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Kommissorium: REHPAs Brugerpanel 2020-2025 

REHPAs Brugerpanel understøtter organisatorisk brugerinddrag else og udgør på den måde ét ben i REHPAs 
samlede strategi for brugerinvolvering. REHPA arbejder fleksibelt og lærende med brugerinddragelse i 
forhold til forløb i Forskningsklinikken, forsknings- og udviklingsaktiviteter, organisationsudvikling ol. Det er 
en målsætning at skabe synergi i arbejdet ved involvering af de rådgivende fora: Brugerpanel, Advisory 
Board og Styregruppe. 

Formål  
Brugerpanelet er et dialogforum, hvor patienter og pårørende høres med det formål at skabe et bredere 
grundlag for beslutninger og løsninger på REHPAs aktiviteter og organisering. Brugerpanelet giver stemme 
til mennesker med erfaring fra rehabiliterings- og palliationsforløb i kommuner og regioner. Målet er at 
bygge bro til REHPA og til den del af sundhedsvæsenet, der arbejder med de respektive indsatser – for i 
sidste ende at bidrage til at kvalificere og udvikle tilbud og aktiviteter, som kan komme livstruede syge og 
deres pårørende til gavn.  

Vision   
Brugerpanelet skal være et rummeligt og fordomsfrit forum med plads til forskellighed og konstruktiv 
dialog. Brugerpanelet … 

- Indgår i et tillidsfuldt samarbejde med REHPA og rådgiver i brugerrelaterede spørgsmål
- Agerer brobyggere mellem region, kommune og REHPA ved at belyse fordele og ulemper i

eksisterende rehabiliterings- og palliationstilbud til mennesker med livstruende sygdom
- Belyser og perspektivere temaer og spørgsmål om rehabilitering og palliation, der er relevante for

patienter med livstruende sygdom og deres pårørende
- Bidrager med inspiration til nye patientorienterede projekter, relevante ideer og tiltag til gavn for

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

Ansvar, kompetence og opgaver  
Brugerpanelet har en rådgivende funktion for REHPAs ledelse og medarbejdere. Medlemmerne har ikke 
beslutningskompetence, men kan få direkte eller indirekte indflydelse på dilemmaer eller spørgsmål. 

Brugerpanelet løser opgaver i fællesskab gennem erfaringsudveksling, sparring og drøftelse. Brugerpanelet 
bidrager gennem udveksling af erfaringer, ideer, viden, indsigt og forslag med fx …  

- Idéer til udvikling og forbedring af forløb i Forskningsklinikken
- Forslag til forbedring af fysiske og praktiske forhold for deltagere hos REHPA
- Sparring på udvikling af (forsknings-)projekter med særlig brugerrelevans
- Opgaver i arbejdsgrupper, workshops, ansættelsesudvalg, spørgeskemaundersøgelse ol.
- Kvalificering informationsmateriale (fx borgerrettede pjecer, hjemmeside og nyhedsbrev).
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Sammensætning 
Brugerpanelet tæller 10-15 medlemmer. De er eller har været berørt af livstruende sygdom som patient 
eller pårørende - overvejende inden for REHPAs prioriterede diagnoseområder – og har erfaring med 
rehabiliterings- og palliationsindsatser i kommuner og regioner.  

Medlemmer rekrutteres fortrinsvist i REHPAs Forskningsklinik, og der tilstræbes rimelig fordeling i alder, 
køn og geografi. Sekretær og fagansvarlig er faste deltagere.  

Medlemsperioden er max 5 år med løbende udskiftning. 

Arbejdsform 
Der afholdes to årlige workshops á 5 timer i Nyborg og to årlige online statusmøder á 1 time. Der kan 
afholdes 12-12 seminar med overnatning i REHPAs Forskningsklinik, Nyborg, i stedet for en workshop. 
Møder i Brugerpanelet er lukkede af hensyn til personberetninger. 

Brugerpanelet kan derudover, individuelt eller samlet, inddrages ad hoc i andre sammenhænge. 
Medlemmerne tilbydes på skift at deltage i møder i Advisory Board.   

Brugerpanelet betjenes administrativt af REHPAs Stab, som også følger op på formelle aftaler og spørgsmål. 
Sekretær sender program en uge forud for mødet. Medlemmer kan bidrage med ideer til program på 
møder eller via mail, rehpa@rsyd.dk.  

Mødeindhold 
REHPA tilrettelægger mødeprogram, der som regel indeholder velkomst, status for REHPA og 1-2 
fagtematiske workshops bundet op på aktuelle aktiviteter og projekter i REHPA. Tematikker, der behandles 
på tværs af Brugerpanel, Advisory Board og Styregruppe koordineres af respektive sekretærer. 

REHPAs faglige ledere har ansvar for workshopperne, og de deltager ligeværdigt i planlægning og afvikling 
af møder, herunder sammenfatning af workshoppens tematiske output. Leder kan uddelegere opgaven til 
medarbejdere. Output bruges aktivt og kritisk i det efterfølgende arbejde og beskrives i evalueringer, 
notater, rapporter ol., og der videndeles om inddragelsen internt i REHPA. Der afrapporteres over for 
Brugerpanelet.   

Økonomi 
Udgifter til Brugerpanelets drift afholdes af REHPA. Udgifterne omfatter materialer, forplejning, udgifter til 
rekruttering og træning af medlemmer samt kørselsgodtgørelse i henhold til bilag eller statens lave takst 
for kørsel i egen bil. Medlemmer af Brugerpanelet er ulønnede.  

Revision 
12-02-2021 v. sekretær Charlotte Toft-Petersen.
Kommissorium for Brugerpanelet revideres løbende efter behov.
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