Kommissorium for Strategiudvalg mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU og Region Nordjylland

Tiltrådt på Strategiudvalgets møde den 4. februar 2019
Udvalget er det overordnede samarbejdsorgan mellem Aalborg Universitet og
Region Nordjylland om Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien samt Regionshospital Nordjylland, som er defineret ved underskrevet samarbejdsaftale af 22.
november 2017. Udvalget har til opgave, dels at sikre at samarbejdsaftalen følges, dels at alle overordnede problemstillinger i samarbejdet behandles.

Udvalget har følgende opgaver:

1. Drøfte strategiske perspektiver for samarbejdet i regi af Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien
og Regionshospital Nordjylland omkring styrkelse af sundhedsforskningen, kompetenceudvikling samt udvikling af den forskningsbaserede undervisning.

2. Anbefale strategiske forskningssatsninger til parterne bag det universitære samarbejde bl.a. under hensyntagen til specialeplanlægningen, herunder støtte udviklingen af dybde og bredde i
forskningen.

3. Drøfte og anbefale strategiske satsninger med henblik på at sikre forskning på højeste internationale niveau, samt styrke deltagelsen i internationale netværk.

4. Drøfte og aktivere kontakter til såvel nationale og regionale beslutningstagere f.eks. valgte politikere og interesseorganisationer inden for sundhedsområdet.

5. Drøfte ressourcemæssige og organisatoriske forhold i relation til en velfungerende bachelor- og
kandidatuddannelse i medicin.

6. Drøfte kommunikation om samarbejdet såvel internt som eksternt.

7. Indstille ansættelsesudvalg ved besættelse af den kombinerede stilling som Forskningschef ved
Aalborg Universitetshospital og Institutleder ved Klinisk Institut, AAU.

Strategiudvalget nedsætter efter behov koordinerende udvalg o. lign.

Strategiudvalget består af følgende repræsentanter:











Sundhedsfaglig Direktør, Region Nordjylland
Dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Institutleder for Klinisk Institut, AAU
Prodekan for uddannelse, AAU
Prodekan forskning, AAU
Forskningschef, Aalborg Universitetshospital
3 medlemmer fra hospitalsledelsen, Aalborg Universitetshospital
1 medlem fra hospitalsledelsen, Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien
1 medlem fra hospitalsledelsen, Regionshospital Nordjylland
Afdelingsdirektør, Regional Udvikling

Stabsbetjening for SUND, (sekretariatschefen), Region Nordjylland (sekretariatsfunktion) samt stabsbetjening Forskningens Hus, medvirker ved møder i Kontaktudvalget.

Formandskabet er delt mellem Region Nordjylland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Sekretariatsfunktionen varetages af Region Nordjylland.

Strategiudvalget fastsætter selv forretningsorden for sit virke.
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