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Valby Lokaludvalgs høringssvar til ”udkast til strategi for det nye borgernære 
sundhedsvæsen”.

Valby Lokaludvalg har modtaget ovenstående udkast til høring. Det skal bemærkes at 
Lokaludvalget efter henvendelse til forvaltningen har fået udskudt høringsfristen fra d. 11. maj 2009 
til d. 13. maj 2009. 

Lokaludvalgets Sundhedsudvalg har på dets møde d. 4.4.2009 diskuteret udkastet. Efterfølgende har 
Valby Lokaludvalg d. 28.4.2009 afholdt et borgermøde om strategien med deltagelse af borgere, 
lokaludvalgsmedlemmer, ansatte i sundhedsrelaterede stillinger i bydelen samt medlemmer af 
Sundheds- og Omsorgsudvalget. Ovenstående danner baggrund for indholdet af nedenstående 
høringssvar. Valby Lokaludvalg har efterfølgende godkendt høringsvaret på dets møde d. 12.5.2009. 

Valby Lokaludvalg har i flere år været aktiv på sundhedsområdet. Denne indsats er blevet yderligere 
opprioriteret i 2009 idet ”sundhed” i indeværende år er valgt som et af lokaludvalgets to primære 
indsatsområder. Dette betyder blandt andet, at Valby Lokaludvalg vil yde en væsentlig indsats i 
forhold til at fremme Valby som en sund bydel med fokus på såvel forebyggelse som behandling, og 
en bydel hvor borgerne har nem og let adgang til forskellige sundhedsrelaterede faciliteter. 

Valby Lokaludvalg er grundlæggende af den opfattelse, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 
strategi for det nye borgernære sundhedsvæsen er en positiv og visionær tilgang til den nye 
opgavefordeling mellem aktørerne på sundhedsområdet. Overordnet ønsker Valby Lokaludvalg at 
fremhæve følgende positive elementer i strategien:

 Stor fokus på nærhedsprincippet i de kommunale sundhedstilbud
 Sammentænkning af sundhedsydelser og fokus på kontinuitet i den enkelte borgers 

behandlingsforløb
 Styrkelsen af samarbejdet mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og kommunens 

øvrige forvaltninger, hospitaler og andre aktører omkring såvel forebyggelse som 
behandling

 Sundhedhusenes funktion som kompetence- og ressourcecentre – og strategiens betoning af 
behovet for ”satellitter” i lokalområderne eks. i form af mindre sundhedscentre, 
sygeplejeklinikker og andre tilbud. 

Valby Lokaludvalg finder i lyset af den nærtforestående opstart af det nye Sundhedshus for Valby, 
Vesterbro og Kgs. Enghave lejlighed til at fremføre følgende specifikke bemærkninger i relation til 
det specifikke tilbud. 

 Der er ved først mulig lejlighed behov for oprettelse af et sundhedscenter beliggende i 
Valby. Ønsket skal særlig ses i lyset af den generelt ringe sundhedstilstand i Valby og centret 
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bør som følge af bydelens sundhedsprofil have særlig fokus på kroniske sygdomme og 
livsstils sygdomme. Herudover er tilgængeligheden til det planlagte sundhedscenter på 
Vesterbro ringe set fra de fleste valbyborgeres synspunkt.

 Træningscentret skal bibeholde sin placering i Valby. Dette ønske skal særligt ses i lyset af, 
at træningscentret i Valby er velfungerende og velbesøgt. Herudover vurderer Valby 
Lokaludvalg i lighed med personale fra Træningscenter Valby, at den svageste del af 
træningscentrets målgruppe efter al sandsynlighed vil have en større tendens til at frafalde 
træning såfremt faciliteterne placeres uden for bydelen hvor rejsetiden og 
fremkommeligheden vil være langt mindre attraktiv.  

 Der bør etableres en vagtlægeordning og et døgnbemandet apotek i regi af sundhedshuset.
 For at tiltrække og fastholde valbyborgere til sundhedshuset er det nødvendigt at forbedre de 

offentlige transportmuligheder til sundhedshuset på Vesterbrogade – fra dag 1! 
 Det er vigtigt at opretholde Valbys eksisterende sygeplejeklinikker – denne service kan 

eventuelt udbygges med etablering af en mobil sygeplejeplejeklinik.
 Brugerråd: Brugere skal tage aktivt del i at præge de rammer der vedrører dem.

Om Brugerråd:
Valby Lokaludvalg ønsker, at brugerne af sundhedshuset, eksempelvis de brugere, som benytter 
huset via henvisning fra egen læge, de frivillige foreninger, som deltager aktivt i huset med 
forskellige aktiviteter, repræsentanter fra de kommunale tilbud etc. inddrages i forbindelse med 
såvel etableringen som driften af det kommende sundhedshus. Valby Lokaludvalg ønsker med 
oprettelsen af et brugerråd at sikre de daglige brugeres mulighed for indflydelse på udvikling, 
koordination, overgange, synergier, tilrettelæggelse af servicen samt udnyttelsen af tilbuddene. 
Rådets kompetence kan variere og indflydelsen kan være struktureret på forskellige måder. Rådene 
kan som eksempel drøfte budget, vedligeholdelse, indretning, husregler, udviklingsplaner, fordeling 
af lokaler overfor de frivillige tilbud.

Valby Lokaludvalg er af den overbevisning, at øget dialog med og mellem brugerne, ledelsen  og 
husets forskelligetilbud vil medføre en større grad af tilfredshed med centret fra borgernes side, 
samt sikre, at sundhedshusets aktiviteter og tilbud tilrettelægges mest hensigtsmæssigt i forhold til 
borgernes behov. Et eksempel er, at rådet kan være med til at sikre øget koordination mellem de 
visiterede og frivillige tilbud hvorved det kan forventes, at en større andel af brugerne vil anspores 
til at fortsætte eksempelvis genoptræningsforløb i frivillige tilbud efter endt genoptræning i det 
kommunale træningscenter. 
Valby Lokaludvalg indgår gerne i yderligere dialog vedr. udviklingen af såvel det specifikke 
sundhedshus, brugerrådstanken samt vedr. udviklingen af den generelle betjening af valbyborgerne 
på sundhedsområdet.  

Med venlig hilsen

Ejner Jensen

Formand for Valby Lokaludvalg
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