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Kommissorium for REHPA’s Advisory Board 

Nærværende kommissorium for REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliations Advisory Board 
gælder i perioden 2018-2020. Kommissoriet erstatter det oprindelige kommissorium fra maj 2015.  

Formål 
Advisory Board skal i relation til REHPA’s Strategi 2018-2022 yde rådgivning til REHPA i forhold til  

- Sundhedsfaglige tendenser 
- Politiske og samfundsmæssige tendenser 
- Forskningsmæssige tendenser 
- Internationale tendenser i dansk kontekst. 

Strategien har fokus på rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom, herunder fx 
sjældnere forekommende kræftsygdom, fremadskreden hjertesygdom, fremadskreden KOL, 
fremadskreden nyresygdom, neurodegenerative sygdomme samt livstruende infektionssygdomme. Det er 
Advisory Boards formål at bistå med et fagligt dækkende vidensgrundlag, der kan understøtte REHPA’s 
udmøntning af strategien. 

Det er således hensigten, at de enkelte medlemmers forskellige kompetencefelter sættes i spil, så deres 
samlede viden kontinuerligt bidrager til at perspektivere, kvalificere og udvikle REHPA’s opgaveløsning. 
Samtidig får de enkelte medlemmer ny viden og nye perspektiver på eget virke.  

Anbefalinger, rådgivning og udredninger fra Advisory Board rettes primært mod REHPA med henblik på at 
integrere dem i den fortsatte strategiudvikling og opgavevaretagelse. 

Opgaver 
Advisory Board har til opgave at 

- rådgive videncentret om strategi for identifikation, afgrænsning, vurdering og implementering af 
relevant viden 

- rådgive videncentret om metoder til opsøgning, evaluering, generalisering og implementering af 
relevant viden 

- rådgive videncentret om strategi for etablering og opretholdelse af et relevant og bredt funderet 
nationalt og internationalt netværk af interessenter 

- agere ambassadører for videncentret i relevante sammenhænge og netværk, medlemmerne 
deltager i. 

Sammensætning 
Advisory Board sammensættes af personer med stor viden om rehabilitering og palliation, herunder 
personer med relevante nationale og internationale kontakter og netværk, og med en bred repræsentation 
af fagfolk. Advisory Board kan således repræsentere både fagprofessionelle på ledelses- og praksisniveau, 
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forsknings- og uddannelsesinstitutioner, brugerperspektivet og samt viden om somatik og psykiatri og 
viden fra kommuner, regioner og almen praksis. 

Advisory Board har 20-25 medlemmer. Hvert medlem er personligt udpeget for en 2-årig periode, der kan 
forlænges.  

Advisory Board ledes af formanden, som er udpeget af den Rådgivende Styregruppe efter indstilling fra den 
Rådgivende Styregruppes formandskab. Advisory Boards formand er født medlem af REHPAs rådgivende 
styregruppe. 

Sammensætningen af Advisory Board varetages ved dialog mellem formanden for Advisory Board og 
REHPA’s ledergruppe. Den Rådgivende Styregruppe orienteres om sammensætning og kan kommentere 
sammensætningen mht. supplering med nye medlemmer.  

REHPA’s leder er medlem af Advisory Board, den øvrige ledergruppe deltager på møderne med 
observatørstatus. 

Patient- og pårørenderådgivning 
REHPA etablerer i 2018 et Brugerpanel, og det er hensigten, at to medlemmer indgår i Advisory Board 
fremadrettet. 

International rådgivning 
REHPA har tilknyttet to adjungerede professorer fra henholdsvis rehabiliterings- og palliationsområdet. 
Professorerne vil løbende gæste Advisory Board og perspektivere med international erfaring og 
internationale tendenser i forhold til strategi og opgavevaretagelse.  

Arbejdsform 
Advisory Board nedsættes for to år ad gangen. Herefter evalueres perioden, og det vurderes, om Advisory 
Board har den rigtige medlemssammensætning til de kommende års opgaver og fokusområder i 
videncentret.  

Der afholdes to plenummøder årligt, hvor faste punkter på dagsordenen er: 

- Status på arbejdet i REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation 
- Temadrøftelser baseret på oplæg fra Advisory Boards medlemmer eller inviterede oplægsholdere. 

Temaerne udvælges af formandskab og ledergruppe ud fra aktuelle sundhedsfaglige, 
politiske/samfundsmæssige, forskningsmæssige og/eller internationale tendenser. 

Sekretariatsfunktionen varetages af videncentret. Sekretariatet understøtter formandens arbejde og sørger 
for mødeforberedelse i form af program, oplægsholdere, kalenderbooking ol og sender kort referat ud 
efter hvert møde. Derudover udarbejder Sekretariatet notater på baggrund af temadrøftelserne. 
Temanotaterne kan samle op på møderækker, hvis temaer ligger i forlængelse af hinanden. Temanotaterne 
er tilgængelige på rehpa.dk/rehpa/organisation/advisory-board/.  

Der kan på initiativ af såvel formanden for Advisory Board som ledelsen af videncenteret søges rådgivning 
ad hoc hos enkeltmedlemmer eller grupper af medlemmer med særlig indsigt i givne problemstillinger. 
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