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NOTAT 

Til: Regionsrådet 

Implementering af tunnelkryptering af mod-
tagelse/afsendelse af lægeattester 

På baggrund af sag 30 ”Udkast til bidrag til ministerredegørelse ifm. Rigsrevi-
sionens beretning om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere 
med forløb i psykiatrien” på Forretningsudvalgsmødet den 7. december 2021 
har Susanne Due Kristensen bedt om svar på følgende spørgsmål i form af et 
kort notat: 

 

Vedrørende forsinkede lægeattester 

For at reducere ventetid i forhold til fremsendelse fra kommunerne vedrørende 
anmodning til hospitalerne om at udarbejde lægeattester for en given borger 
og returnering af udarbejdede lægeattester, planlægger Region Hovedstaden 
at implementere en løsning med såkaldt tunnelkryptering af mails.  

Region Hovedstaden er klar til at implementere løsningen, men blev i juni 
2021 opmærksom på, at det var nødvendigt at koordinere med Region Sjæl-
land, fordi det er et fælles it-system. Region Hovedstaden er derfor pt. i dialog 
med Region Sjælland herom. 

Spørgsmål: 
Hvor længe skal vi vente på at Region Sjælland kommer med? Kan vi 
gøre noget i mellemtiden?  

 

Besvarelse: 

Kommunerne har i forbindelse med deres behandling af konkrete borgersager 
vedrørende førtidspension, sygedagpenge mm., af og til behov for en læge-
faglig udtalelse. Denne information rekvireres i dag hos enten borgerens egen 
læge eller fra hospitalet via de nationalt vedtagne lægeattester (LÆ- blanket-
ter). 



Implementering af tunnelkryptering af modtagelse/afsendelse af lægeattester Side 2  

Fremsendelse af anmodning om - og returnering af udarbejdede lægeattester 
fra regionens hospitaler foregår i dag via almindelig post. For at eliminere den 
i dag lange post tid, der er til gene for borgerne, er der aftalt en sikker tunnel-
krypteret mail arbejdsgang for området. Det er forventningen at den tunnel-
krypterede mail arbejdsgang vil spare både tid og porto. 

For at sikre en koordinering med Region Sjælland har der hen over efteråret 
2021 været afholdt møder med Region Sjælland for at introducere dem til den 
tunnelkrypterede mails arbejdsgang. 

Der er i den forbindelse opnået enighed om, at Region Hovedstaden godt kan 
gå i gang med at implementere den nye arbejdsgang for området. Region 
Sjælland vil forventelig følge efter inden for nær fremtid. 

CIMT er ved at lægge sidste hånd på en vejledning for området. Når den er 
færdigudarbejdet – forventelig januar 2022 - vil vi starte implementeringen på 
Region Hovedstadens hospitaler. Det forventes at implementeringen vil være 
gennemført inden sommeren 2022.  
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