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Udvalgets formål og opgave
I marts 2008 vedtages Psykiatriplanen for Region Midtjylland. Planen
er en strategisk plan, der udstikker de overordnede mål for de kommende års beslutninger om udviklingen af de behandlingspsykiatriske
tilbud ud fra en vision om at skabe et psykiatrisk sundhedsvæsen på
højeste internationale niveau. Psykiatriplanen vil fastlægge rammerne for arbejdet med både ny teknologi og samarbejde med praksissektoren.
Udvalget skal primært beskæftige sig med to områder i forbindelse
med realiseringen af psykiatriplanen:
•
•

Anvendelse af ny teknologi i forbindelse med psykiatrisk udredning og behandling
Samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og praksissektoren

Ad anvendelse af ny teknologi i forbindelse med psykiatrisk udredning
og behandling
Psykiatriplanen peger på anvendelse af ny teknolog som et udviklingsområde indenfor tre vigtige felter:
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1. Nye teknologiske fremskridt indenfor billeddannende tekniker har
givet mulighed for en langt bedre diagnostik af tilstande, som har
organiske årsager, som f.eks. demens og skader efter misbrug, ligesom de billeddannende teknikker (især ECT-skanning) generelt
bidrager til øget forståelse af forstyrrelserne af hjernefunktionen i
forbindelse med psykisk sygdom. Et vigtigt udviklingsområde er at
sikre en effektiv, systematisk anvendelse af billeddannende teknikker som led i neuropsykiatrisk udredning inden for både børneog ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien.
2. Behandling af patienter med svære depressioner omfatter under
særlige omstændigheder anvendelse af elektrostimulation (ECT),
som kan være en liv reddende behandling. Den nyeste ECTteknologi giver mulighed for mere skånsom behandling og nye
teknologier som transkraniel magnetstimulation anvendes nu som
det første sted i Danmark på Århus Universitetshospital, Risskov.
Det er et udviklingsområde, at sikre at den bedste teknologi anvendes i stimulationsbehandlingen i hele Regionen.
3. De geografiske afstande i Regionen og den stigende mangel på
speciallæger og andet faguddannet personale giver anledning til
fokus på udnyttelsen af ny teknologi til optimering af sagsgange
og sikring at, at den ekspertise, som findes få steder i regionen,
navnlig på Århus Universitetshospital, Risskov, bringes i anvendelse i den psykiatriske patientbehandling i hele Regionen. Midlerne kan f.eks. være videokonferencer for behandlerpersonalet,
specialistvejledning på baggrund af videooptagelser af patientsamtaler og fjernundervisning via video.
Udvalget har til opgave at udarbejde et strategioplæg vedrørende anvendelse af ny teknologi i forbindelse med psykiatrisk udredning og
behandling med udgangspunkt i psykiatriplanen. Strategioplægget
skal indeholde konkrete forslag til anvendelse af billeddannende teknikker i forbindelse med neuropsykiatrisk udredning og efterfølgende
behandling. Herudover skal strategioplægget indeholde forslag til anvendelse af teknologisk udstyr i forbindelse med elektronisk og magnetisk stimulationsbehandling. Endelig skal strategioplægget indeholde forslag til anvendelse af ny teknologi til optimering af sagsgange
og til sikring af, at den ekspertise, som findes få steder i Regionen,
navnlig på Århus Universitetshospital, Risskov, bringes i anvendelse i
patientbehandlingen i hele regionen.
Strategioplægget skal inddrage nationale og internationale forskningsresultater og praksisbaserede erfaringer
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Ad samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og praksissektoren
Regionens behandlingspsykiatri er en del af det sekundære sygehusvæsen og har ansvaret for udredning og behandling af svære psykiatriske sygdomme. Psykiatriplanen fastlægger de nærmere rammer
herfor. Det er vigtigt at arbejdsdelingen i forhold til praksissektoren
er baseret på mindste middelprincippet. Behandlingspsykiatrien skal
således i relevant omfang tilbyde rådgivning, undervisning og evt.
også samarbejde om shared-care med henblik på at de praktiserende
læger støttes fagligt i at varetage psykiatriske behandlingsopgaver.
Et andet vigtigt udviklingsområde er at sikre, at der er tæt og velfungerende samarbejde om det enkelte forløb i forbindelse med at en
patient henvises fra og afsluttes til praktiserende læge.
Udvalget skal, med udgangspunkt i psykiatriplanen, udarbejde et oplæg til anbefalede modeller for behandlingspsykiatriens samarbejde
med praksissektor. Oplægget kan inddrage nationale og internationale erfaringer.
Udvalgets arbejdsform
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af Regionsrådet
vedtagne standardforretningsorden for midlertidige udvalg.
Arbejdet i udvalget skal involvere repræsentanter fra praksissektoren
og fra både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien,
samt repræsentanter fra almenpraktiserende læger, speciallæger og
andet faguddannet personale fra psykiatrien i Region Midtjylland.
Udvalget skal stå for afholdelsen af en inspirationskonference for
praksissektoren, almenpraktiserende læger, speciallæger og andet
faguddannet personale i Region Midtjylland.
Herudover skal udvalget afholde en faglig konference om anvendelsen af telemedicin på psykiatriområdet i Region Midtjylland.
Herudover vil udvalget få muligheden for studiebesøg på relevante
enheder i Region Midtjylland, samt i Danmark og udlandet.
Udvalgets afrapportering
Udvalget afslutter sit arbejde med aflevering af en redegørelse til Regionsrådet, som indeholder udvalgets overvejelser og eventuelle anbefalinger vedrørende anvendelse af ny teknologi i forbindelse med
psykiatrisk udredning og behandling. Redegørelsen forelægges Regionsrådet i 1. kvartal 2009.
Derudover udarbejder udvalget et oplæg til anbefalede modeller for
behandlingspsykiatriens samarbejde med praksissektor, som forelægges Regionsrådet. Oplægget forelægges Regionsrådet i 1. kvartal
2009.
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