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1.

Gruppens navn

Udviklingsnetværket.
Netværket udgør det ene af tre netværk i Netværk for Uddannelse, Udvikling og Forskning (NUUF)
på Sjællands Universitetshospital.
2.

Formål

Formålet med netværket er følgende:
 Understøtte faglig sparring samt bidrage med inspiration og idégenerering i arbejdet med
klinisk udvikling i de enkelte afdelinger.
 At sætte fokus på og styrke samarbejdet:
o Mellem MVU´ere, der arbejder med udviklingsopgaver på SUH
3.

Netværkets sammensætning

Udviklingsnetværket på Sjællands Universitetshospital består af personer med MVU baggrund,
som arbejder med udviklingsarbejde i klinisk praksis.
Netværket har 2 formænd, som sidder for to år af gangen (sidder forskudt af hinanden. Der er valg
til ny formand hvert år i september).
Udviklingsnetværket og formandskabet kan endvidere få støtte fra forskningsstøtteenheden på
SUH
Udviklingsnetværket har en repræsentant i FUM (Forsknings og udviklingsforum).
På hvert møde i udviklingsnetværket drøftes eventuelle spørgsmål, der ønskes viderebragt og belyst
i FUM.
Der afholdes fælles temadag i NUUF (Netværk for udvikling, uddannelse og forskning) i marts på
Sjællands Universitetshospital, Køge.

4. Mødets afvikling
Udviklingsnetværket mødes 4 gange årligt i 3 timer (februar, maj, september og november).

Side 1

Kommissorium

På mødet i september vælges ny formand og det drøftes, om form og struktur bør ændres
(kommissorium).
Der vil, som udgangspunkt, være en fast dagsorden, der sendes ud en uge inden mødet.
Dagsordenen udbygges efter indkomne forslag.
På hvert møde afsluttes punkt 2 med at besluttet, hvem der fremlægger et fagligt indlæg på næste
møde. Hvis vedkommende bliver forhindret i at deltage i mødet, har vedkommende ansvar for at
give opgaven videre til en anden deltager.
Der foreligger en fast dagsorden:
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde
2. Fagligt oplæg på 10 min (går på skift)
3. Personlig og faglig sparring vedrørende udviklingsarbejde
- Hvad arbejdes der med
- Udfordringer/succeser
- Opdatering af igangværende udviklingsprojekter
- Foreligger der fælles samarbejdsmuligheder ift projekter
4. Eventuelt
Praktisk:
Netværkets medlemmer skal acceptere eller afslå mødet senest ugen før.
Ved mindre end 5 deltagere aflyses mødet.
Ønsker til dagsorden fremsendes senest 14 dage inden mødet.
Referentfunktionen varetages af formandskabet og referatet sendes efterfølgende ud til netværket og
forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton.
Referatet godkendes på det følgende møde.
Referatet vil ligge på R-drevet
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