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Praksisperspektiv 

1. Indledning  
Etableringen af Brugerpanelet er en del af REHPAs samlede strategi for brugerinddragelse. REHPA 

arbejder med brugerinddragelse ud fra en fleksibel tilgang, og når det er relevant i forhold til 

(udvikling af) det enkelte rehabiliteringsforløb, i udformningen af organisationen samt i 

de forsknings- og udviklingsaktiviteter, organisationen i øvrigt danner rammen om. 

Brugerpanelet skal sikre, at patienter og pårørende på rehabiliterings- og palliations-

området har en stemme og kan udtrykke behov og forventninger til den del af 

sundhedsvæsenet, der arbejder med rehabiliterings- og palliationsindsatser til 

mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende. 

2. Formål 
REHPAs brugerpanel er et dialogforum, hvor patienter og pårørende høres med det formål at skabe 

et bredere grundlag for beslutninger og løsninger i forhold til REHPAs aktiviteter og organisering. 

Arbejdet i Brugerpanelet vægter patient- og pårørendeperspektivet, når medlemmerne bidrager med 

erfaringer, ideer, viden, indsigt og forslag til udvikling og evaluering af REHPAs aktiviteter, både hvad 

angår forskningstemaer, konkrete, kliniske forløb og udvikling af nye forløb samt organisatoriske 

tilpasninger. Med erfaring fra rehabiliterings- og palliationsforløb i kommuner og regioner bygger 

Brugerpanelet bro til REHPA og er på den måde med til at kvalificere og udvikle tilbud og aktiviteter, 

som kan komme borgere i kommuner og regioner til gavn.  

 

3. Vision  
Brugerpanelet skal være et rummeligt og fordomsfrit forum, hvor der er plads til forskellighed og 

konstruktiv dialog. REHPA har forventning om, at Brugerpanelet kan: 

 

 Indgå i et tillidsfuldt samarbejde med videncentret og rådgive videncentret i 

brugerrelaterede spørgsmål 

 Agere brobyggere mellem region, kommune og REHPA ved at belyse fordele og ulemper i 

eksisterende rehabiliterings- og palliationstilbud til mennesker med livstruende sygdom 

 Belyse og perspektivere temaer og spørgsmål om rehabilitering og palliation, der er relevante 

for patienter med livstruende sygdom og deres pårørende 

 Bidrage med inspiration til nye patientorienterede projekter, relevante ideer og tiltag til gavn 

for patienter og pårørende på REHPA 

 Indgå som partner i relevante aktiviteter for patienter, pårørende og/eller personale, som 

videncentret tager initiativ til.  

Brugerpanelet kan eksempelvis bidrage med at: 

 

 Udvikle og forbedre REHPA-ophold i samarbejde med videncentrets medarbejdere 

 Foreslå forbedringer af fysiske og praktiske forhold for patienter og pårørende hos REHPA 
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 Deltage som sparringspartner i udviklingen af (forsknings-)projekter med særlig 

brugerrelevans 

 Deltage som brugere i temadrøftelser i Advisory Board 

 Udvikle og kvalificere REHPAs borgerrettede informationsmateriale (fx pjecer, hjemmeside 

og nyhedsbrev) 

 Foreslå nye initiativer, der støtter op om mere inddragelse af patienter og pårørende. 

4. Ansvar, kompetence og samarbejde 
Brugerpanelet har en rådgivende funktion for REHPAs ledelse og medarbejdere på særligt udvalgte, 

relevante og aktuelle emner, som planlægges forud for hvert møde. 

Brugerpanelet har ikke beslutningskompetence, men der kan stilles dilemmaer eller spørgsmål, som 

panelet får direkte indflydelse på. 

Panelet løser opgaver i fællesskab fx på fælles workshops og temadage med fastsatte emner, hvor 

der er plads til sparring, erfaringsudveksling og drøftelser af konkrete spørgsmål. Derudover kan der 

ad hoc trækkes på enkelte repræsentanter, som sammensættes i mindre grupper efter behov til at 

løse særlige opgaver eller dilemmaer.  

 

5. Medlemmer  
Brugerpanelet består af cirka 18 medlemmer, og det tilstræbes at være repræsentativt i forhold til 

alder, køn og geografi. Medlemmerne lever med kronisk, livstruende sygdom eller som (tidligere) 

pårørende til et menneske med kronisk livstruende sygdom – hovedsageligt inden for de prioriterede 

sygdomskategorier, REHPA arbejder med. Medlemmerne har erfaring med rehabiliterings- og 

palliationstilbud i kommuner og regioner. Derudover deltager to-tre medarbejdere fra REHPA i 

arbejdet: 

 

 8 patienter, som har deltaget i REHPA-ophold  

 5 patienter rekrutteret udefra, fx gennem patientforeninger 

 5 pårørende, enten til tidligere REHPA-deltager eller eksternt rekrutteret  

 3 medarbejdere/ledere (mindst én fast medarbejder + ad hoc efter tema) fra REHPA 

Medlemmer udpeges for en periode på tre år, som kan forlænges efter aftale. 

6. Forretningsorden 
Sekretariatsopgaven er forankret i REHPAs Stab, som sørger for mødeindkaldelser, udsendelse af 

program og bilag, information om kørselsgodtgørelse og anden løbende kommunikation med 

panelets medlemmer.  Ansvaret for temadagenes faglige ramme og indhold fordeles mellem REHPAs 

gruppeledere, som deltager (eller er repræsenteret) på lige fod i planlægning og afvikling af tema- og 

arbejdsdage i Brugerpanelet. 
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Medarbejderen/lederen, der har det faglige ansvar for programmet, har også ansvar for at 

sammenfatte de tendenser, holdninger og resultater, der udledes af mødet. Opsummeringen bruges 

aktivt og kritisk i det efterfølgende arbejde, der videndeles om inddragelsens resultater og erfaringer 

internt i REHPA og på de efterfølgende møder i Brugerpanelet. Brugerinddragelsen beskrives aktivt i 

evalueringer, notater, rapporter eller andet output på projektet. Sekretariatsfunktionen følger op på 

formelle aftaler og spørgsmål i Brugerpanelet.  

 

Kommissoriet for Brugerpanelet revideres efter 1 år.  

 

6.1. Rekruttering 

6.1.1 Rekruttering af patient- og pårørenderepræsentanter 

Patient-pårørenderepræsentanter skal så vidt muligt være patienter eller pårørende til patienter 

med livstruende sygdom inden for de kategorier, REHPA aktuelt arbejder med. I perioden 2018-2020 

gælder det hoved-hals kræft, hjerte- og lungesygdom, neurotumor og HIV. Ud over at repræsentere 

de forskellige sygdomskategorier tilstræbes det, at medlemmerne er spredt i køn, alder og 

socialgrupper efter princippet i afsnit 5.  

 

For at kunne udfylde rollen som repræsentant for patienter-pårørende skal man:  

  

 Evne at sætte perspektiv på egne oplevelser, erfaringer, følelser og behov, så det perrsonlige 

bliver alment 

 Være idérig og konstruktiv i sin tilgang til drøftelser og arbejde i Brugerpanelet 

 Kunne tale, lytte og samarbejde med forskellige personer og grupper 

 Have tid og overskud til at mødes mindst to gange årligt til heldagsarrangement 

 Kunne mødes i dagtid og evt. være indstillet på kort internat (1 overnatning) 

 Være indstillet på et treårigt tidsaspekt. 

  

6.1.2 Ansøgningsproces 

Medlemmer af Brugerpanelet rekrutteres dels gennem REHPA-ophold, dels gennem relevante 

patientforeninger (via Danske patienter) og samarbejdsfora. Derudover anvender REHPA egne 

kanaler som rehpa.dk og Facebook til rekruttering. Kandidaten modtager kommissoriet og sender en 

kort, motiveret ansøgning, som vurderes af REHPAs medlemsrepræsentanter. Som led i en fælles 

forventningsafstemning indgår en indledende, kort samtale inden optagelse i Brugerpanelet.  

REHPA modtager gerne uopfordrede ansøgninger, som vil komme i betragtning ved udskiftning i 

panelet. Ansøgningen sendes til rehpa@rsyd.dk.  
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6.1.3 Rekruttering af medarbejderrepræsentanter 

Medarbejderrepræsentanter indgår i Brugerpanelet efter flg. princip: Leder af Klinikergruppen og 

Brugerpanelets sekretær er fast repræsenteret; derudover deltager 1-2 medarbejdere og om muligt 

leder fra den faggruppe, der har et tema på dagsordenen. Medarbejdere, der har særlig interesse i 

brugerinddragelse, kan deltage ad hoc eller fast efter aftale med Brugerpanelets sekretær. Generelt 

forventes det, at man som medarbejder i REHPA arbejder brugerinvolverende, interesseret og 

engageret i forhold til patienters og pårørendes perspektiver på REHPAs aktiviteter. Når man som 

medarbejder stiller sig til rådighed i forbindelse med møder i Brugerpanelet, er man: 

 

 i dialog med sine kolleger om emner, der er relevante at inddrage panelet i  

 ansvarlig for at dele viden mellem kolleger og medlemmer 

 åben og imødekommende. 

 

6.2. Medlemskab 

6.2.1 Forventninger til Brugerpanelets medlemmer 

REHPA forventer, at medlemmerne deltager i de to årlige fællesmøder, og at der kan trækkes på 

medlemmet 1-2 gange derudover til kortere møder.  

Medlemmerne underskriver på første konstituerende møde en tavshedserklæring og accepterer de 

aktuelle retningslinjer for et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde i Brugerpanelet, samt at deres 

input må anvendes i anonymiseret form i REHPAs videre udviklingsarbejde.  

 

6.2.2 Orlov 

Hvis et medlem får behov for en pause eller for længerevarende fravær ved sygdom, gives der 

besked til sekretær for Brugerpanelet. Medlemmet kan være fraværende i op til 12 måneder, hvor 

pladsen holdes åben. Herefter vælges et nyt medlem. 

 

6.2.3 Udtrædelse  

Udtrædelse fra Brugerpanelet kan til enhver tid ske: 

 

 efter eget ønske; medlemmet sender skriftligt varsel til rehpa@rsyd.dk og modtager en 

bekræftelse på udtrædelsen 

 på REHPAs initiativ, hvis medlemmet ikke opfylder sin rolle som talsmand, udebliver fra 

møder ol. REHPA kontakter forinden medlemmet for at afklare, om der er ønske og overskud 

til at fortsætte, eller om en anden repræsentant bør træde i stedet. 

 

REHPA orienterer via mail forud for kommende møde om ethvert stop i Brugerpanelet. 
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6.3 Arbejdsform 

Brugerpanelet mødes samlet to gange årligt til et heldagsprogram som regel af 3-6 timers varighed 

(formiddag og eftermiddag). Undtagelsesvist kan der blive tale om et længere arrangement eller 

overnatningsarrangement hos REHPA.  

 

REHPA tilrettelægger program for de to årlige møder, hvis ramme er generel information, 

præsentation af problemstilling og workshop.  

Derudover kan der blive tale om øvrig deltagelse i form af mailkommunikation, ad hoc 

arbejdsgrupper, workshops ol., lige som to pladser i REHPAs Advisory Board forventes besat med 

patient-/ pårørenderepræsentanter.  

 

Brugerpanelset sekretær sender program og bilag til mødet 2 uger inden mødet.  

Eventuelle punkter fra medlemmer sendes til rehpa@rsyd.dk senest 3 uger inden mødet.  

Brugerpanelset sekretær er behjælpelig med konkrete, praktiske aftaler og spørgsmål.  

Møderne afholdes i en sober tone med plads til forskellige holdninger og synspunkter.  

I sager, hvor Brugerpanelet gives beslutningskompetence, stemmer panelet om den endelige 

beslutning.  

 

Møder i Brugerpanelet er lukkede af hensyn til personberetninger.  

 

6.3.1 Forberedelse af medlemmer 

REHPA varetager uddannelse af medlemmer i forbindelse med opstart af brugerpanelet og i 

forbindelse med udskiftning af medlemmer. Det korte introduktionsforløb omfatter: 

 

 Basalt kendskab til sundhedsvæsenet 

 Kendskab til REHPA: Organisationens struktur, faggrupper, politiske aftalegrundlag, strategi 

og formål  

 Træning i rollen som repræsentant for andres synspunkter. 

Introduktionsforløbet udarbejdes og gennemføres af klinisk leder og sekretær for Brugerpanelet. 

7. Økonomi 
Udgifter til Brugerpanelets drift afholdes af REHPA. Udgifterne omfatter materialer, forplejning til 

møder, udgifter til rekruttering og træning af medlemmer samt kørselsgodtgørelse. 

Deltagelse i Brugerpanelet er ulønnet for patienter og pårørende. Transportudgifter refunderes i 

henhold til bilag eller statens lave takst for kørsel i egen bil. 
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