Kommissorium for TLC-programmets ekspertgruppe
Ekspertgruppens formål
Ekspertgruppen nedsættes med henblik på, at sikre at forskningsprogrammet ”Sygepleje til ældre
borgere med medicinsk multisygdom i tværsektorielle overgangsforløb” (TLC-programmet)
gennemføres på et så kvalificeret og bredt vidensgrundlag som muligt ved at inddrage eksperter fra
forskning, udvikling, klinisk praksis, og patientgruppen.
Formålet med ekspertgruppens virke er, at rådgive, sparre og udfordre programmets
forskningsprojekter, så der sikres de bedst mulige betingelser for, at projekterne får den betydning
for praksis som er ambitionen.
Ekspertgruppens aktiviteter
Møderne i ekspertgruppen vil blive baseret på forskningsmæssig-, faglig-, professionel- og
patientnær vidensdeling om tværsektorielle overgangsforløb for borgere med multisygdom.
Ekspertgruppen vil bidrage med at vurdere, om programmets proces og slutprodukt lever op til de
forskningsmæssige-, faglige-, professionelle- og patientnære forventninger og ønsker, og
ekspertgruppen har dermed en kvalitetssikrende rolle over for programmets projekter og løbende
løsninger.
Ekspertgruppens møder
Der vil blive afholdt møder med ekspertgruppen to til fire gange årligt. Programleder Connie

Berthelsen er ansvarlig for planlægning og udsendelse af dagsorden senest en uge inden afholdelse
af netværksmødet. Der udarbejdes et referat fra møderne.
Under møderne i ekspertgruppen vil medlemmerne skulle deltage aktivt i diskussioner vedrørende
programmets projekter samt bidrage til nye perspektiver på området på baggrund af deres
individuelle viden om tværsektorielle overgangsforløb for multisyge borgere.
Ekspertgruppens sammensætning og medlemmer
Medlemmerne af forskningsprogrammets ekspertgruppe består af regionale, nationale og
internationale forskere, der arbejder med sammenhængende forløb og/eller med multisyge borgere
samt tværfaglige MVU-medarbejdere, brobyggersygeplejersker og medlemmer af patientforum.

Medlemmerne af ekspertgruppen vil kunne bidrage til diversitet i forskningsprojekterne samt til at
synliggøre vigtige praksis interesser i programmet som ambassadører.
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