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Sammenhængende indsats for borgere med psykiske lidelser

J.flr.

3 MAR. 2022Til landets kommuner og regioner

Vi er som ministre på hhv, sundheds- og beskæftigelsesområdet begge optaget af,
at mennesker med psykiske lidelser som alle andre i samfundet rar mulighed for et
liv med job og uddannelse.

Vi finder det derfor vigtigt, at der er den nødvendige koordination og sammenhæng
på tværs af sundhed og beskæftigelse, der kan bidrage til, at mennesker med psyki
ske lidelser støttes i at få og fastholde et arbejde eller komme i uddannelse samtidig
med deres behandlingsforløb.

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har i januar 2022 har offentliggjort Fagligt
oplæg til en I 0-årspian: Bedre niental sundhed og en styrket indsats til mennesker
med psykiske lidelser.

Oplægget peger bla. på, at den indsats, der i dag tilbydes mennesker med psykiske
lidelser er præget af utilstrækkelig kvalitet og manglende sammenhæng mellem
sektorer.

Dette billede bekræftes afRigsrevisionens undersøgelse fra 2021 Beretningfra om
den beskæftigelsesrettede indsats for sygenieldte borgere medfor/ob i psykiatrien.

Undersøgelsen peger på, at der sjældent er direkte kontakt mellem psykiatri og job-
centre, ligesom undersøgelsen viser, at kun en fjerdedel af de borgere, der har væ
ret indlagt tilbydes den udskrivningsmentor, de har ret til i henhold til lovgivningen
på beskæftigelsesområdet. Undersøgelsen konkluderer, at udveksling afinforma
tion mellem psykiatri ogjobcenter hovedsageligt sker via lægeattester. Undersøgel
sen viser dog samtidig, at psykiatrien returnerer knap 75% af lægeattesterne for
sent i forhold til aftalte tidsfrister, og at manglende digital understøttelse af kom
munikationen mellem psykiatri ogjobcentre kan være en medvirkende årsag til, at
attesterne er længe undervejs.

I har i kommuner og regioner ansvaret for den konkrete tilrettelæggelse af indsat
sen for borgere med psykiske lidelser på tværs af sundhed og beskæftigelse.



Vi vil derfor i fællesskab opfordre jer til allerede nu at have fokus på at understøtte,
at der sker den nødvendige koordination mellem jobcenter og psykiatri, herunder at
den digitale understøttelse af informationsudvekslingen mellem jobcenter og psyki
atri er på plads. Vi vil desuden opfordre jer til sikre, at redskaber som f.eks. ud
skrivningsmentor anvendes systematisk som led i at sikre en sammenhængende
indsats på tværs af sundhed og beskæftigelse for borgere med psykiske lidelser.

Vi forventer, at en kommende lO-årsplan for psykiatrien på sigt vil bidrage til et
markant løft af indsatsen for borgere med psykiske lidelser, herunder også sikre
større sammenhæng i indsatsen mellem psykiatri ogjobcentre
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