Kommissorium for Netværk af Udviklings-, Uddannelses- og Forskningsansvarlige medarbejdere med MVU baggrund:

NUUF
Netværkets formål
I visionen for MVU- området markeres, at patienten er det centrale omdrejningspunkt for hospitalets virke,
idet vi stræber efter at sikre patienter og deres pårørende de bedste ydelser og sundhedsfaglige resultater.
Vi ønsker at udføre en praksis, der kvalitetsmæssigt kan måle sig med de bedste i landet, og heraf naturligvis en høj brugertilfredshed i forbindelse med patientens oplevelse af mødet med sygehusets medarbejde.
Som en direkte forlængelse af såvel Region Sjællands, samt Sjællands Universitetshospitals vision og strategi og for at imødekomme de øgede krav i Sundhedsvæsenet, samt fastholde og rekruttere sundhedsprofessionelle til Roskilde/Køge Sygehus, styrkes den faglige udvikling, uddannelse og forskning via Netværket af
Udviklings-, Uddannelses- og Forskningsansvarlige medarbejdere med MVU baggrund (NUUF).
Målet med deltagelse i NUUF er at skabe en forpligtende, vedkommende og udviklende aktivitet, der understøtter sparring og samarbejde på tværs af grupperne.
Netværket er organiseret i specielle interessegrupper (SIG)
Netværket udgøres af en koordinationsgruppe og tre interessegrupper med fokus på henholdsvis forskning,
udvikling og uddannelse. Hver gruppe har sit kommissorium.
Koordinationsgruppen består af 2-3 deltagere fra hver interessegruppe og har til opgave at koordinere fælles arrangementer og temadage, samt understøtte samarbejdet mellem grupperne.
Formål med deltagelse er at understøtte og udvikle det faglige uddannelses-, udviklings- og forskningsarbejde og miljø.
Netværkets reference
Netværkets har reference til hospitalets tværfaglige Forsknings- og Udviklingsforum (FUM). Der indgår
mindst 1 medlem i koordinationsgruppen, der også er repræsenteret i det tværfaglige Forsknings- og Udviklingsforum. Dette sikrer implementering og sammenhængen mellem forskellige ledelsesniveauer.
Netværket afholder et årligt fællesmøde i marts
På fællesmødet gives mulighed for etablering af nye tværgående arbejdsgrupper, drøftelse af og orientering om den fællesfaglige udvikling, der finder sted i NUUF. Herudover orienteres om aktuelle forsknings-,
uddannelses- og udviklingstiltag nationalt og internationalt. Ansvarlig for det faglige indhold i fællesmøderne: koordinationsgruppen.
Netværket deltager i og skaber fora for erfarings- og vidensudveksling for forskning, uddannelse og udvikling ved en række faglige arrangementer.

1



Netværkets medlemmer deltager aktivt i planlægning af MVU-arrangementet ved den Sundhedsfaglige Festival



Netværkets medlemmer deltager i planlægningen af en årlig diplom/master/kandidatuddannelsesdag i Køge. Ansvarlig: Pia Scheuer, Thora Thomsen og Christina Ystrøm Bjerge.

Netværket dokumenterer sine aktiviteter og er synligt. Netværket har sin egen intranetside.
Netværkets sammensætning:
Netværket består af medarbejdere med MVU-baggrund, som udfører forskning og/eller udvikling og hvis
hovedbeskæftigelse er:




Faglig udvikling - fx kliniske udviklingssygeplejersker, udviklingsterapeuter etc.
Koordinering af uddannelse - fx uddannelsesansvarlige eller uddannelseskonsulenter
Selvstændig forskning og som er ansat i en stabsfunktion til afdelingsledelsen/sygehusledelsen - fx
ph.d. studerende og postdocs.

Version 9 - LZB juni 2018

2

