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I mødet deltog udover udvalgets medlemmer direktør Anne Jastrup, 
kontorchef Jens Peter Ilsøe, og fuldmægtig Kristine Brodam. Side 1
 

1. Referat fra møde den 12. juni 2008 
Referatet blev godkendt.  
 

2. Drøftelse af udvalgets mødeplan 
På grund af sammenfald med møde i Forretningsudvalget blev det 
aftalt, at flytte mødet tirsdag den 13. januar 2009 kl. 9.00 – 12.00 til 
onsdag den 14. januar 2009 kl. 12.00 – 15.30. 
 
Der vedlægges en revideret mødeplan.  
 

3. Orientering fra formand og udvalgsmedlemmer 
Anna Marie Touborg viderebragte en invitation fra Danske Selskab for 
Distriktspsykiatri til årsmøde fredag den 7. november 2008 i 
København. Temaet for årsmødet er ”Stigmabekæmpelse ved 
information, inddragelse og empowerment”. Invitationen udsendes til 
medlemmerne af udvalget med referatet.  
Derudover orienterede Anna Marie Touborg om henvendelse til 
underudvalget fra tillidsrepræsentant på Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Viborg. Tillidsrepræsentanten 
udtrykker i henvendelsen bekymring over det aktuelle spareforslag 
for Region Midtjylland, hvor et af forslagene er en delvis lukning af 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Viborg.  
Det blev aftalt, at administrationen svarer på vegne af udvalget.  
 
 
 
 
 



 

Side 2

4. Næste møde 
Det blev aftalt, at udvalget efter behov kan holde et udvalgsmøde 
under studieturen til Canada. Næste ordinære udvalgsmøde er fredag 
den 24. oktober kl. 8.00 til 11.30 i Viborg.  
 

5.  Eventuelt 
Ingen bemærkninger 
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Forslag til uddybende mødeplan 2008 – 2009  

 
Dato Tema 
Torsdag den 21. august kl. 
9.00 – 12.30 i Viborg 

Kl. 9.00 til kl.11.00 Oplæg for en indbudt kreds 
(faglige ledere, bruger- og pårørende foreninger 
og praksiskoordinatoren) om erfaringer/ evidens 
og muligheder for anvendelse af telepsykiatri ved 
Davor Mucic og Lars Hulbæk 
Kl.11.00 – 12.30 udvalgsmøde og frokost med 
deltagelse af oplægsholderne 

Studierejse d. 8. – 12. 
september 

 

Møde fredag d. 24. oktober 
kl. 8.00 – 11.30 i Viborg 
 

Opsamling på studierejsen d.8. – 12. september. 
Kommunale repræsentanter indbydes til 
drøftelse af shared care. Konferencen om shared 
care den 28. november 2008 forberedes. 
Gert Pilgaard orienterer om sit besøg på ”Norsk 
Senter for Telemedicin” i Tromsø i september og 
fremlægger sine overvejelser om telepsykiatrisk 
projekt i Distrikt Vest 

Møde mandag d. 3. 
november kl. 9.00 – 12.30, 
på Århus 
Universitetshospital, 
Risskov 

Drøftelse af oplæg om neuropsykiatri og ECT, 
samt forberedelse af konferencen om 
neuropsykiatri, ECT og telepsykiatri den 16. 
januar 2009 

Konference fredag d. 28. 
november kl. ca. 9.00 – 
16.00 i Viborg (evt. 
Søndersøparken) (hele 
dagen reserveres) 

Konference om shared care med deltagelse fra 
børne- og ungdomspsykiatrien, 
voksenpsykiatrien, primærpraksis, kommuner og 
bruger- og pårørendeforeninger 

Møde tirsdag d. 14. januar 
kl. 12.00 – 15.30 i Viborg 
 

Opfølgning på konferencen om shared care og 
forberedelse af konference om neuropsykiatri, 
ECT og telepsykiatri. 
Eventuelt møde med bruger- og pårørende 
foreninger 

Konference fredag d. 16. 
januar kl. ca. 9.00 – 
16.00, evt. i Distrikt Vest 
(hele dagen reserveres) 

Indbudt konference om neuropsykiatri, ECT og 
telepsykiatri (eksperter, faglige ledere, 
medarbejdere samt bruger- og pårørende 
foreninger) 

Møde onsdag d. 11. 
februar kl. 9.00 – 12.30 i 
Viborg 

Opfølgning på konference om neuropsykiatri, 
ECT og telepsykiatri 

Møde torsdag d. 5. marts 
kl. 9.00 -12.30 i Viborg 

Færdiggørelse af afrapportering til Regionsrådet 
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