
 

 

 

 

 

Sundhedsministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedr. 
beretning nr. 1/2021 om beskæftigelsesrettet indsats for 
sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien 
 

Statsrevisorerne har den 15. oktober 2021 fremsendt beretning nr. 1/2021 om 

beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien. 

 

Generelle bemærkninger til beretningen 

Jeg vil indledningsvist bemærke, at det er en helt central opgave, at borgere med 

psykiske lidelser oplever et sammenhængende forløb, der bedst støtter dem i at 

komme tilbage til hverdagen. Det gælder naturligvis også i samarbejdet mellem 

jobcentre og den regionale psykiatri. 

 

Jeg vil derfor også gerne kvittere for, at beretningen sætter fokus på et særdeles 

vigtigt område, som fortsat fortjener stor opmærksomhed, og for det andet for, at 

beretningen har bibragt en række resultater, som jeg og regionerne kan drage nytte 

og tage ved lære af. Resultaterne vil blive inddraget i det videre arbejde med at 

forbedre indsatsen og sammenhængen for sygemeldte borgere med forløb i 

psykiatrien. 

 

Til brug for ministerredegørelsen er der indhentet udtalelser fra regionsrådene, som 

er indarbejdet i redegørelsen. Disse udtalelser er vedlagt som bilag. Derudover har 

Danske Regioner fremsendt en udtalelse som vedlægges. 

  

Statsrevisorerne 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.  

 

Jeg noterer mig derudover, at Statsrevisorerne mener, at Beskæftigelsesministeriet 

og Sundhedsministeriet har et ansvar for, at der sker en effektiv 

informationsudveksling. 

 

I det følgende vil jeg forholde mig til beretningens delkonklusion samt  

udtalelserne fra regionsrådene, for så vidt angår regionerne. Jeg vil derudover 

forholde mig til de overvejelser og tiltag, som beretningen har givet anledning til.  
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Side 2 

Delkonklusion: Regionerne har i utilfredsstillende grad sikret, og 

Beskæftigelsesministeriet har i utilfredsstillende grad understøttet, at psykiatrien 

og jobcentrene koordinerer indsatsen, så borgerne hurtigst muligt vender tilbage til 

arbejdsmarkedet. 

 

I beretningen konkluderes det, at regionerne i utilfredsstillende grad har sikret, at 

psykiatrien og jobcentrene koordinerer indsatsen, så borgerne hurtigst muligt vender 

tilbage til arbejdsmarkedet. 

 

Beretning finder ligeledes, at regionerne har haft viden om, at psykiatrien ikke sikrer 

koordination og sammenhæng med jobcentrenes indsats, herunder viden om 

problemer i forhold til den digitale understøttelse af informationsudvekslingen. 

 

Jeg noterer mig, at det fremgår af Rigsrevisionens beretning, at regionerne allerede 

har taget flere regionale initiativer til at sikre koordinationen og sammenhæng 

mellem den regionale psykiatri og jobcentrene.  

 

Jeg noterer mig derudover med tilfredshed, at regionerne anerkender udfordringerne 

der omtales i Rigsrevisionens undersøgelse, og at regionerne fortsat vil arbejde videre 

med at sikre bedre og mere sammenhængende patientforløb. 

 

Flere af regionerne udtaler i den forbindelse, at de fortsat vil have fokus på informere 

patienterne om muligheden for at få tilbudt en udskrivningsmentor fra kommunen, 

når de udskrives. 

 

Jeg noterer mig også, at flere regioner har 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 

beskæftigelse eller starte uddannelse.  

 

Som det også fremgår af Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en 10-års plan for 

psykiatrien, så har IPS-metoden haft positive effekter i forhold til at støtte personer 

med svære psykiske lidelser til at opnå eller fastholde ordinær beskæftigelse eller 

uddannelse. Det er derfor også min forventning, at en udbredelse af IPS-metoden 

også fremadrettet vil være et vigtigt redskab for at styrke koordinationen af det 

samlede forløb for mennesker med psykiske lidelser.  Jeg vil i den forbindelse gøre 

opmærksom på, at der med Aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi er afsat 

10 mio. kr. i 2023-2024 til et ambassadørkorps, der skal udbrede viden om IPS-

metoden. 

 

Jeg vil derudover i 1. halvår 2022 sammen med beskæftigelsesministeren rette 

henvendelse til KL, Danske Regioner, kommuner og regioner for at gøre 

opmærksomme på udfordringen med manglende sammenhæng for sygemeldte 

borgere med forløb i psykiatrien.  

 

Jeg noterer mig endelig, at flere regioner har indført, samt overvejer eller er i gang 

med at indføre, 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, samt 

reducere ventetid i forhold til lægeattester.  

 



 

Side 3 

Informationsudvekslingen, herunder digital udveksling af lægeattester som led i 

sagsbehandlingen mellem kommuner og psykiatrien, er et anliggende mellem 

kommuner og regioner. Det er imidlertid centralt, at det sker på en effektiv måde. 

MedCom, der er ejet af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL, er den centrale 

aktør i forhold til at udvikle tværsektorielle digitale løsninger mellem sygehuse, 

kommuner og praktiserende læger. 

 

Jeg kan endelig oplyse, at Sundhedsministeriet i 1. halvår 2022, på baggrund af 

Rigsrevisionens beretning, vil tage initiativ til, at MedComs styregruppe drøfter en 

digitalisering af informationsudvekslingen mellem jobcentre og psykiatri. Det er min 

forventning, at dette vil være med til at sikre et fokus på udfordringen med effektiv 

informationsudveksling mellem jobcentre og psykiatri. 

 

Afsluttende bemærkninger 

Jeg vil afslutningsvis gøre opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen i januar 2022 

offentliggjorde det faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien.  

 

Det faglige oplæg er udarbejdet i samarbejde med Socialstyrelsen, og er lavet på 

baggrund af et omfattende arbejde. Styrelserne har i arbejdet løbende indhentet 

rådgivning fra en tværgående følgegruppe og fire faglige arbejdsgrupper. 

 

Det faglige oplæg har også haft stort fokus på indsatser og anbefalinger der kan sikre 

sammenhængende patientforløb, herunder sikre bedre sammenhæng til jobcentre. 

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har 

været medlem af både den tværgående følgegruppe og en af arbejdsgrupperne. 

 

Det faglige oplæg indeholder en række anbefalinger. Det gælder bl.a. anbefalinger 

om bedre digital understøttelse af sammenhængende forløb, etablering af et stærkt 

myndighedssamarbejde som understøtter en sammenhængende indsats til 

mennesker med psykiske lidelser, udbredelse af IPS-modellen samt en styrket 

koordination af det samlede forløb for mennesker med psykiske lidelser med faste 

kontaktpersoner og koordinatorer i alle sektorer. 

 

Det er min forventning, at den kommende 10-års plan for psykiatrien vil være med til 

at løfte indsatsen for mennesker med psykiske lidelser på afgørende områder. Det 

gælder også den vigtige opgave med at skabe bedre sammenhæng og samarbejde 

mellem kommuner og regioner. 

 

Afslutningsvis vil jeg igen kvittere for Rigsrevisionens arbejde, der sammen med det 

faglige oplæg fra Sundhedsstyrelsen, vil være et vigtigt grundlag for det fremtidige 

arbejde for at sikre bedre og mere sammenhængende forløb for mennesker med 

psykiske lidelser.  

 

Der er tilsendt en kopi af dette brev inkl. udtalelser fra de fem regionsråd og Danske 

Regioner til Rigsrevisionen på rr@rigsrevisionen.dk. 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Magnus Heunicke 
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