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 NOTAT

Til: Sundhedsministeriet

Region Hovedstadens bidrag til ministerredegø-
relse vedr. Statsrevisorernes beretning nr. 
1/2021 om beskæftigelsesrettet indsats for sy-
gemeldte borgere med forløb i psykiatrien

Indledning
Regionsrådet i Region Hovedstaden er af Sundhedsministeriet blevet anmo-
det om at afgive en udtalelse om Statsrevisorernes beretning nr. 1/2021 om 
beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien. 
Region Hovedstadens overordnede vurdering er, at Rigsrevisionens beretning 
om det tværsektorielle samarbejde om en beskæftigelsesindsats for syge-
meldte borgere med forløb i psykiatrien peger på nogle væsentlige problem-
stillinger. Flere af dem vil imidlertid ikke kunne løses af regionerne alene.

Region Hovedstadens bidrag til ministerredegørelsen fra sundhedsministeriet 
til Statsrevisorerne redegør for de foranstaltninger og overvejelser, som Stats-
revisorernes bemærkninger vedrørende regionerne har givet anledning til.

Statsrevisorernes bemærkninger
Statsrevisorerne skriver i deres bemærkning til beretningen, at de finder, at 
Beskæftigelsesministeriets, regionernes og kommunernes indsats for at sikre, 
at sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien får et sammenhængende og 
beskæftigelsesrettet forløb, har været utilfredsstillende.

Herunder skriver de, at regionerne og jobcentrene ikke har sikret koordination 
og sammenhæng i den psykiatriske og beskæftigelsesrettede indsats. 
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Statsrevisorerne hæfter sig særligt ved følgende resultater fra undersøgelsen, 
som omhandler regionerne:

 Lovens muligheder for udveksling af oplysninger, udskrivningsmento-
rer mv. bruges kun i begrænset omfang med henblik på at koordinere 
og skabe sammenhæng i myndighedernes indsats.

 Der mangler digital understøttelse af informationsudvekslingen mellem 
jobcentre og psykiatrien, og jobcentrene anmoder om lægeattesterne 
sent i sygedagpengeforløbene. Det indebærer bl.a., at lægeattester 
ofte er så forsinkede, at jobcentrene ikke kan tilrettelægge indsatsen 
under hensyn til psykiatriens indsats.

Udtalelse

Vedrørende udveksling af oplysninger
Statsrevisorerne bemærker, at lovens muligheder for udveksling af oplysnin-
ger kun bruges i begrænset omfang. Til det ønsker Region Hovedstaden at 
påpege, 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 oplysnin-
ger skal deles, skal det ske med samtykke fra borgeren eller bestemmes ved 
lov.

Derudover kan kommunernes jobcentre ikke modtage eller sende oplysninger 
ved brug af MedCom standarder, som hospitaler og kommunernes sundheds-
forvaltninger ellers bruger til at kommunikere om patienter og borgere og de-
res sundhedsfaglige behandling. 

Vedrørende udskrivningsmentorer
Psykiatrien er forpligtet til under indlæggelse ift. den enkelte patient at vur-
dere, om denne har behov for nye kommunale indsatser, og informere kom-
munen i tilfælde af dette. Det er herefter op til kommunen at tage stilling til, om 
der er behov for at tildele kommunale støttetilbud. Dette gælder også vedr. 
muligheden for udskrivningsmentor. Rigsrevisionen påpeger, at borgerne ved 
udskrivelse kun i begrænset omfang tilbydes en udskrivningsmentor. Region 
Hovedstaden vil fremover have en skærpet opmærksomhed på at informere 
patienterne om deres muligheder for at få tilbudt en udskrivningsmentor fra 
kommunen, når de udskrives.

Vedrørende koordination og sammenhæng i myndighedernes indsats
Region Hovedstadens Psykiatri bruger netværksmøder til at sikre tværsekto-
riel koordination. Oplevelsen er, at jobcentrene inviteres til disse netværksmø-
der, men sjældent deltager.
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Region Hovedstadens Psykiatri har derudover et styrket fokus på at udbrede 
samarbejde med kommuner omkring IPS (Individuelt Planlagt Job med 
Støtte), der er en evidensbaseret metode til at støtte psykiatriske patienter til 
at komme i (ordinær) beskæftigelse eller starte uddannelse. Region Hovedsta-
dens Psykiatri ønsker at etablere et IPS-samarbejde med alle kommuner i Re-
gion Hovedstaden og er ved at ansætte en IPS-implementeringskonsulent til 
at understøtte denne proces.

Vedrørende forsinkede lægeattester
For at reducere ventetid i forhold til lægeattester går Region Hovedstaden i 
gang med at implementere en løsning med tunnelkryptering af mails for at 
imødegå forsinkede lægeattester til borgerne
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