
 
   

 

Udkast til høringssvar til handleplan mod 

racisme, diskrimination og hadforbrydelser 

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i forbindelse 

med forelæggelse af udkast til handleplan mod racisme, 

diskrimination og hadforbrydelser i juni 2022 bedt om at 

sundhedsområdet kommer til at indgå i handleplanen. 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derfor fået udkastet 

til handleplan til høring. Forvaltningen har udarbejdet 

nedenstående høringssvar, som efterfølgende vil blive 

fremlagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget på deres møde i 

september.  

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår at der 

indarbejdes et fokusområde om sundhed i handleplanen med 

flg. indhold: 

  

Sundhedsområdet:  

 

Københavns Kommunes sundhedspolitik 2015-2025 ’Nyd 
livet, københavner’ blev vedtaget i foråret 2015 og 
sætter en fælles ramme og retning for københavnernes 

sundhed frem mod 2025. Omdrejningspunktet for 

sundhedspolitikken er at reducere social ulighed i 

sundhed og sikre god livskvalitet for københavnerne. 

Sundhedspolitikken udmøntes blandt andet gennem 

handleplaner, som indeholder en række konkrete 

initiativer og indsatser rettet mod de største 

udfordringer for københavnernes sundhed.  

 

For at alle københavnere kan få den bedste 

livskvalitet, er der sat bredt ind i forhold til bl.a. 

uddannelsesmuligheder, bevægelse, sundhedsfremmende 

byrum, et levende foreningsliv og sunde arbejdspladser. 

Det sker bl.a. gennem partnerskaber med organisationer, 

virksomheder, borgere og andre samarbejdspartnere. 

Handleplan for bedre mental sundhed 2019-2023 er et 

eksempel på udmøntning af sundhedspolitikken, der 
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sætter retningen for, hvorledes byen arbejder med at 

fremme københavnernes mental sundhed. Handleplanen 

understøtter den sundhedspolitiske ambition om at 

ligestille københavnernes fysiske og psykiske sundhed. 

 

Sundhedspolitikken vedrører ikke direkte racisme, 

diskrimination og fremmedhad, ligesom det heller ikke 

er et emne i Handleplan for bedre mental sundhed. 

Tematikkerne er derimod indirekte en del af arbejdet 

med at reducere social ulighed i og forebygge sygdom, 

mistrivsel og sårbarhed blandt københavnerne. 

  

Eksempelvis kan borgere møde racisme og diskrimination, 

når sundhedstilbud har mere strukturel karakter, og 

hvor Københavns Kommune ikke direkte er involveret i at 

levere en ydelse, og dermed ikke har indflydelse herpå. 

Et andet eksempel er, når borgere, der udsættes for og 

lever med racisme og diskrimination i hverdagen, 

påvirkes mentalt, og dermed udvikler symptomer på 

alvorlig mistrivsel af denne grund. Disse borgere har 

mulighed for at blive henvist til Københavns Kommunes 

tilbud i Center for Mental Sundhed, herunder 

samtaleforløb grundet symptomer på stress, angst og 

depression. Der foretages ikke registreringer af om (og 

hvor mange borgere), der i givet fald er tale om.  

 


