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Danske Regioners udtalelse til Rigsrevisionens beretning om 
beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb 
i psykiatrien  

Statsrevisorerne har den 15. oktober 2021 afgivet beretning nr. 1/2021 om 
beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien. 
Beretningen koncentrerede sig om Beskæftigelsesministeriets og regionernes 
indsats for, at sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien genvinder deres 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Beretningen konkluderede, at myndighedernes 
indsats for at sikre en sammenhængende beskæftigelsesrettet indsats for 
sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien har været utilfredsstillende.   

I henhold til § 18, stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m., skal 
Sundhedsministeren overfor Statsrevisorerne redegøre for de foranstaltninger 
og overvejelser, som beretningen giver anledning til. Sundhedsministeren har i 
den forbindelse anmodet regionsrådene om en udtalelse. Danske Regioner er 
ikke omfattet af Rigsrevisionens undersøgelse, men finder som varetager af 
regionernes interesser anledning til at udtale nedenstående. Danske Regioner 
henviser i øvrigt til regionsrådenes udtalelser. 

Danske Regioner finder det positivt, at Rigsrevisionen har fokus på den 
beskæftigelsesrettede indsats for borgere, der er sygemeldte på grund af 
psykisk sygdom. Rigsrevisionens undersøgelse er et væsentligt bidrag til den 
vigtige dagsorden om at skabe sammenhængende forløb på tværs af 
kommunernes sociale og beskæftigelsesrettede indsatser samt regionernes 
behandlingsindsatser med henblik på at sikre høj arbejdsmarkedstilknytning 
blandt borgere med psykiske lidelser.  

Beretningen viser, at der er grundlag for bedre dialog og samarbejde mellem 
de ansvarlige myndigheder i kommuner og regioner, og dermed potentiale for 
en bedre arbejdsmarkedstilknytning for de berørte borgere.  

Danske Regioner skal understrege, at kommunerne har hovedansvaret for 
beskæftigelsesindsatsen for borgere, med eller uden et forløb i psykiatrien. Den 
regionale psykiatri har ansvaret for at tilbyde behandling og koordinere 



indsatsen med jobcentrene, så de sygemeldte borgere kan komme hurtigst 
muligt i tilbage til eller i job.  

Rigsrevisionens manglende mandat til at undersøge kommunernes indsatser 
indebærer, at helheden omkring beskæftigelsesrettede indsatser for 
sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien desværre ikke afdækkes i 
fornødent omfang. Det indebærer også, at psykiatrien fremstår som en mere 
central aktør, end lovgivningen på området tilsiger.  

Omvendt anerkender Danske Regioner revisionsberetningens konklusion om, 
at interne processer i regionalt regi bør optimeres, bl.a. med henblik på at 
forbedre dialogen med kommunerne omkring den beskæftigelsesrettede 
indsats for de sygemeldte borgere.  

Statsrevisorerne bemærker, at lovens muligheder for udveksling af oplysninger 
kun bruges i begrænset omfang, og at der mangler digital understøttelse af 
informationsudvekslingen mellem jobcentre og psykiatrien. Danske Regioner 
må understrege, at det er en grundlæggende udfordring for tværsektoriel 
udveksling af information, at sundhedsloven har meget tydelige bestemmelser, 
hvad angår deling af sundhedsoplysninger til andre formål end behandling. Hvis 
oplysninger skal deles, skal det ske med samtykke fra borgeren eller bestemmes 
ved lov. Derudover oplever regioner udfordringer med, at kommunernes 
jobcentre ikke kan modtage eller sende oplysninger ved brug af MedCom-
standarder, som hospitaler og kommunernes sundhedsforvaltninger ellers 
bruger til at kommunikere om patienter og borgere og deres sundhedsfaglige 
behandling.  

Afslutningsvis skal Danske Regioner oplyse, at Region Syddanmark har indført 
en såkaldt tunnelmail-løsning, der har udskiftet brevpost med en mailløsning. 
Løsningen sikrer, at de mailadresser, der er tilknyttet løsningen, kan sende og 
modtage sikre og direkte mails. Den løsning kan på en sikker måde være med 
til at digitalisere kommunikationen mellem regioner og kommuner. Det er en 
løsning, som de øvrige regioner overvejer at implementere i kommunikationen 
og dialogen med kommunerne om den beskæftigelsesrettede indsats for 
sygemeldte borgere i psykiatrien.  En forudsætning for løsningens udbredelse 
er, at kommunerne stiller med samme it-parathed, så den tværsektorielle 
dialog omkring den beskæftigelsesrettede indsats for de sygemeldte borgere er 
digital og lever op til kravene for sikker kommunikation. 
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