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I mødet deltog Anna Marie Touborg, Louis Rolander, Bodil Jensen og
Britta Bang. Der var afbud fra Birgit Jonassen, Henrik Qvist og Kate
Runge.
Udover udvalgets medlemmer deltog Anne Jastrup, Per Jøgensen,
Gert Pilgaard Christensen, Jens Peter Ilsøe og Marianne de Lemos.

1. Referat fra møde den 3. november 2008
Referatet blev godkendt.

2. Opsamling på konference om telepsykiatri
Udvalgets medlemmer udtrykte stor tilfredshed med den feedback og
diskussion, der havde været på dagen. Man glædede sig over den
store deltagelse fra det sociale område.
Der var ønske om, at der iværksættes en række større
udviklingsprojekter for at afprøve videokonferenceteknologien i
forskellige sammenhænge. Man så gerne at et af projekterne
omfatter børne- og ungdomspsykiatrien, og at sigtet er at afhjælpe
ventetidsproblematikken på området.
Gert Pilgaard Christensen oplyste, at Medcom har udvist interesse for
et samarbejde med Region Midtjylland i forbindelse med
udarbejdelsen af et nationalt program for telemedicin. Region
Midtjylland kunne i denne sammenhæng få en fremtrædende plads
som spydspids på telepsykiatriområdet.
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3. Første drøftelse af indholdet i udvalgets strategioplæg om shared care
Det udsendte oplæg blev kommenteret.
Det blev aftalt, at der til næste møde udarbejdes et forslag til samlet rapport, som omfatter alle
temaer i udvalgets kommissorium: shared care, telepsykiatri, neuropsykiatri og ECT. Anbefalingerne
skal udmønte psykiatriplanens anbefalinger og lægge op til konkrete handlinger.
4. Orientering fra formand og udvalgsmedlemmerne
Gert Pilgaard orienterede om arbejdstilsynets påbud efter besøg på Afdeling N, Århus
Universitetshospital, Risskov.
Anne Jastrup orienterede om den videre proces med etablering af Psykiatrien Hus i Silkeborg.
Gert Pilgård Christensen orienterede om et møde med landsforeningen PS om Horisontal. Det blev på
mødet aftalt, at der ikke længere var behov for at gennemføre en evaluering af
tilbudskonstruktionen, men at der i stedet bruges midler til it i forbindelse med iværksættelse af
tilfredshedsundersøgelser hos patienter og pårørende.
Per Jørgensen oplyste, at Danske Regioners bestyrelse planlægger at præsentere et forslag til
national strategi på psykiatriområdet i landstingssalen d. 23. marts 2009.
5. Udvalgets mødeplan
Intet at bemærke.
6. Eventuelt
Anna Marie Touborg orienterede om hendes deltagelse i en konference om
traumatiserede flygtninge.
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