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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
mandag den 3. november 2008 i på Århus
Universitetshospital, Risskov, kl. 9.00 – 12.00
Mødet afholdes på Århus Universitetshospital, Risskov,
Konferencelokale Øst, 1. sal th. Indgang ved Informationen.
Der vil blive serveret frokost i forbindelse med mødet.
I mødet deltager udover udvalgets medlemmer cheflæge Per
Jørgensen, kontorchef Jens Peter Ilsøe og Fuldmægtig Kristine
Brodam. Derudover deltager oplægsholdere overlæge Poul Videbech,
overlæge Inge Munk Møller og overlæge Raben Rosenberg.
Der er afbud fra direktør Anne Jastrup.
1. Referat fra møde den 24. oktober 2008
Referatet fra mødet eftersendes
2. Praktiske erfaringer med ECT-behandlingen
Inge Munk Møller vil i sit oplæg gennemgå den praktiske anvendelse
af ECT-behandlingen, med udgangspunkt i erfaringerne fra det
tidligere Viborg Amt.
3. Oplæg vedrørende strategi for ECT-behandling
Underudvalget har på mødet den 14. maj 2008 fået en generel
introduktion til ECT som behandlingsform. Poul Videbech vil med
udgangspunkt i denne introduktion gennemgå mulige elementer i en
kommende strategi for ECT-behandling.

4. Oplæg vedrørende strategi for neuropsykiatrisk
udredning
Underudvalget har på mødet den 14. maj 2008 fået en generel
introduktion til neuropsykiatri. Udvalget er endvidere blevet
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introduceret til nyere forskning og teknologiske landvindinger
indenfor neuropsykiatri i forbindelse med besøget på Toronto General
Hospital d. 9. september 2008.
Raben Rosenberg vil forelægge udvalget sine tanker omkring en
strategi for neurospsykiatrisk udredning, herunder udvidelsen af
Neuropsykiatrisk Klinik, Århus Universitetshospital, Risskov, til et
regionsdækkende tilbud.
5. Sundhedsundersøgelse på Tangkærcenteret
I forbindelse med medieomtale af pludselige og uventede dødsfald
blandt kronisk psykisk syge på en Københavnsk døgninstitution, er
der i foråret 2007 blevet gennemført en undersøgelse af beboerne på
Tangkærcentret på Djursland.
Formålet med undersøgelsen var at undersøge psykofarmakaforbrug,
fysisk helbred og livsstilsfaktorer blandt beboerne på Tangkærcentret,
herunder særligt at undersøge forekomst af uopdaget somatisk
sygdom, som kunne skyldes medicinbivirkninger.
Poul Videbech orienterer om konklusionerne i undersøgelsen.
Bilag
- Tangkærundersøgelsen
6. Orientering fra formand og udvalgsmedlemmer
7. Næste møde
Næste møde afholdes tirsdag den 14. januar 2009 i Viborg. De
foreløbige temaer for mødet er opfølgning på inspirationskonferencen
om shared care den 28. november 2008 og planlægning af
konference om anvendelse af ny teknologi den 16. januar 2009.
8. Eventuelt
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