
 

Vil du vide mere?
Er du nysgerrig efter at høre mere, kan du kontakte klinisk leder Annette Rasmussen på mobil 
2181 1867 eller mail Annette.Rasmussen2@rsyd.dk. Du kan læse mere om Brugerpanelet på 
rehpa.dk/om-rehpa/organisation/brugerpanel. 

Ønsker du at være medlem, holder vi en uformel samtale, inden du siger ja. På den måde 
sikrer vi, at vi har fælles forventning til opgaven. 

REHPA BRUGERPANEL - SAMMEN LØFTER VI VIDEN
REHPA søger medlemmer til Brugerpanelet løbende. Har du erfaring fra et rehabiliterings- eller palliationsforløb på 
REHPA, i en kommune eller region, er din stemme vigtig for os. Og måske har du lyst til at være med?

Brugerpanelet arbejder med konkrete spørgsmål til aktuelle organisatoriske, forsknings- eller forskningskliniske 
aktiviteter. Indholdet varierer fra test af spørgeskemaer, design af hjemmeside, drøftelser af forskningsspørgsmål, 
vurdering af informationsmaterialer, perspektiver på projektaktiviteter til etablering af brugerinddragelse og meget andet. 

Medlemmerne bidrager med en bred vifte af professionelle, personlige og almenmenneskelige erfaringer, og de 
bistår på den måde med inspiration, ideer og tiltag, som kan komme andre til gavn. 

* Vores medlemmer er mænd og kvinder i flere aldre og fra hele landet. Fælles for dem er, at de er berørt af  
livstruende sygdom - som patient eller pårørende 

* Flere har deltaget i et REHPA-forløb, men det er ikke et krav
* Vi holder to årlige workshops i Nyborg i dagtid; du kan være med online (5 timer)
* ... og vi supplerer med to årlige, online statusmøder efter fyraften (1 time)
* Du kan derudover blive inviteret ind til særlige opgaver, hvis du har tid og lyst
* Du kan sidde i max 5 år, og vi har løbende optag
* Vi er et fordomsfrit, konstruktivt og tillidsfuldt forum
* Arbejdet er ulønnet; REHPA dækker transport til Nyborg og sørger for mad og drikke.
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OM REHPA
Som nationalt videncenter er vores opgave ...
* at samle, skabe og dele forskningsbaseret viden om rehabilitering og palliation 
* at udvikle og gennemføre aktiviteter i rehabiliterende og palliativ praksis, bla. i vores forskningsklinik.

REHPA har som målsætning at løfte viden om rehabilitering og palliation til gavn for mennesker med livstruende sygdom. 
Vi har et særligt fokus på koordinering og sammenhæng mellem de to felter – i hele forløbet, under og efter sygdom 
og frem til mulig død samt for de efterlevende.

For at lykkes samarbejder vi med både kommuner, regioner, sygehuse, universiteter og uddannelsesinstitutioner.  
Administrativt er REHPA en del af Odense Universitetshospital og forskningsmæssigt en enhed ved  
Klinisk Institut på Syddansk Universitet. Læs mere på rehpa.dk.
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