
11. Høring om Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 (2010-174994)
Udkast til Københavns Kommunes sundhedspolitik 2011-2014 - Længe Leve København –
forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på godkendelse og udsendelse i høring.

INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender at udkast til Københavns 1.
Kommunes sundhedspolitik 2011-14 - Længe Leve København (bilag 1) sendes i 
høring i de politiske udvalg samt i en bred høringskreds (bilag 2).

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 25. marts 2010 grundlaget for en ny sundhedspolitik. 
Den 19. august 2010 godkendte Sundheds- og Omsorgsudvalget de overordnede linjer for den nye 
sundhedspolitik og processen for udviklingen af politikken, herunder at den sendes i høring efter 
udvalgsmøde den 25. november 2010. Samtidig blev det besluttet, at sundhedspolitikken yderligere 
skulle drøftes på møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 16. september 2010. 

På mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 16. september 2010 havde udvalget en række 
konkrete ønsker til indholdet i sundhedspolitikken, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
efterfølgende har indarbejdet i det videre arbejde med at udforme sundhedspolitikken (bilag 1). 

Den 25. november 2010 drøftede Sundheds- og Omsorgsudvalget udkast til Københavns Kommunes 
sundhedspolitik. Sundheds- og Omsorgsudvalget ønskede sundhedspolitikken udbygget med 
eksempler på konkrete indsatser, knyttet til aktiviteterne under de fem spor. Sundhedspolitikken 
præsenteres nu i en revideret udgave.

Løsning

De overordnede linier i en ny sundhedspolitik 
Med udgangspunkt i de sundhedsmæssige udfordringer og kommunens mulighed for at fremme 
københavnernes sundhed forslår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at der opstilles følgende vision 
for Københavns Kommune nye sundhedspolitik:

København i 2020 er blandt de storbyer i Europa, der giver borgerne de bedste muligheder for et 
godt, sund og langt liv. 

Det betyder, at københavnerne skal:

Leve længere-
Have flere gode leveår-
Have lige muligheder for at leve et sundt og aktivt liv-



Den nye sundhedspolitik er bygget op om fem spor: 

Spor 1: Mere liv - bedre byliv 
Vi indretter byens rum, så det bliver sjovere og lettere at leve et sundt og aktivt liv i København.

Spor 2: Sund og aktiv hverdag 
Vi gør sundhed til en del af københavnernes hverdag ved at lade det være en del af løsningen af 
kommunens opgaver i daginstitutioner, skoler, ældrepleje, beskæftigelses- og sociale tilbud.

Spor 3: Mere lighed i sundhed
Vi forbedrer sundheden markant for københavnere i byens mest udsatte områder.

Spor 4: Bedre forebyggelse og behandling
Vi giver københavnerne muligheder for rådgivning og støtte til at leve sundt, forbedrer livskvaliteten 
for dem med langvarig sygdom og forebygger, at københavnerne indlægges unødigt.

Spor 5: Sund vækst (har tidligere haft titlen ’Nordens sundhedsmetropol’)
Vi udvikler nye og bedre løsninger til borgerne inden for forebyggelse, sundhedsfremme, 
rehabilitering og pleje. Vi tiltrækker sundhedsforskning og -teknologiske virksomheder til 
København.

Under hvert spor er angivet aktiviteter, samt eksempler på konkrete indsatser, som Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen har vurderet, er væsentlige for at nå de mål, der er fastsat for københavnernes 
sundhed (bilag 1). Aktiviteter og indsatser er udviklet med afsæt i den bedste folkesundhedsfaglige 
viden og på baggrund af dialoger med de øvrige forvaltninger på såvel direktions- som kontorchef- 
og medarbejderniveau. 

Økonomi

Som aftalt i budgetforlig 2011 vil anbefalingerne fra sundhedspolitikken indgå i 
budgetforhandlingerne for 2012.

Videre proces

Sundhedspolitikken behandles i de politiske udvalg i januar og februar 2011 og vil blive sendt i 
høring hos relevante høringsparter (bilag 2) frem til den 11. februar 2011. 

Når sundhedspolitikken er sendt i høring, vil det være muligt for alle interesserede at kommentere 
politikken på følgende hjemmeside: http://www.laengelevekbh.kk.dk/Politik/Hoering.aspx
Sundhedspolitikken forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget den 17. marts 2011 med henblik på 
godkendelse i Borgerrepræsentationen den 14. april 2011. 

Proces for sundhedspolitikken

16. december 2010 SOU behandler udkast til Københavns Kommunes sundhedspolitik 
2011-2014. Herefter sendes sundhedspolitikken i høring



16. december 2010 
– 11. februar 2011

Københavns Kommunes sundhedspolitik 2011-2014 sendes i 
høring i de politiske udvalg, samt hos en række hovedinteressenter 
på sundhedsområdet

17. marts 2011 SOU godkender Københavns Kommunes sundhedspolitik 2011- 
2014 

14. april 2011 BR behandler Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-
2014

Anne Mette Fugleholm

/Anne Smetana

Oversigt over politisk behandling

INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender at udkast til Københavns 1.
Kommunes sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København (bilag 1) sendes i 
høring i de politiske udvalg samt i en bred høringskreds (bilag 2).

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 25. november 2010
Sagen blev udsat.

bilag
Bilag 1. Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 - Længe Leve København
Bilag 2. Høringsliste til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning den 16.12.2010

Indstillingen blev godkendt.




