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Kommissorium for brugergruppen for kirurgisk forsknings- og øvelaboratorium ved Institut for Husdyrvidenskab (ANIS), AU.
Samarbejde mellem ANIS og Hospitalsenhed Midt (HE Midt)
For at sikre et optimalt samspil om løsning af opgaver i kirurgisk forsknings- og
øvelaboratorium ved ANIS, herunder kommunikation mellem AU forskere, hospitalslæger og relevant teknisk personale, etablering af klare retningslinjer for
forsøgsarbejdet og sikring af kvaliteten i den daglige brug af faciliteterne, nedsættes en Brugergruppe. Brugergruppen har forankring i brugerne i ANIS og ved HE
Midt.
ANIS
Institut for
Husdyrvidens kab / Dept .
of Animal Science

Brugergruppen har reference til Styregruppen for samarbejde mellem ANIS og
HE Midt omkring kirurgisk forsknings- og øvelaboratorium, ved ANIS, og har
følgende opgaver:
•

Jens Bech Ander sen,
MSc., PhD

•
Chefkons ulent

•
Dir. tlf.: +458715 7758

•

Mobil.:+45 93508758
E-mail:

JBA@agrsci.dk

CVR-nr.: 31119103
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•

At sikre udarbejdelse og opdatering af nødvendige arbejdsmanualer,
herunder facilitets- og instrumentbeskrivelser, for personale og brugere.
At sikre et godt samspil mellem staldpersonale og forskere vedrørende
igangsættelse og gennemførelse af godkendte projekter.
Løbende kvalitetssikring af udstyr og procedurer for forsknings- og
øvelaboratorium.
At bistå den daglige leder af forsknings- og øvelaboratorium med forslag
til justeringer og investeringer, der sikrer rationel og effektiv gennemførelse af forsøg.
At udarbejde en årlig skriftlig afrapportering til styregruppen for samarbejdsaftalen.

Brugergruppens sammensætning
Brugergruppen består af den daglige leder af intensivafsnittet D23 i ANIS, forsøgsteknikere og andre relevante forsøgsmedarbejdere, ”kernepersoner”, der repræsenterer de forskergrupper, der anvender faciliteterne, og alle forskere, der
gennemfører eller har planer om at gennemføre forsøg. Institutlederen, eller den
til hvem institutlederen har delegeret kompetencen, har ansvaret for, at udvalget
er hensigtsmæssigt sammensat, udpeger formand for brugergruppen og sikrer, at
der indmeldes kernepersoner fra relevante forskergrupper. Medlemmerne er udpeget for en 2-årig periode (se bilag).
Forretningsorden
Formanden indkalder til møder efter behov og medlemmernes ønske, dog mindst
3 gange årligt. Efter hvert møde udarbejdes et kort referat, som også sendes til
Brugergruppen og medlemmer af Styregruppen.
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Bilag: Medlemmer

Brugergruppen består af:
Ledelsesrepræsentant, ANIS (formand og repræsentant i Styregruppen)
Daglig leder i D23, ANIS
Kerneperson (Forsker 1), ANIS
Kerneperson (Forsker 2), ANIS
Kerneperson (Forsker 3), ANIS
Kerneperson (Læge 1), HE Midt (repræsentant i styregruppen)
Kerneperson (Sygeplejeske 1), HE Midt
Kerneperson (Læge 2), HE Midt
Kerneperson (Læge 3), HE Midt
Ad hoc:
Medarbejdere i afsnittene, ANIS
Alle forskere/teknikere, der planlægger/ gennemfører forsøg, henstilles til
at deltage.
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