
PROGRAM TORSDAG

16.45 - 17.00 Ankomst i undervisningslokalet, let forfriskning
17.00 - 17.15 Velkomst ved Annette Rasmussen og Charlotte Toft-Petersen
17.15 - 18.30 Brugerråd og -inddragelse med andre øjne ved Mona Petersen
  Formand for Brugerrådet på Vejle Sygehus giver os inspiration og nye perspektiver på brugernes stemmer,   
  og hvordan Velje Sygehus anvender dem. Oplæg, spørgsmål og fælles drøftelse.
18.30 - 19.00 Indkvartering på værelser
19.00 - 20.00 Middag i Spisestuen 
20.15 -   Hygge og fælles samvær i stuerne, kaffe og sødt
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07.30 - 08.30 Morgenmad og udtjekning
08.30 - 09.45 Evaluering af arbejdet i Brugerpanelet ved Charlotte Toft-Petersen
  Evalueringsskema del 2 udleveres, og Brugerpanelet får 30 minutter til besvarelse. På baggrund af egne erfaringer  
  og oplæg fra Mona Petersen torsdag aften drøfter vi i fællesskab Brugerpanelets aktuelle status og fremtids- 
  perspektiver. 
09.45 - 11.00 Workshop 1: Koordinering af klinik, rehabilitering og palliation ved Annette Rasmussen
  Mange mennesker med livstruende sygdom oplever ikke at få tilbudt rehabilitering og palliation rettidigt, og  
  det ses ofte som to meget forskellige tilbud. REHPA ønsker at udvikle mere viden om, hvordan man som 
  menneske med livstruende sygdom kan opleve, både at ens funktion og  aktivitetsniveau forbedres, og at   
  man lindres med fokus på livskvalitet. På baggrund af oplæg om mulige, kommende kliniske tilbud arbejder  
  Brugerpanelet med spørgsmål gruppevis.  
11.00 - 11.30 Kaffepause med brød
11.30 - 11.45 Træningsdagbog (udleveres på dagen) ved Annette Rasmussen
  Kort præsentation af arbejdet med træningsdagbogen. Introduktion til hjemmeopgave og feedback.
11.45 - 13.15 Workshop 2: REHPAs arbejde på hjerteområdet ved Ann-Dorthe Zwisler & Rikke Martens
  Brugerpanelet indføres i REHPAs arbejde på hjerteområdet, herunder indsatser for kvalitetssikring af rehabilitering i
  kommunerne og brug af patientrapporterede oplysninger i hjerterehabilitering. REHPAs ophold for hjertestop-   
  overlevere og deres pårørende præsenteres herefter, og Brugerpanelet drøfter, hvordan REHPA bedst adresserer 
  de pårørende som del af opholdet og af forskningsprojektet, som ligger bag indsatsen. 
13.15 - 13.30 Opsamling
13.30 - 14.00 Frokost (mulighed for take away) og tak for denne gang.
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