
Valby Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns 
Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og 
politikerne på Københavns Rådhus.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Att. Susanne Juul Rohmann

Høringssvar vedr. Sundhedspolitik 2011-2014

Valby Lokaludvalg har med glæde læst udkastet til Københavns 
Kommunes sundhedspolitik. Valby Lokaludvalg synes, det er en 
god og visionær sundhedspolitik, som vi kan se mange 
muligheder og fremskridt i. 

Valby Lokaludvalg vil dog gerne påpege nogle områder, 
lokaludvalget mener, der bør fokuseres ekstra på. 

Sundhedspolitikkens opdeling i 5 spor er god og overskuelig. Dog 
skal man i det videre arbejde sikre, at der er samspil mellem alle 5 
spor, så alle områder udvikles. 

Det nævnes i udkastet, at der både skal arbejdes med fysisk og psykisk 
sundhed. Dog fokuseres der meget på den fysiske sundhed i 
materialet. Det er vigtigt ikke at nedprioritere den psykiske sundhed, 
der har stor betydning for den samlede sundhedstilstand. 

Valby Lokaludvalg mener, at der bør fokuseres mere end det aktuelt er 
tilfældet på den kraftige stigning i type 2 Diabetes patienter. 
Udviklingen i denne gruppe kronikere er stor, men der menes stadig at 
være en stor gruppe ikke diagnosticerede borgere. Der bør derfor 
sættes ind med opsporing af denne gruppe. 

Både diabetikere og andre patientgrupper kan have glæde af større 
fokus på uddannelse i egenomsorg. Øget egenomsorg og viden om 
dette kan desuden spare hospitalsindlæggelser og andre 
sundhedsudgifter på sigt. 

En anden ofte overset gruppe er erhvervsaktive og andre i de midterste 
aldersgrupper. I Sundhedspolitikken tales der om byrum, der lægger 
op til bevægelser. Men udover dette bør der i udmøntningen af planen 
tænkes på tilbud til denne gruppe. 
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Sundhedspolitikken er meget visionær. Valby Lokaludvalg er dog 
betænkelige ved, om der er ressourcer til at gennemføre den. For at 
sikre ”mest sundhed for pengene” bør både lokaludvalg, 
områdefornyelser, helhedsplaner og den frivillige verden indtænkes i 
udmøntningen. Det bør desuden sikres, at der kan være kontinuerlig 
støtte til frivillige foreninger, også foreninger der byder ind med nye 
tilbud. 

Endelig skal informationsindsatsen nytænkes. Der satses i 
Sundhedspolitikken på at nå mange forskellige målgrupper. Det giver 
udfordringer i informationsindsatsen, specielt den indsats der rettes 
mod ensomme grupper samt etniske minoriteter. 

Med venlig hilsen

Lisbeth Ritter Ole Søren Andersen,
Formand Valby Lokaludvalg Formand sundhedsudvalget


