
 
   

 
Bilag 1: Udkast til høringssvar  

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i forbindelse med forelæg-

gelse af udkast til handleplan mod racisme, diskrimination og hadfor-

brydelser i juni 2022, bedt om at sundhedsområdet kommer til at indgå 

i handleplanen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår neden-

stående høringssvar.  

 

Sundhedsområdet:  
 

Sundheds- om Omsorgsforvaltningen foreslår, at der opstilles et mål 

om at mindske medarbejdernes oplevelse af racisme og diskrimina-

tion på arbejdspladsen.  

Målet kan være, at ingen medarbejdere må opleve racisme eller diskri-

mination på deres arbejdsplads. Der kan følges op på målet ved et plan-

lagt kommende spørgsmål om oplevet racisme og diskrimination i 

kommunens trivselsmålinger. Københavns Kommune gennemfører 

trivselsmålinger hvert andet år, og den næste trivselsmåling gennemfø-

res i foråret 2023. I 2023-undersøgelsen er der planlagt et nyt spørgs-

mål om oplevet racisme og diskrimination. 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forslår desuden at indføre et mål 

om lige adgang til sundhedsydelser i forvaltningen. 

 Omdrejningspunktet for kommunens sundhedspolitik 2015-2025 ”Nyd 

livet, Københavner” er at reducere den sociale ulighed i sundhed, så alle 

får lige mulighed for at leve et godt og langt liv. Dette indebærer ikke 

blot at sikre sundhedstilbud til alle københavnere, der har behov for det, 

men også at sikre særlig støtte til de københavnere, som har de største 

behov.  

Det er kendt, at der er store forskelle i københavnernes sundhed på 

tværs af bydele, og at uligheden i vidt omfang kan forklares af demogra-

fiske forskelle. På den baggrund foreslår Sundheds- og Omsorgsforvalt-

ningen et mål om i hvilket omfang brugerne i forvaltningens bydæk-

kende enheder er repræsentativt fordelt set i forhold til de københavn-

ske bydele. Det vil sige på følgende enheder: Center for Diabetes, Cen-

ter for Børn og Unges Sundhed, Center for Mental Sundhed, Center for 

Kræft og Sundhed samt Center for KOL og Hjerte.  
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