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Kommissorium for biblioteksudvalget – 

Regionshospitalet Randers 

Formål 
Biblioteksudvalgets formål er: 

 at medvirke til at den nødvendige information stilles til rådighed for både forskning og 

klinik, med henblik på at opfylde målet om evidensbaseret pleje og behandling 

 at medvirke til udviklingen af biblioteksfunktionen 

Udvalgets opgaver bl.a.: 

 at arbejde aktivt for synliggørelse af biblioteksfunktionen 

 at behandle ønsker om relevante informationsressourcer 

 at drøfte undervisningstilbud 

Udvalgets sammensætning 
Biblioteksudvalget består af 9 medlemmer 

 1 overlæge 

 1 repræsentant for yngre læger 

 1 repræsentant for sygeplejersker 

 1 repræsentant for terapeuter/øvrige medarbejdere  

Disse 4 udpeges af Hospitalsledelsen 

 

 Forskningschefen 

 1 medarbejder fra Forskningsenheden 

 Administrationschefen 

 Den biblioteksfaglige leder af det fælles regionale bibliotekssamarbejde 

 Regionshospitalets bibliotekar 

Det er medlemmernes opgave at repræsentere deres område, hvilket indebærer overlevering 

af ønsker og feedback til biblioteksudvalget. Derudover forventes det, at de formidler og 

agerer ambassadører for bibliotekets tilbud i deres daglige virke. 
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Forretningsorden 
Udvalget vælger en formand blandt sine medlemmer.  

Bibliotekaren varetager sekretærfunktionen. 

Udvalget holder normalt 2 møder om året. 

Sekretæren udsender mødeindkaldelse sammen med foreløbig dagsorden 14 dage før mødets 

afholdelse. Yderligere punkter til dagsordnen indsendes til sekretæren senest 10 dage før 

mødet.  

Dagsorden udsendes 1 uge før mødet. 

Dagsorden for møderne skal som minimum indeholde følgende punkter: 

 Økonomi 

 Licenser 

 Uddannelsestilbud og synliggørelse af biblioteksfunktionen 

 Gensidig orientering 

 Dato for næste møde 

 Eventuelt 

Sekretæren udfærdiger et konklusionsreferat. Referatet udsendes til udvalgets medlemmer. 

Der er 2 ugers frist for indsigelser og herefter anses referatet for godkendt.  

Herefter lægges referatet på intranettet. 

Beslutningskompetence 
Biblioteksudvalget refererer til hospitalsledelsen. Den uddelegerede beslutningskompetence 

indenfor økonomiske spørgsmål ligger hos administrationschefen. 

Biblioteksudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til 

stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. 

Beslutninger kan som udgangspunkt kun træffes om selvstændige punkter på den udsendte 

dagsorden. Forinden der træffes beslutninger af væsentlig betydning tilstræbes det, at alle 

rådets medlemmer har haft lejlighed til at deltage i sagens behandling. 

Revision 
Kommissoriet revideres efter behov og senest August 2017. 

 

 

Udarbejdet af biblioteksudvalget August 2015. 

På udvalgets vegne 

Henrik Laursen 


