Danmark skal sikre, at arbejdsmarkedsreformer også leverer for mennesker med mentale
sundhedsproblemer, siger OECD

Ifølge en ny OECD-rapport, er igangværende reformer af Danmarks førtidspensions - og
fleksjobområde lovende, men der er behov for et endnu stærkere fokus på at hjælpe personer med
psykiske problemer for at kunne sænke den høje arbejdsløshed for denne gruppe. Tidligere
arbejdsmarkedsreformer undlod at tage stilling til underliggende psykiske problemer for de
arbejdsløse.
Den nye OECD - rapport: ” Mental Health and Work: Denmark” finder, at én ud af tre mennesker
på arbejdsløshedsunderstøttelse, én ud af to på social bistand og næsten tre ud af fire på langsigtet
sygedagpenge har en (enten) svær eller moderat psykisk lidelse. Psykiske helbredsproblemer anslås
at koste den danske økonomi omkring 5,9 mia. EUR, svarende til 3,4 % af BNP om året i tabt
produktivitet, sundhedsvæsen og sociale udgifter.
Mennesker med en psykisk sygdom konfronteres med omfattende barrierer på arbejdsmarkedet:
Deres beskæftigelsesfrekvens er 15 procentpoint lavere og deres arbejdsløshed er dobbelt så høj
som den samlede arbejdsløshed, fire ud af fem af dem med en psykisk sygdom, der har et job,
kæmper på arbejdspladsen og understøttelse på grund af en psykisk lidelse er stigende, især for
yngre voksne.
Danmark bør bygge på sine institutionelle styrker for at hjælpe flere mennesker med psykiske
lidelser til fastholdelse på arbejdspladsen eller til at finde et job. Danmark har en stærk kommunal
struktur der følger op på udsatte unge gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning og som giver
arbejdsformidling til alle med behov for hjælp. Danmark har også en arbejdsret med forholdsvis
stort fokus på det psykiske arbejdsmiljø, for at sikre gode arbejdsvilkår og et lettilgængeligt
sundhedssystem, der ofte godtgør psykologiske terapier.
Men resultaterne er ikke gode nok for den éne ud af fem i den danske befolkning, der lider af en
psykisk sygdom, hedder det i rapporten. De forskellige systemer har for få ressourcer til effektivt at
håndtere psykisk syge og samtidig begrænsede midler til at identificere og hjælpe dem med en
psykisk lidelse. For eksempel skal jobcentrene sørge for mere psykologisk uddannelse af de
sagsbehandlere som beskæftiger sig med ledige med et mentalt sundhedsproblem, hvilket ofte er
den ledige persons største hindring til at finde et job.
Bevidstheden omkring problemet er stigende, men forskellige politikker på forskellige områder
indebærer, at psykisk sygdom forbliver uopdaget og adresseløs og en integreret beskæftigelses - og
sundheds indgriben er sjælden. Alt for ofte ignorerer sundhedssystemet beskæftigelsessituationen
og på samme måde ignorerer beskæftigelsesindgreb underliggende sundhedsmæssige problemer.
Den igangværende førtidspensionsreform for personer under 40 år, der sigter mod en integreret
rehabiliteringsmodel er et lovende skridt, som bør overvåges meget nøje, hedder det i rapporten.
OECD anbefaler, at de danske myndigheder:
- Sikrer, at de igangværende sociale - og arbejdsmarkedsreformer leverer for mennesker med en
psykisk lidelse.
- Forbedrer overgangen til videregående uddannelse og beskæftigelse for unge med en psykisk
sygdom.

- Løser produktivitetsproblemer på arbejdspladsen for mennesker med et mentalt sundhedsproblem.
- Identificerer og løser kendte psykiske problemer blandt ledige i kommunale jobcentre.
- Indfører periodiske revurderinger af førtidspensionstilkendelserne.
- Udvikler nye måder at integrere sundheds- og beskæftigelsesindsatsen.
For yderligere oplysninger, kan journalister kontakte Christopher Prinz, forfatteren af den nye
OECD-rapport (tlf. + 331 4524 9483) eller Spencer Wilson fra OECDs Media division (tlf. + 331
4524 8118). For en kopi af rapporten, kan journalister kontakte news.contact @ oecd.org.

