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Handicaprådets høringssvar vedrørende udkastet til 

Værdighedspolitikken 
 

 

Handicaprådet takker for det tilsendte materiale og ønsker at 

fremsætte nedenstående bemærkninger til udkastet til 

Værdighedspolitikken. 

 

Livskvalitet 

Handicaprådet bakker op om fokus på livskvalitet, ensomhed og støtte 

i hverdagen. Vi er enige i, at disse forudsætter, at medarbejdere har tid 

og giver borgeren nærvær indenfor en fleksibel tidsramme. Mange 

mennesker med handicap er ensomme. De har aldrig eller kun 

sjældent kontakt med familie og venner, og mange mennesker med 

handicap føler, at de ikke har nogen at tale med eller nogen at bede 

om praktisk hjælp, når de har brug for det. Dette understøttes af en 

omfattende undersøgelse fra Statens Insitut for Folkesundhed, SDU. 

Det er derfor vigtigt, at ensomhedsproblematikken adresseres i 

værdighedspolitikken, samt at der afsættes midler til projekter i 

forhold til at bekæmpe ensomhed.  

 
I henhold til træning og rehabilitering støtter Handicaprådet op om 

selvhjulpenhed. Det er dog vigtigt at understrege, at rehabilitering 

altid bør ske i samarbejde/samråd med borgeren, således at 

rehabiliteringen udfoldes på borgerens egne præmisser. Hertil kommer 

at personer med handicap som ældre er dobbelt udfordret og derved 

har særlige behov. Nogle borgere har og vil til stadighed have massivt 

brug for hjælp. 

 
Helt fundamental for livskvalitet og inklusion for borgere med 

handicap er tilgængelighed. Det er f.eks. afgørende, at ældre borgere 

også har let adgang til offentlig transport, der er indrettet til deres 

behov og generelt at tilgængelighed medtænkes i udviklingen af byens 

offentlige rum. 

 

Selvbestemmelse 

Borgere med handicap har begrænsede muligheder, grundet deres 

funktionsnedsættelse i valg af bolig, hvilket kan betyde, at borgeren 

må flytte langt væk fra netværk m.v., for at få en bolig der matcher 

borgerens behov. Dette kan være med til at skabe 

ensomhedsproblemer, jf. ovenstående. 
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Kvalitet og tværfaglighed 

Forbedringer i behandlingsmuligheder og hjælpemidler gør, at borgere 

med handicap heldigvis lever meget længere i dag end tidligere. Det 

betyder også, at vi oplever ældre med nogle andre og mere komplekse 

behov. Vi har dertil brug for et tydeligere fokus på de særlige 

udfordringer ældre med handicap står overfor. Det kan f.eks. være ift. 

egenbetaling, hvor borgere med handicap ofte har en væsentlig lavere 

livsindkomst end øvrige borgere, hvorfor niveau for egenbetaling bør 

sættes således, at de mindst bemidlede kan være med. 

 

Videre ønsker Handicaprådet at understrege vigtigheden af en øget 

medarbejderkontinuitet i plejeindsatsen. Det er essentielt for borgernes 

livskvalitet og tryghed, at der indgår så få plejere som muligt i plejen 

af den enkelte borger. En fast kreds af medarbejdere i hjemmeplejen 

er et godt fundament for at få opbygget en faglig stolthed og et 

gensidigt tillidsforhold mellem medarbejder og borger. Det er dog 

vigtigt, at den faste medarbejder ikke er på bekostning af en 

kvalificeret medarbejder, således at særlige behov ikke glemmes. 

Dette er særligt afgørende for borgere med handicap, som kan have 

nogle andre behov end gennemsnitsborgeren, som man kan risikere at 

overse. 

 

 

Med venlig hilsen 

Handicaprådet i Københavns Kommune 

 


