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FORMÅL OG OPGAVER 

Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet har pr. november 2017 foranstaltet etablering af Bru

gerpanel for Praktiserende Læger. 

Formålet hermed er at have et forum, hvor Center for Almen Medicin kan udveksle ideer og erfaringer og 

sparre med praktiserende læger - både i forhold til de mere overordnede tanker og mål for centerets 

forsknings- og uddannelsesaktiviteter og i forhold til konkrete forskningsprojekter og uddannelsestilbud. 

Den gensidige dialog skal være med til at sikre relevans og forankring af centerets forskning i forhold til 
almen praksis. Samtidig forventes den øgede og kontinuerlige kontakt at være med til at højne såvel kva
liteten som udviklingen af både centerets forskning og undervisning. 

Med etablering af brugerpanelet er tillige en intention om, at skabe øget samarbejde med og kenskab til 
Center for Almen Medicin i klynger og lægelaug og der igennem med/til de praktiserende læger og her
ved fremme relationer mellem forskning/uddannelse/praksis. Den øgede dialog skal skabe rum til drøftel
ser af bl.a. ideer til konkrete forskningsprojekter, behov for undervisningstilbud indenfor særlige områder 
og mulige redskaber og veje til formidling og implementering af forskningstiltag resultater i de nordjyske 
praksis. 

DELTAGERE 

Deltagere i brugerpanelet er: 

• Repræsentanter for praktiserende læger i Nordjylland 
(Det er intentionen, at der i brugerpanelet er repræsentation af praktiserende læger fra alle de 
nordjyske kommuner og at deltagerne kommer fra forskellige praksistyper- både solo- og dele
/kompagnisskabspraksis, så repræsentationen er både bred, hvad angår praksistype, og geogra
fisk dækkende. 

• Formand for PLC-Nordjylland 

• Formand for DSAM Bestyrelsen Region Nordjylland 

• Repræsentant for SAMS Aalborg 

• Repræsentant for FYAM (Region Nordjylland) 

• Repræsentant fra Nord-KAP (Kvalitetsenheden for almen praksis i Region Nordjylland) 

• Forskningsleder i Center for Almen Medicin (formand for brugerpanelet) 
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• Ledere af forsknings- og undervisningsgrupper i Center for Almen Medicin 

Ad hoc kan i forhold til konkrete projekter/undervisningstiltag, der sættes fokus på ved møderne, være 

ekstern deltagelse af f. eks. praktiserende læger, studerende, ansatte i forskningsenheden m.v. 

(På sigt forventes repræsentationen af de praktiserende læger at kunne udpeges direkte fra de nordjyske 

klynger/lægelaug). 

Der er mulighed for - i forhold til afgrænsede opgaver/problemstillinger, at nedsætte arbejdsgrupper un

der brugerpanelet. 

Hver repræsentant for praktiserende læger sørger for udpegning af egen suppleant og giver besked om 
navn og kontaktoplysninger til sekretariatet, Suppleanter udpeges med henblik på at sikre den kontinuer
lige deltagelse fra alle områder af regionen. 

Ved etableringen af brugerpanelet i 2017, blev det i den daværende form etableret for en to-årig periode. 
Ved evaluering af Brugerpanelet i juni 2019 er det besluttet, at der fremadrettet sker evaluering af kom
missoriet og følges op på deltagersammensætningen hvert 2. år. - næste gang ved 2. møde i 2021. 

MØDER 

Brugerpanelet afholder 3 - 4 møder årligt. Mødeplan for det nye år meldes ud omkring årsskiftet. Mø

derne afholdes som udgangspunkt i tidsrummet kl. 15.30 - 17. 30 i Sundheds - og Kvarterhuset på Fyr

kildevej, Aalborg Øst. 

Brugerpanelet sekretariatsbetjenes af sekretariatet ved Center for Almen Medicin. 

Dagsordner til møder udsendes en uge inden møders afholdelse. Deltagerne kan indsende punkter til 

dagsordenen til panelets formand. 

Referater fra møder udsendes til kommentering/godkendelse senest 2 uger efter mødernes afholdelse -

med en uges frist til tilbagemeldinger. Herefter foretages evt. justeringer af referatet og deltagerne mod

tager det endelige referat. 

HONORERING AF PRAKTISERENDE LÆGER 

Eksterne deltagere får refusion for deltagelse i møderne ud fra standardtakster samt kørselsgodtgørelse 

tur/retur til mødested. 

Revidering af kommissorium: 

• Juni 2019 er foretaget revidering på baggrund af evaluering ved Brugerpanelets møde 11.06.19: 

Fra referat - Pkt. 5 Evaluering af Brugerpanelets første 1 ½ års levetid samt status for panelets deltager
sammensætning- Der var forslag om, at det, hvis muligt, er klyngeformænd eller næstformænd i klynger, 
der er suppleanter. 

Fra både deltagere fra praktiserende læger og fra CAM AAU var positive tilbagemeldinger i forhold til ud
bytte af brugerpanelet. Godt for begge parter, at have et vindue i forhold til, hvad der sker i praksis-/forsk
ningsverdenen. Martin understregede vigtigheden af deltagernes vurderinger og input i forhold til CAM 
AAU's virke. 

forhold til kommissoriet "Deltagere" blev drøftet, at der i den første 1 ½ års periode er sket et par skifte, 
og at der pt. ikke foretages yderligere. Det justeres i kommissoriet, at der for alle repræsentanter udpeges 
suppleanter ud fra ovennævnte, for at sikre den kontinuerlige deltagelse fa alle områder af regionen, samt 
at der fremadrettet følges op på kommissoriet/deltagersammensætningen hver 2. år - næste gang ved 2. 
møde i 2021. 
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