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Regionsrådet i Region Nordjyllands udtalelse vedrørende Rigs-

revisionens beretning om beskæftigelsesrettet indsats for syge-

meldte borgere med forløb i psykiatrien 
 

 

Rigsrevisionen afgav den 15.10.2021 beretning til statsrevisorerne om den beskæftigelsesrettede indsats for 

sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien.  

I henhold til § 18, stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m., skal ministeren - her Sundhedsministe-

riet - afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver 

anledning til. Af § 18, stk. 3 i lov om revision af statens regnskaber fremgår det endvidere, at ministeren ind-

henter udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del 

af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne. 

Med dette notat fremsendes Regionsrådet i Region Nordjyllands udtalelse vedrørende Rigsrevisionens beret-

ning om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien. 

 

Region Nordjylland anerkender, at der i Rigsrevisionens Beretning om beskæftigelsesrettet indsats for syge-

meldte borgere med forløb i psykiatrien bliver udtalt kritik af bl.a. regionernes indsatser i forhold til at samar-

bejde med de kommunale jobcentre om sygemeldte patienter. 

Region Nordjylland finder Rigsrevisionens beretning meget relevant. Psykiatriens samarbejde med aktører i 

kommuner og herunder jobcentre i patientforløbene er højt prioriteret som led i samarbejdet i patientens team.  

Psykiatrien i Region Nordjylland arbejder målrettet på at skabe en bedre sammenhæng mellem den psykiatri-

ske behandling og beskæftigelsesområdet. Det er et område, der de seneste par år har været stigende fokus 

på. Konkrete eksempler på dette fokus er tiltagene Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS) samarbejde i 

Hjørring Kommune, IPS samarbejde i Aalborg Kommune og Projekt sårbare unge (18-30 år) i samarbejde 

med Thisted og Morsø kommuner. 

Psykiatrien i Region Nordjylland deltager desuden i en erfagruppe med deltagelse af de nordjyske kommuners 

jobcentre på chef- og lederniveau, ligesom beskæftigelsesområdet indgår i flere driftsfora under sundhedsaf-

talerne med henblik på at understøtte forsat udvikling af samarbejdet. 

Psykiatrien har på foranledning af Rigsrevisionens beretning gennemført en intern journalaudit med henblik på 

at fastslå, om de nationale resultater, som Rigsrevisionens beretning formidler, også er gældende i Region 

Nordjylland. Denne audit er gennemført primo november 2021 og viser følgende resultater: 

 Af de 16 patientforløb, som indgik i undersøgelsen fra Region Nordjylland, var der kontakt ml. Psyki-

atrien og jobcenter i 3 tilfælde. I 8 tilfælde var der ikke kontakt, selvom der burde have været, og i 5 

tilfælde var kontakt ikke relevant.   
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 Vedrørende tildeling af udskrivningsmentorer var blot 1 af de 16 inkluderende patienter fra Region 

Nordjylland berettiget til udskrivningsmentor. I dette tilfælde blev der ikke tilbudt en mentor.  

 Vedrørende ventetid på lægeattester (i forhold til gældende frist på 14 dage), er der i de 16 nordjyske 

patientforløb rekvireret 14 attester, som er leveret med følgende svartid: 

Svartid Antal tilfælde 

14 dage  6  

3 uger 2  

1 måned 5  

Over en måned 1 er sendt med en ventetid på to måneder. 

 

Den interne audit i Region Nordjylland viser således, at der er behov for forbedring af praksis. 

På baggrund af såvel Rigsrevisionens beretning som Psykiatriens interne journalaudit vil Psykiatrien i Region 

Nordjylland sætte ledelsesmæssigt fokus på samarbejdet med jobcentrene og herunder deres rettidige invol-

vering. Der vil blive udarbejdet interne retningslinjer for Psykiatrien, som skal bidrage til at sikre den pligtige 

kontakt til jobcentrene. Der vil desuden være fokus på at øge den ledelsesmæssige dialog på tværs af sekto-

rerne.  

Med henblik på at fremme et smidigt samarbejde mellem Psykiatrien og jobcentrene i Nordjylland vil Psyki-

atrien i Region Nordjylland iværksætte en afklaring af, om såkaldt ’tunnelmail’ – et Netforvaltning Sundhed 

produkt, som Rigsrevisionen nævner i beretningen - som aktuelt anvendes i Region Syddanmark, og som er 

under overvejelse i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, kunne være en plausibel løsning for sikker 

digital kommunikation i Nordjylland. 


