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Til medlemmerne af udvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde
med praksissektoren på psykiatriområdet

Dagsorden til møde i underudvalget vedrørende ny teknologi
og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet
fredag den 24. oktober 2008 kl. 8.45 – 11.30 i Viborg.
Mødet afholdes i Regionshuset, Viborg, mødelokale 37 B1, 1. sal.
Bemærk: mødet starter kl. 8.45.
Der vil blive serveret frokost i forlængelse af mødet.
Som følge af rokade i Venstres gruppe i Regionsrådet overtager Kate
Runge Anne V. Kristensens plads i underudvalget.
I mødet deltager udover udvalgets medlemmer Direktør Anne
Jastrup, Driftschef Gert Pilgaard Christensen og Fuldmægtig Kristine
Brodam.
Fra kl. 9.00 deltager kontorchef Birgitte Holm Andersen fra Regionalt
Sundhedssamarbejde og sundhedschef Ellen Greve fra Holstebro
Kommune.
1. Referat fra møde den 21. august 2008
Referat fra mødet vedlægges
2. Patientprogrammer
Udvalget har udtrykt ønske om, at sætte fokus på samarbejdet med
kommunerne om behandlingen af mennesker med psykisk sygdom
indenfor rammerne af ”shared care”.
I psykiatriplanen anbefales det, ”at der udarbejdes
patientforløbsprogrammer for de store sygdomsgrupper med
inddragelse af praktiserende læger, speciallæger og, hvor det er
relevant, også kommunerne”.
Sundhedschef Ellen Greve fra Holstebro Kommune og kontorchef
Birgitte Holm Andersen fra Regionalt Sundhedssamarbejde vil
orientere om arbejdet med patientforløbsprogrammer på det
somatiske sundhedsområde med KOL som eksempel.
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3. Opsamling på studietur til Canada
Danske Regioner har udarbejdet en opsamlingsrapport på studieturen
til Canada, som vedlægges til drøftelse. Der vil senere blive
udarbejdet et katalog omfattende oplæg og overheads fra
studieturen.
Underudvalget skal ifølge forretningsordenen for Regionsrådet
orientere Regionsrådet om studieturen til Canada.
Det indstilles:
- at rapporten drøftes
- at orienteringen af Regionsrådet drøftes
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Bilag:
- Rapport fra Danske Regioner
4. Inspirationskonferencen om shared care d. 28.
november 2008
Konferencen afholdes i InSide i Hammel. Der er sendt invitationer til
praktiserende læger og speciallæger, kommunerne, bruger- og
pårørendeforeningerne, Sundhedsbrugerrådet, psykiatriens
midlertidige kontaktudvalg, Regionsrådet og
sundhedskoordinationsudvalget.
Bilag:
- Programmet for konferencen
5. Orientering om Distrikt Vest besøg på ”Norsk Senter for
Telemedicin” i Tromsø
Driftschef Gert Pilgaard orienterer om besøg på ”Norsk Senter for
Telemedicin” og fremlægger sine overvejelser om iværksættelse af et
telepsykiatrisk projekt i det nuværende Distrikt Vest.
6. Ny organisation på psykiatri- og socialområdet
Regionsrådet godkendte på møde den 24. september 2008 en ny
organisering af psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland.
Direktør Anne Jastrup vil nærmere orientere om det igangværende
arbejde med forberedelsen af den nye organisation.
7. Orientering om henvendelse til underudvalget fra
pårørende til pige med spiseforstyrrelse
Udvalget modtog den 29. september en henvendelse fra forældrene
til en pige, der er behandling for spiseforstyrrelse. Forældrene
udtrykte stor bekymring over, at pige snart efter skulle overgå til
behandling i voksenpsykiatrien, idet hun fyldte 20 år. Der vil på
mødet blive givet en uddybende orientering om status i sagen.

8. Orientering fra formand og udvalgsmedlemmer
9. Næste møde
Næste møde afholdes mandag den 3. november 2008 på Århus
Universitetshospital, Risskov. De foreløbige temaer for mødet er ECT
og neuropsykiatri.
10.Eventuelt
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