
 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

Opslag: Patient- og pårørenderepræsentanter til centrale mødefora i Region Ho-

vedstadens Psykiatri 

 

Region Hovedstadens Psykiatri har seks tværgående mødefora, som er placeret cen-

tralt og i den øverste ledelse af hospitalet. De seks mødefora har ansvaret for at følge 

driften og udviklingen af psykiatrien og træffe beslutninger herom: 

 

De seks mødefora: 

 Forum for patientbehandling 

 Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang 

 Forum for rationel farmakoterapi 

 Forum for forskning 

 Forum for ledelse og uddannelse 

 Forum for effektive og standardiserede arbejdsgange 

 

Vi søger derfor 9 engagerede personer med erfaringer fra mødet med psykiatrien, som 

har lyst til at deltage i de nye mødefora.  

 

Du skal have lyst til at være med til at sikre, at driften og udviklingen af Region Ho-

vedstadens Psykiatri sker med fokus på patienters og pårørendes ønsker og behov. 

Samtidig skal du have lyst til at repræsentere patienter og pårørende i Region Hoved-

stadens Psykiatri og på konstruktiv vis kunne fastholde fokus på brugerperspektiverne 

i det mødeforum, du bliver medlem af. 

 

Vi søger 3 repræsentanter for pårørende og 6 suppleanter for patientrepræsentanterne i 

mødeforaene. Der er tale om en primært frivillig indsats båret af en lyst til at præge 

Region Hovedstadens Psykiatri. Antallet af møder pr. år varierer mellem de forskelli-

ge mødefora. Møderne varer som regel 2 timer. Som suppleant deltager du ved afbud 

fra det ordinære medlem, eller når det ordinære medlem udtræder. 

 

Opgaverne består bl.a. i at: 

 Deltage aktivt og konstruktivt i møder 

 Forberedelse til møder (læse mødemateriale og forberede eget bidrag) 

 Samarbejde med de øvrige medlemmer af mødeforummet 
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 Deltage i arbejdsgrupper og forbedringsevents, som nedsættes af forummet 

 Skabe opmærksomhed på og fastholde brugerperspektivet i beslutninger 

 Deltage i netværk for patient- og pårørenderepræsentanter, der deltager i mø-

defora i Region Hovedstadens Psykiatri 

 

Ansøgerens profil – hvem er du? 

Du er engageret og brænder for at udvikle psykiatrien i en recovery-orienteret retning 

bl.a. gennem at bidrage med dine egne og andres erfaringer. Du har lyst og evne til at 

indgå i et konstruktivt fremadskuende samarbejde med de øvrige medlemmer med for-

skellige faglige baggrunde. Og så forventer vi, at du: 

 For patienters vedkommende – er stabil og reflekteret om din egen recovery 

proces 

 Kan orientere dig i store mængder skriftligt materiale 

 Forholde dig til komplekse problemstillinger og fastholde patient- og pårøren-

deperspektivet heri 

 Er i stand til at bringe dine egne og andres erfaringer og oplevelser i spil på 

konstruktiv vis  

 Er i stand til at repræsentere andre end dig selv – dvs. patienter og pårørende i 

psykiatrien bredt 

 Er positiv og har en anerkendende facon 

 

Vi tilbyder 

 Mulighed for at præge driften og udviklingen af Region Hovedstadens Psyki-

atri 

 En udfordrende frivillig indsats med god mulighed for faglig og personlig ud-

vikling 

 Mulighed for at deltage i en tæt samskabelsesproces med ledere og medarbej-

dere i psykiatrien 

 En dynamisk platform med gode samarbejdspartnere 

 1-dags kursus i patient- og pårørenderepræsentation (forventet afholdelse i 

uge 34) 

 Netværk for patient- og pårørenderepræsentanter, der deltager i mødefora i 

Region Hovedstadens Psykiatri 

 Dækning af transportudgifter og kompensation for tidsforbrug honoreres med 

800 kr. pr. møde (du skal selv oplyse beløbet til skat) 

 

Ansøgning – er du interesseret? 

Så send en kort ansøgning til line.friis@regionh.dk med angivelse af, hvilket mødefo-

rum, du gerne vil deltage i. Hvis der er mere end ét forum, så angiv dette i prioriteret 

rækkefølge og begrund, hvorfor du netop er interesseret i dette/disse fora. 

 

Ansøgningsfrist er den 19. juni kl. 12:00. Der afholdes samtaler den 22. juni. 

 

Du kan få flere oplysninger om at blive patient- eller pårørenderepræsentant og om de 

respektive mødefora hos sekretariatschef Mads Ellegaard Christensen tlf. 38 64 00 10, 

mailto:line.friis@regionh.dk
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konsulent Line Friis tlf. 38 64 00 17 eller line.friis@regionh.dk eller Mads Engholm, 

formand for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden tlf. 50 51 03 37 

eller psykiatriforening.formand@gmail.com. 

 

Du kan læse mere om de enkelte mødefora på Region Hovedstadens Psykiatris hjem-

meside: www.psykiatri-regionh.dk/undersoegelse-og-behandling/patient-og-

paaroerende/patient-op-paaroerendesamarbejde/Sider/default.aspx   
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