
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handicaprådet har på rådets ordinære møde den 25. januar 2023 behandlet sagen 

”Omsorgs- og værdighedspolitik, høring” og har følgende bemærkninger: 

Handicaprådet synes overordnet, at det er en god og dækkende politik, som sætter 

rammen for et vigtigt velfærdsområde. Det er dog rådets opfattelse, at politikken ser 

god ud på papiret, men det kan være svært at se værdien af politikken, når den er 

formuleret så ukonkret.  

Det kunne være interessant, hvis man indledte sådanne politikker med at 

benchmarke og sammenligne erfaringer fra tidligere politikker. Herved kunne det 

lettere illustreres, hvilken retning området har bevæget sig i.  

Handicaprådet opfordrer til, at billeder i politikken illustrerer det brede udsnit af 

potentielle brugere af omsorgsområdet, herunder mennesker med handicap, som 

ikke nødvendigvis hører til kategorien "ældre".  

Kommentarer til konkret indhold 

Side 3: 

Hele siden er meget teksttung og indholdet svær at sætte i kontekst. Al den 

information fylder, efter rådets mening, uforholdsmæssigt meget i den samlede 

politik, og bør kortes ned. Eventuelt kunne man gøre mere ud af at relatere den 

megen data til mere konkrete indsatser eller lignende. Den kunne også med fordel 

placeres bagerst i stedet, da den store datatunge tekstmængde kan virke 

skræmmende, så "almene borgere" måske slet ikke vil komme videre i læsningen af 

politikken. 

Side 7: Mad og ernæring 

I dette afsnit pointeres det, hvor vigtigt det er med sociale fællesskaber i forbindelse 

med spisning. Afsnittet harmonerer, efter rådets opfattelse, dårligt med de netop 
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vedtagne kvalitetsstandarder på omsorgsområdet, hvoraf det fremgår, at det ikke er 

muligt at få hjælp til at rydde af efter gæster.  

Det kan være svært, når man læser politikken at forstå, hvordan arbejdet konkret 

gribes an, når man ønsker at gøre borgerne i stand til selv at klare opgaverne i 

hjemmet i større omfang end tidligere. Der forekommer rådet at være et skel mellem 

de mange gode ambitioner i politikken og den konkrete udmøntning i eksempelvis 

kvalitetsstandarderne.  

 

Med venlig hilsen 

Karina Hjorth 
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