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Vanløse Lokaludvalgs høringssvar vedr. Sundhedspolitik 2011-14.
Vanløse Lokaludvalg har gennemlæst Københavns Kommunes udkast
til en ny sundhedspolitik for 2011-14. Vi finder forslaget meget
ambitiøst, visionært og fremtidsrelevant, hvor der er tænkt på
langsigtede løsninger, der i øvrigt hænger godt sammen med den
tidligere politik på området.
Overordnet er Vanløse Lokaludvalg meget positivt over for forslaget
og vil rose Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for dens store arbejde.
Vi synes, det er positivt, at Københavns Kommune har lagt sig i selen
for at ”ville borgerne det godt” og finder, at visioner og målsætning
står godt mål med en realistisk gennemførelse, Vi ser derfor frem til,
at Sundheds- og Omsorgsudvalget sætter sig for at gennemføre disse
tanker. Dog finder Vanløse Lokaludvalg, at der tages emner op i
sundhedspolitikken, som henhører i andre af kommunens udvalg,
hvorfor en koordinering med fordel burde ske.
Vi finder flere gode fokusområder i den nye Sundhedspolitik,
eksempelvis:
• At der er lagt vægt på flere motionsmuligheder i det offentlige
rum.
• At der etableres sundhedshuse lokalt i byen. Dog er det et
problem, at bydelene ikke er afspejlet i forsyningen med
sundhedshuse, hvor Borgerrepræsentationen har lagt sig fast
på 10 bydele.
• At disse sundhedshuse giver tilbud om rådgivning vedr.
sundhed, motion og trivsel.
Vi efterlyser dog konkrete tiltag:
• Handicapforhold bør forbedres. Her tænkes særligt på
adgangsforhold, kantsten osv.
• Offentligt tilskud til motion og fitness for brugere, der har
behov (diagnose) for det
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Vanløse 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.

•
•
•
•

Synliggøre sundhed ved at arrangere ”sundhedsuger” for
skoler og institutioner, hvor der sættes fokus på ”det sunde
liv”.
Stille studerende fra forskningscentre (Grønne guider/
kostvejledere) til rådighed for lokale initiativer i
boligforeninger, kulturhuse og institutioner.
Telemedicin er vanskeligt forståeligt, og kommunen har en
væsentlig opgave i at sikre ordentlige forhold i telemedicinsk
pleje.
Kommunen bør gennemtænke, om brugen af kontrol og
journalskrivning kan mindskes, så der i højere grad fokuseres
og prioriteres på personlig pleje/ kontakt til
plejehjemsbeboere/ brugere og ældre i eget hjem.

Med venlig hilsen
Vanløse Lokaludvalg
Arbejdsgruppen for social og sundhed
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