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Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse til  
Statsrevisorerne på beretning om flygtninge med traumer 
 
På baggrund af Rigsrevisionens gennemførte undersøgelse af forløbet 
for flygtninge med traumer har Statsrevisorerne afgivet beretning og 
bemærkninger til Folketinget d. 19. december 2018. 
 
Rigsrevisionens undersøgelse ”Forløbet for flygtninge med traumer” 
havde til formål at undersøge hvorvidt Udlændinge- og Integrationsmi-
nisteriet sikrer en tidlig og sammenhængende indsats i forhold til kom-
munernes opsporing af flygtninge med traumer, og hvorvidt regionerne 
sikrer, og Sundheds- og Ældreministeriet understøtter, at flygtninge 
med traumer kan modtage specialiseret behandling, og om regionerne 
koordinerer behandlingen med kommunerne. 
 
Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om Regionsrådets be-
mærkninger til Statsrevisorernes beretning med frist d. 8. marts 2019 
som grundlag for ministeriets redegørelse til Statsrevisorerne. 
 
Som svar herpå fremsender Region Sjælland følgende bemærkninger til 
Statsrevisorernes beretning til brug for Ministerredegørelsen. 
 

 Regionsrådet tager Statsrevisorernes bemærkning om, at regio-
nerne tilbyder behandling af traumatiserede flygtninge i de regi-
onale behandlingstilbud inden for de 4 uger, som følger af pati-
entrettighederne, til efterretning. 

 
 I forhold til Statsrevisorernes bemærkning om, at mangel på sy-

stematisk udveksling af relevante oplysninger mellem regioner 
og kommuner vanskeliggør en effektiv behandlings-, integrati-
ons- og beskæftigelsesindsats, vil regionen anføre, at relevans af 
kommunikation mellem region og kommune vedr. den enkelte 
patients forløb vil variere over tid. Som det også fremgår af be-
retningen er det regionens vurdering, at der typisk i de første tre 
måneder af et forløb, hvor der er tale om udredning og behand-
lingsopstart, kun vil være meget begrænset information, som en 
kommune kan handle på. Det er regionens vurdering, at mere 
handlingsorienteret information gennemsnitligt først vil fore-
ligge omkring seks måneder inde i patientkontakten. 
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 Regionsrådet anerkender, at en koordineret tværsektoriel indsats med gensidig orien-

tering om forhold af relevans for patienternes sundhed og trivsel er vigtig for mål-
gruppen. Regionen vil derfor tage initiativ til en øget udveksling af helbredsoplysnin-
ger med kommunerne.  

 
 Regionens traumeklinikker vil fremadrettet iværksætte en arbejdsgang, hvor der ved 

opstart af forløb sendes en elektronisk meddelelse om, at patienten er set i klinikken, 
og der iværksættes en psykiatrisk udredning med fokus på diagnostiske overvejelser. 
Denne orientering vil kunne sendes umiddelbart efter første samtale i klinikken, un-
der forudsætning af, at patienten giver samtykke til udveksling af helbredsoplysninger 
med kommunen, eller senest efter afholdt klinisk konference indenfor syv hverdage. I 
korrespondancemeddelelsen kan indgå en anbefaling til kommunen om, såfremt det 
ønskes, at sende en statusanmodning til klinikken, hvor det forudsættes, at en kvalifi-
ceret statusbesvarelse, herunder stillingtagen til forventet behandlingseffekt og evt. 
anbefalinger for psykosociale støtteforanstaltninger, først må forventes at kunne af-
sendes efter, at patienten har været i forløb i tre måneder. 

 
 Regionens klinikker vil have øget opmærksomhed på muligheden for at indkalde 

kommunen til netværksmøder som led i udfærdigelse og revision af behandlingspla-
nen og med redskaber som koordinerede indsatsplaner, som kendes fra misbrugsom-
rådet, bringe øget tværfaglighed i spil tværsektorielt med henblik på et øget samar-
bejde med socialpsykiatrien og kommunernes sociale støttetilbud.  

 
 Ved afslutning af udrednings- og behandlingsforløbene vil regionen i forbindelse med 

udarbejdelsen af udskrivningsbrevet/epikrisen, som sendes til patientens praktise-
rende læge, sende en orienteringsmeddelelse til kommunen med en kort psykiatrisk 
status, koordineret indsatsplan i de tilfælde, hvor det findes relevant, samt anbefaling 
af psykosociale støtteforanstaltninger.  

 
 Regionsrådet ønsker, at der etableres et tættere samarbejde med kommunerne om-

kring øget sammenhæng i sundhed for patienterne på flygtningeområdet. Deltagelse i 
netværksmøder, etablering af tværsektorielle erfagrupper, tavlemøder (i lighed med 
de projekter, som er etableret imellem psykiatrien og somatikken), fælles konferencer 
og temadage og en fælles indsats på forskningsområdet er mulige initiativer, som vil 
kunne skabe mere viden og mere effektiv behandling og støtte for patientgruppen.         

 
 
 
Venlig hilsen 

   
Heino Knudsen  Per Bennetsen 
Regionsrådsformand  Administrerende direktør 
 
 
 

 


