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Referat af møde i underudvalget vedrørende ny teknologi og
samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet den 24.
oktober 2008.
Til stede: Anna Marie Touborg, Birgit Jonassen, Kate Runge, Britta
Bang, Henrik Qvist og Louis Rolander.
Dato 30.10.2008

Afbud: Bodil Jensen
I mødet deltog udover udvalgets medlemmer direktør Anne Jastrup,
driftschef Gert Pilgaard og fuldmægtig Kristine Brodam.
Kontorchef Birgitte Holm Andersen fra Regionalt
Sundhedssamarbejde og sundhedschef Ellen Greve fra Holstebro
Kommune deltog under punkt 2.
1. Referat fra møde den 24. oktober
Udvalget bad om, at administrationens svar af den 30. august 2008
på vegne af udvalget til tillidsrepræsentant Annette Kløjgaard fra
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Viborg genudsendes. Svaret
er vedlagt referat.
2. Patientprogrammer
Kontorchef Birgitte Holm Andersen fra Regionalt
Sundhedssamarbejde og sundhedschef Ellen Greve fra Holstebro
Kommune orienterede om processen omkring udarbejdelsen af
patientforløbsprogrammerne. Plancherne fra begge oplægsholdere
vedlægges referatet.
Udvalget fandt, at man i større grad bør inddrage brugere og
patienter i udarbejdelsen af patientforløbsprogrammer. Derudover
påpegede udvalget, at der er vigtigt med god kommunikation til
politikerne, således, at der er kendskab til de afgørende elementer i
programmerne.
Ellen Greve opfordrede til, at man overvejer om enkelte
forløbsprogrammer kan iværksættes som pilotprojekter.
3. Opsamling på studietur til Canada
Anne Jastrup orienterede kort om afrapportering af studieturen til
Regionsrådet.
Birgit Jonassen refererede mødet i Danske Regioners psykiatriudvalg,
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hvor der blev udtrykt stor tilfredshed med studieturen og især de
daglige faglige opsamlinger blev rost. Danske Regioner sender
rapporten til alle regioner og præsenterer rapporten på Danske
Regioners Årsmøde.
4. Inspirationskonferencen om shared care d. 28.
november 2008
Udvalget fandt, at der er sammensat et spændende og interessant
program for konferencen. Udvalget er forhåndstilmeldt konferencen.
5. Orientering om Distrikt Vest besøg på ”Norsk Senter for
Telemedicin” i Tromsø
Gert Pilgaard orienterede om besøg på ”Norsk Senter for
Telemedicin”. Plancher fra oplægget er vedlagt referatet.
Udvalget opfordrede administrationen til bl.a. at overveje at søge
midler fra Nordisk Råd til samarbejde med Norsk Senter for
Telemedicin.
6. Ny organisation på psykiatri- og socialområdet
Anne Jastrup præsenterede den nye ledelse på psykiatri- og
socialområdet og orienterede kort om den kommende proces med
placering af medarbejdere.
7. Orientering om henvendelse til underudvalget fra
pårørende til pige med spiseforstyrrelse
Gert Pilgaard Christensen orienterede om sagen. Det blev aftalt, at
Gert Pilgaard Christensen orienterer forældrene om udvalgets
behandling af sagen.
8. Orientering fra formand og udvalgsmedlemmer
Anne Marie Touborg orienterede kort om henvendelse fra Randers
Amts Avis vedrørende en sag om udvisning af en serbisk statsborger.
Louis Rolander efterspurgte svar på henvendelse fra DE9 i september
vedrørende Region Midtjyllands budgetaftale for 2009. Anne Jastrup
oplyste, at der efterfølgende er afholdt et ekstramøde i det
midlertidige kontaktudvalg på psykiatriområdet, hvor Anne Jastrup
orienterede om elementerne i budgetaftalen 2009. Bent Hansens svar
på henvendelsen vedlægges referatet til orientering.
9. Næste møde
Næste møde afholdes mandag den 3. november 2008 på Århus
Universitetshospital, Risskov. De foreløbige temaer for mødet er ECT
og neuropsykiatri ved oplæg fra henholdvis Raben Rosenberg, Poul
Videbech og Inge Munk Møller.
Anne Jastrup melder afbud. Per Jørgensen og Gert Pilgaard
Christensen deltager i mødet.
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10.Eventuelt
Med udgangspunkt i en artikel om nedbringelse af ventelister i børneog ungdomspsykiatrien fra ”Østjyden” bad Anna Marie Touborg om en
kort orientering om status.
Anne Jastrup oplyste, at der er ansat flere nye medarbejdere i Børneog Ungdomspsykiatrisk Center. Derudover har man forsøgt at indgå
en aftale om frivilligt ekstra-arbejde. Dette er lykkes i forhold til nogle
faggrupper, men indtil videre ikke i samme omfang i forhold til læger
og psykologer. Derfor kan de indgåede aftaler med andre faggrupper
ikke komme i spil. Artiklen fra Østjyden forelægges udvalget og det
undersøges om alle medlemmer af udvalget kan få abonnement på
”Østjyden”.
Anne Jastrup oplyste, at Danske Regioner afholder en konference om
fremtidens børne- og ungdomspsykiatri den 3. december 2008 i
Odense. Anna Marie Touborg og Kate Runge tilmeldes.
Udvalgsmedlemmer giver Kristine Brodam besked hvis de ønsker
tilmelding.
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