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REHPA BRUGERPANEL: WORKSHOP 
Den 4. oktober 2018 kl. 10-15, Vestergade 13, 5800 Nyborg, mødelok. 16.2 (rød bygning) 
 
Program  
9.30 Kaffe, te og morgenbrød, som det passer med din ankomst frem til kl. 10. 
 
10.00 Velkomst og dagens program, herunder præsentation af nye medlemmer, ved klinisk 

leder Annette Rasmussen og leder af Kommunikation & Netværk Charlotte Toft-
Petersen  
 

10.10 Opsamling fra sidst: Hvad står tilbage?   
 
10.20 Workshop 1: www.rehpa.dk – hvad kan vi hjælpe med? 

REHPA står over for en fase 2 i udviklingen af vores hjemmeside, bl.a. hvad angår 
information til borgere, patienter med livstruende sygdom og pårørende. Men hvilken 
viden har man brug for om rehabilitering og palliation efter behandling/med kronisk 
sygdom? Hvordan kan REHPA og andre aktører bedst støtte aktuelle behov? 
Introduktion ved kommunikationskonsulent Anette Fly Haastrup (REHPA), workshop 
ved ekstern konsulent Kamille Thoregaard (Tandem). Arbejdsspørgsmål se side 2.  
 

12.15 Frokost  
 
13.00 Workshop 2: Indretning af køkkenværksted 
 REHPA står over etableringen af et køkkenværksted, hvor såvel deltagere på ophold 

som sundhedsprofessionelle fra kommuner, regioner og uddannelsesinstitutioner samt 
private aktører kan opbygge kompetencer i forhold til mad og måltider i et kombineret 
undervisnings- og produktionskøkken. REHPA ønsker Brugerpanelets input til, hvad 
køkkenet skal indeholde af stort og småt – og idéer til, hvordan køkkenet kan gøre 
gavn uden for REHPA? Workshop ved Annette Rasmussen.  

 
14.45 Fælles afslutning, datoer i 2019. 
 
15.00 Tak for i dag  
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ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL REHPA.DK 
 
Du vil blive introduceret til rehpa.dk på workshoppen - måske kender du den allerede – både 
hvad angår struktur, overordnet indhold og primære målgrupper. 
 
Inden workshoppen må du meget gerne summe på nedenstående spørgsmål – tænke tilbage og evt. 
forhøre dig hos venner og familie, som har fulgt med og hjulpet dig med at finde diverse  
informationer gennem dit forløb. Er der andet, der falder dig ind, skal du endelig ikke tøve. 
 
REHPA sørger for de nødvendige redskaber til dagens workshops. 
 

1. VIDEN OM 
- Hvilke typer af viden om rehabilitering og palliation har man brug for at finde på internettet, når 
man bliver alvorligt syg/lever med alvorlig sygdom? 
- Hvor og hvordan finder du hjælp og støtte? 
- Har du selv brugt rehpa.dk – har dine pårørende? Og til hvad? 
- Hvordan kan rehpa.dk bedst understøtte behovet for information?  
 

2. ANDRE HJEMMESIDER 
- Hvor finder du og din familie/dine venner hjælp og støtte på internettet? Tænk over, hvor du har 
følt dig bedst hjulet? Hvorfor? 
- Hvilke andre hjemmesider med fokus på rehabilitering og palliation kender du?  
- Kender du cancer.dk og/eller hjerteforeningen.dk? Evt. andre patientforeninger? 
- Hvordan har de fungeret for dig? Hvilken type viden bidrager de med? Og hvor skal REHPA ligge i 
det felt? 
 

3. NAVIGATION 
- Har du orienteret dig på rehpa.dk? 
- Kan du finde det, du er på jagt efter? 
- Har du kommentarer til strukturen – måden, hjemmesiden er bygget op på? 
- Er der emner, du har ledt forgæves efter? 
- Er der emner, du ville ønske, blev behandlet på en anden måde og/eller mere eller mindre? 
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