
Kort fortalt

Beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte 
borgere med forløb i psykiatrien

Konklusion

Myndighedernes indsats for at sikre en sammenhængende beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte bor-
gere med forløb i psykiatrien har været utilfredsstillende. Konsekvensen er, at der er risiko for, at sårbare 
borgere med forløb i psykiatrien mister deres tilknytning til arbejdsmarkedet.
 

Statsrevisorerne udtaler 
”Det er utilfredsstillende, at mange sygemeldte borgere med 
forløb i psykiatrien mister deres tilknytning til arbejdsmarke- 
det på grund af en utilstrækkelig og ukoordineret indsats fra 
myndighedernes side. Det er utilfredsstillende både for borge-
ren og for samfundet”.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Beskæftigelsesministeriet har i utilfredsstillende grad 
fulgt op på jobcentrenes indsats, der skal sikre, at bor- 
gerne får den lovpligtige opfølgning og tilbud.  

• Regionerne har i utilfredsstillende grad sikret, og Be- 
skæftigelsesministeriet har i utilfredsstillende grad un- 
derstøttet, at psykiatrien og jobcentrene koordinerer 
indsatsen, så borgerne hurtigst muligt vender tilbage 
til arbejdsmarkedet.

Baggrund og formål med undersøgelsen
Psykiske lidelser er generelt i vækst, og det samme er antal- 
let af borgere, der behandles i psykiatrien. Psykiske lidelser 
er årsag til ca. halvdelen af alle langtidssygemeldinger og 
er en af de største risikofaktorer for varig eksklusion fra ar- 
bejdsmarkedet. 

Målgruppen i denne undersøgelse er sygemeldte borgere 
på sygedagpenge, der forventes sygemeldt i over 8 uger, og 
som derfor er visiteret til kategori 2, samt borgere i jobaf-
klaringsforløb. Målgruppen har derudover et samtidigt for-
løb i den regionale psykiatri. Det er fælles for de borgere, 
vi undersøger, at de typisk er sygemeldt fra deres arbejde 
og er i et forløb, der består af parallelle indsatser og flere 
involverede parter. 

Sundhedsvæsenet har formuleret en række nationale mål 
for sammenhængende patientforløb, herunder mål, der 
har fokus på arbejdsmarkedstilknytning. Samtidig er der 
krav om en individuelt tilrettelagt og koordineret beskæfti-
gelsesrettet indsats i de kommunale jobcentre. Det er job- 
centrene i kommunerne, der er ansvarlige for indsatsen, 
mens Beskæftigelsesministeriet skal understøtte og følge 
op på indsatsen som en del af sit tilsyn.

Undersøgelsen er en tværgående forløbsundersøgelse, som 
har til formål at vurdere, om myndighedernes indsats for 
at sikre en sammenhængende beskæftigelsesrettet indsats 
for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien har været 
tilfredsstillende.

Figuren viser, at 34 % af sygedagpengemodtagerne med for- 
løb i psykiatrien er overgået til beskæftigelse et halvt år ef- 
ter endt forløb. Det samme gør sig gældende for borgerne i 
jobafklaringsforløb med forløb i psykiatrien. 

Status efter endt sygedagpenge- eller jobafklaringsforløb  for 
sygemeldte med forløb i psykiatrien
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Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens 
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk 
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.


