
VIL DU VÆRE MED I 
VORES BRUGERPANEL?

REHPAs BRUGERPANEL
Brugerpanelet har i dag 14 medlemmer, målet er at være  20. 
Kriteriet er, at du som medlem har (haft) livstruende sygdom 
inde på livet - gerne som pårørende. 

Har du erfaring fra et rehabiliterings- eller palliationsforløb i 
kommune eller region, er din stemme vigtig for os. Brugerpanelet 
deler erfaring, viden, indsigt og forslag på et alment niveau om 
temaer, REHPA ønsker belyst. På den måde er du med til at kva-
lificere og udvikle tilbud og aktiviteter til gavn for flere borgere 
i kommuner og regioner.

Vi holder en uformel samtale, før du siger ja, så vi sikrer en fælles 
forventning til opgaven. Du får ikke kke løn for arbejdet, men vi 
dækker transport til og fra møder og sørger for forplejning.   

Brugerpanelet mødes to gange om året i Nyborg i dagtid. I 2019 
holder vi møde 4. april kl. 10-15 og 3.-4. oktober kl. 17.00-14.30.

SAMMENSÆTNING
REHPA arbejder med forskellige cancerdiagnoser samt hjerte-, 
lunge- og infektionssygdom. Medlemmerne vil fortrinsvis have 
erfaring fra et af områderne. Brugerpanelet har medlemmer fra 
hele landet. 

FORVENTNINGER TIL DIG
Brugerpanelet er et fordomsfrit rum med plads til forskellighed 
og konstruktiv dialog. Vi forventer, at Brugerpanelet kan:
• indgå i et tillidsfuldt samarbejde med videncentret og rådgive  

os i brugerrelaterede spørgsmål
• bygge bro mellem region, kommune og REHPA ved at belyse 

fordele og ulemper i eksisterende rehabiliterings- og palliati-
onstilbud til mennesker med livstruende sygdom

• belyse og perspektivere temaer og spørgsmål om rehabilite-
ring og palliation, der er relevante for patienter med livstru-
ende sygdom og deres pårørende

• bidrage med inspiration, ideer og tiltag til gavn for patienter 
og pårørende på REHPA.

OPGAVER - EKSEMPLER
Brugerpanelet kan eksempelvis bidrage med at ...
• udvikle og forbedre REHPA-ophold og andre aktiviteter i 

samarbejde med videncentrets medarbejdere
• foreslå forbedringer af fysiske og praktiske forhold for patienter 

og pårørende hos REHPA
• udvikle og kvalificere REHPAs borgerrettede informations-

materiale (fx pjecer, hjemmeside og nyhedsbrev)
• foreslå nye initiativer, der støtter op om mere inddragelse af 

patienter og pårørende
• Deltage som sparringspartner i udviklingen af (forsknings-)

projekter.

FÅ MERE AT VIDE HOS
Klinisk leder Annette Rasmussen, mob. 2181 1867, mail  
annette.rasmussen2@rsyd.dk
Leder af Staben Charlotte Toft-Petersen, mob. 2165 6261, mail 
charlotte.toft-petersen@rsyd.dk

OM OS
REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation er et nationalt 
videncenter, der arbejder for at udvikle tilbud om rehabilitering 
og palliation til mennesker, der lever med eller efter livstruende 
sygdom, og deres pårørende. 

Det gør vi bla. gennem rehabiliteringsophold, som giver deltagerne 
redskaber til at håndtere livet med eller efter livstruende sygdom. 
Opholdene har fokus på både fysiske, psykiske, sociale og eksi-
stentielle aspekter. Opholdene bygger på og bidrager til viden-
centrets forskning i rehabilitering og palliation. 

Derudover samarbejder vi med både kommuner, regioner, syge-
huse, universiteter og uddannelsesinstitutioner om at skabe og 
dele viden og for at skabe sammenhæng mellem rehabilitering 
og palliation på tværs af kommuner, regioner og fagligheder. 

Målet er at skabe bedst mulig livskvalitet for mennesker med 
livstruende sygdomme og deres pårørende.

Læs mere: www.rehpa.dk


