamarbejde internt på OUH
og eksternt i forhold til regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere

5.

Udvalgets medlemmer
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Forskningsudvalget skal bredt repræsentere SAF’s forskningsfelter. Afdelingens
forskningsudvalg har følgende medlemmer:









Lisbeth Muurholm, sygehusapoteker, formand for udvalget
Anton Pottegård, forskningsleder
Mia Lolk Lund, Klinisk Farmacichef
Lene Ravn-Nielsen, klinisk farmaceut, HEKLA
Professor Jesper Hallas, Klinisk Farmakologi, SDU
Pia Hønnerup Jensen, kemiker, kvalitetskontrol
Jesper Ehlers Bild, farmaceut, SAF’s projektenhed
Signe Dyrehauge, projektleder, projekter under lægemiddelkonceptet Nyt OUH
– ad hoc

6.
Periode
Chefgruppen udpeger i fællesskab medlemmer til forskningsudvalget.
Udpegning til forskningsudvalget gælder for en 3-årig periode med mulighed for genudpegning.
7.
Nedsættelse af arbejdsgrupper
Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper ad hoc til løsning af udvalgte opgaver.
8.
Sekretariatsbetjening
Forskningsudvalget sekretariatsbetjenes af SAF. Sekretæren indkalder til møderne,
udsender dagsorden samt skriver referat fra møderne. Referatet udsendes til samtlige forskere på SAF.
9.
Mødefrekvens
Møderne i forskningsudvalget afholdes hver fjerde måned, og der afsættes 1-2 timer
til møderne. Møderne afholdes som udgangspunkt på SAF.
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