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Forslag til mandat og organisering av brukerpanelet i CHARM. 

 

CHARMS brukerpanel skal representere et bindeledd mellom (re)habiliteringstjenesteforskningsmiljøer  

(dvs inkluderer både habilitering og rehabilitering)og brukerorganisasjonene og forventes å: 

- gi innspill til tematiske områder som brukerne er interessert i at det etableres forskning på og til 

prioritering av forskningsområder og spørsmål.  

- bidra til å bygge nettverk mellom rehabiliteringsforskning og brukerne og deres organisasjoner 

-bidra til formidling blant brukere og deres organisasjoner av brukerrelevante forskningsresultater 

- bidra i utvikling av bruker vennlig og brukertilpasset informasjon. Lett tilgjengelig for brukerne, for 

eksempel i en populærvitenskapelig form tilpasset målgruppen. 

-bidra til møter og aktiviteter for å rigge brukerinitierte prosjekt 

Sammensetning: Brukerpanelet i CHARM bør bestå av 4-8 medlemmer. Erfaring fra brukermedvirkning 

er nødvendig. Panelet bør ha representasjon fra brukergrupper med hyppig rehabiliteringsbehov. 

Personer med egen pasienterfaring, pårørende så vel som mer profesjonelle representanter fra 

organisasjonene er ønskelig og hvis mulig med ulike kjønn, alder, geografisk tilhørighet og etnisk 

bakgrunn. 

Tidsperiode: Brukerpanelet oppnevnes for 3 års perioder  og medlemmene kan som hovedregel 

gjenoppnevnes en gang  med mindre det er særskilte grunner for en funksjonsperiode utover 6 år.  

Oppgaver: Brukerpanelet skal være en likeverdig partner mhp forslag og utvikling av prosjekter. 

Brukerpanelet skal forelegges alle nye prosjekter i CHARM for innspill og diskusjon. Brukerpanelet bør gi 

råd om prosjektet tematisk er av interesse for brukerfeltet. Det er også ønskelig med innspill på mål, 

metode inkludert gjennomgang av pasientinformasjon og utkomemmål, gjennomføring, formidling og 

implementering avhengig av prosjektets art og uten at brukerpanelet står ansvarlig for kvalitetssikring av 

prosjektet. 

Brukerpanelet forventes ikke med mindre de selv ønsker, å ha en aktiv deltakelse i selve 

prosjektgjennomføringen, men bistå med råd om hvem som eventuelt kan forespørres uten at de skal 

ha en bindende forpliktelse til å «skaffe» representasjon i prosjektene. 

Arbeidsform: Det gjennomføres 2-4 årlige møter med fokus på brukermedvirkning i CHARMs aktiviteter 

og prosjekter. Møtene bør være brukerstyrt og reflektere «bottum-up prosess» .  

Brukerpanelet inviteres til alle CHARMS vitenskapelige møter.  

Utgifter til møtedeltakelse dekkes etter statens satser. 


