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Kommissorium
Odense Universitetshospitals Forskningsråd
Odense Universitetshospitals Forskningsråd er nedsat af direktionen d. 23. januar
2008, og har en overordnet rådgivende funktion på forskningsområdet i forhold til direktionen.
1.
Formål
Rådet skal overordnet arbejde for at styrke sundhedsforskningen på Odense Universitetshospital (OUH), så ny viden bliver til gavn for både patienter og personale.
Forskningsrådet skal arbejde for at hospitalet får manifesteret sig på forskningsområdet nationalt såvel som internationalt
2.
Opgaver
Forskningsrådet har til opgave at
 udarbejde og være med til at implementere hospitalets forskningsstrategi,
herunder at
o konkretisere en række initiativer i forskningsstrategien, så disse kan
implementeres
o sikre implementering af og opfølgning på indsatsområderne i forskningsstrategien
o give tilbagemelding til direktionen om, hvordan implementeringen af
strategien forløber.
 have en rådgivende funktion i forhold til direktionen, herunder
o rådgive direktionen i forbindelse med forskningsrelaterede spørgsmål
o udarbejde indstilling til Direktionen vedrørende anvendelse af forskningspuljen
 kommunikerer forskningsresultater og synliggøre OUHs forskning nationalt og
internationalt, herunder at
o indgå i lokale / nationale / internationale bedømmelsesudvalg mv.
o formidling af forskningsresultater i artikler, oplæg, undervisning mv.
 Bidrage til styrkelsen af det tværgående forskningssamarbejde internt på OUH
og eksternt i forhold til regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere

3.
Rådets medlemmer
OUH´s forskningsråd består af følgende medlemmer.





Direktøren med ansvar for forskningsområdet på OUH, formand
Institutlederen for Klinisk Institut, næstformand
1-2 øvrige direktører fra OUH
10-12 professorer fra OUH, hvor følgende har betydning for udpegning:
o Betydelig forskningsaktivitet
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o Repræsentation af de højt specialiserede funktioner
o Kendskab til forskningsmiljøerne udenfor egen afdeling
o Nuværende eller tidligere medlemskab forskningsråd/store private fonde etc.
o Medlemskab af det Regionale Strategiske Forskningsråd
o Balance mellem medicinske, kirurgiske og tværgående specialer
o Medlemmer af begge køn
o Repræsentation af forskellige fagligheder
 5 repræsentanter for patienter og pårørende
Udpegning til forskningsrådet gælder for en 3-åring periode med mulighed for genudpegning.
Rådet kan nedsætte arbejdsgrupper ad hoc til løsning af udvalgte opgaver.
Forskningsrådet sekretariatsbetjenes af Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse.
4.
Mødefrekvens
Der afholdes møde i forskningsrådet ca. 4 gange årligt
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