
54

Indledning

I Københavns Kommune har 
vi fokus på, at du som ældre 
københavner fortsat skal kunne 
leve det liv, du ønsker, og gøre 
de ting, der betyder noget – 
også når du har brug for hjælp. 
Samtidig skal du være sikker 
på at kunne få den rette og 
specialiserede støtte, som du 
kan få behov for i forskellige 
situationer. Derfor har vi en 
lang række tilbud om aktivitet, 
træning, pleje og omsorg, som 
skal bidrage til en tryg og aktiv 
hverdag for dig.

Visitation eller ej
Nogle af kommunens tilbud kan 
du selv tilmelde dig. Det gælder 
fx nogle af de aktivitetstilbud, 
der er til ældre i kommunen. 
Andre tilbud skal du søge om 
og visiteres til. Det betyder, at 
du taler med en visitator om 
dit behov. Herefter vurderer 
visitatoren, hvilken hjælp du har 
behov for og ret til. Dette gæl-
der fx, når du søger om praktisk 
hjælp og støtte, hjælpemidler 

Dette katalog beskriver Københavns Kommunes tilbud til ældre københavnere,  
samt en række andre tilbud, der også kan være relevante for ældre. Formålet 
med kataloget er at give dig og dine pårørende et overblik over kommunens  
forskellige tilbud og muligheder for hjælp og støtte til ældre i København.

eller ældrebolig. Der er også 
tilbud, som din læge skal hen-
vise dig til. Det gælder fx vores 
tilbud om stresshåndtering og 
træning for ældre.

Samarbejde på tværs
Kommunen arbejder tæt sam-
men med din læge og hospita-
lerne med det formål at give dig 
et godt og sammenhængende 
forløb, hvis du eksempelvis har 
været indlagt og skal på et mid-
lertidigt rehabiliteringsophold, 
eller hvis du skal flytte fra dit 
nuværende hjem til en ældre- 
eller plejebolig.

Katalogets opbygning 
I Ældre i København er kommu-
nens tilbud inddelt i emner fra 
1-16. Via indholdsfortegnelsen 
kan du finde det emne, du er 
interesseret i. Ved hvert tilbud 
er det angivet, hvor du kan 
finde uddybende information, 
hvordan du søger, om du skal 
visiteres, og hvad tilbuddet 
eventuelt koster.

Efter de emneinddelte afsnit 
har vi samlet en række praktiske 
oplysninger. Her kan du læse 
mere om at blive visiteret, om 
sagsbehandlingstider, klage-
frister osv. Bagerst i kataloget 
finder du alle adresser og et 
kort med placering af alle tilbud 
og centre i hele byen.

Hvis du har spørgsmål til 
indholdet i kataloget, skal du 
kontakte din lokale visitation.  
Se hvordan på side 83.

COVID-19
COVID-19 har påvirket mange af 
vores tilbud i 2020 og vil mulig-
vis også gøre det i 2021. 

På www.kk.dk/corona kan du se, 
hvordan situationen aktuelt på-
virker sundheds- og omsorgs-
området. 
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Aktivitetstilbud

1. Aktivitetstilbud 
Aktivitetscentrene er et tilbud til dig, der bor hjemme men gerne vil være en del 
af et fællesskab med andre. Du skal være 65 år eller derover for at kunne deltage 
i de mange forskellige aktiviteter. 

SØG OM TILBUDDET

For at blive visiteret til et 
aktivitetscenter:

Kontakt din lokale visitation.  
Se side 83.

Eller tilmeld dig direkte på 
aktivitetscentret.

PRIS

Kontingent 117 kr. pr. måned.

Kørsel 184 kr. pr. måned.

Derudover betaler du for mad.

LÆS MERE

www.kk.dk/aktiv

Aktivitetscentre
Aktivitetscentrene tilbyder fx:
• Træning og motion 
• Foredrag
• Undervisning i brug af computer og mobiltelefon
• Udflugter
• Teater 
• Korsang. 

Du kan blive medlem af et aktivitetscenter ved enten selv at kontakte 
dem eller ved at blive visiteret.

Hvis du bliver visiteret til et aktivitetscenter, kan du få støtte til at 
deltage i aktiviteterne, til personlig pleje og til hjælp ved måltiderne.

Hvis du henvender dig direkte til et aktivitetscenter, vil medarbejderne 
i dialog med dig tage stilling til, om tilbuddet er noget for dig.

Du er som medlem med til at bestemme, hvilke aktiviteter der skal 
være på aktivitetscentret. 

Du betaler et fast månedligt kontingent, og du kan købe mad på de 
fleste aktivitetscentre. 

Sted
Det foregår på aktivitetscentrene. Se adresserne på side 8-9.

Transport
Du kan blive tilbudt kørsel, hvis du ikke selv kan transportere dig. 
Tal med aktivitetscenteret om det.
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Her finder du aktivitetscentrene  

VANLØSE 

Aktivitetscenter Vanløse - 
Afdeling Bonderupgård
Randbølvej 61
2720 Vanløse
Telefon: 8232 5371

Aktivitetscenter Vanløse - 
Afdeling Damsøgård
Hanstholmvej 34
2720 Vanløse
Telefon: 3877 3623

VESTERBRO

Aktivitetscenter Vesterbro
Lyrskovgade 10
1758 København V
Telefon: 2493 3820

ØSTERBRO 

Aktivitets- og Demenscenter 
Fælledgården
Drejøgade 3
2100 København Ø
Telefon: 3913 5135

Aktivitetscenter Østerbro
Helsingborggade 6
2100 København Ø
Telefon: 3945 1330

Aktivitetshuset i Randersgade
Randersgade 60, 1. sal
2100 København Ø
Telefon: 3530 3040

AMAGER 

Aktivitetscenter Bomi-Parken
Gyldenrisvej 4
2300 København S
Telefon: 8256 6757

Aktivitetscenter Højdevang 
Sogn
Sundbyvestervej 97
2300 København S
Telefon: 2487 1080 

Aktivitetscenter Hørgården
Brydes Allé 3
2300 København S
Telefon: 8656 3032

Aktivitetscenter Peder Lykke
Peder Lykkes vej 65 
2300 København S
Telefon: 3234 4324

BISPEBJERG 

Aktivitetscenter Bispebjerg
Frederiksborgvej 77
2400 København NV
Telefon: 3317 1270
 

HUSUM/TINGBJERG

Aktivitets- og Demenscenter 
Pilehuset
Bystævneparken 25
2700 Brønshøj
Telefon: 3827 4290

Aktivitetscenter Brønshøj
Bystævneparken 1
2700 Brønshøj
Telefon: 3827 4190

INDRE BY/CHRISTIANSHAVN 

Aktivitetscenter Indre By
Rosengade 1
1309 København K
Telefon: 8256 7014

NØRREBRO 

Aktivitetscenter Baldersgade
Baldersgade 3 C
2200 København N
Telefon: 3583 9203

Aktivitetscenter Huset
Agnes Henningsensvej 4
2200 København N
Telefon: 2710 4247 

Aktivitetstilbud for yngre borgere 
med demens

Aktivitetscenter Midtpunktet
Ryesgade 20 A
2200 København N
Telefon: 8232 5031

VALBY 

Aktivitets- og Demenscenter 
Aalholmhjemmet
Maribovej 41
2500 Valby
Telefon: 3530 2044

Aktivitetscenter Langgade
Valby Langgade 97, stuen 
2500 Valby
Telefon: 3366 1752

Aktivitetscenter 
Solgaven Valby
Følager 15 
2500 Valby
Telefon: 3583 6600

Bydækkende aktivitetstilbud for 
borgere med synshandicap. 

Aktivitetscenter Vigerslev
Vigerslevvej 182
2500 Valby
Telefon: 3317 1680 / 81

Se kortet bagerst  
i kataloget

AktivitetstilbudAktivitetstilbud
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Tilbud i organisationer og foreninger Tilbud i organisationer og foreninger 

2. Tilbud i 
organisationer 
og foreninger 
Københavns Kommune støtter en lang række aktiviteter i organisationer og 
frivilligt drevne foreninger. Du kan her læse om nogle af de forskellige tilbud, du 
kan benytte dig af. Du kan også bidrage ved selv at være frivillig.

Messe for københavnere på vej  
på pension
Er du på vej eller lige gået på pension, inviterer vi dig til en årlig 
informations- og inspirationsmesse i København. Her kan du blive 
inspireret til mange oplevelser og nye fællesskaber, bl.a. mulig-
heden for at være frivillig. Du kan også få generel information om 
pension, rettigheder og regler om økonomi og jura. Du bliver  
inviteret via e-Boks eller brev med posten i god tid før messen.

Telefonrådgivning til ældre
 
Seniorguiden er gratis rådgivning til ældre over 65 år. Det er frivillige 
i Røde Kors Hovedstaden, der står bag i samarbejde med Køben-
havns Kommune . Du kan få rådgivning om flytning, økonomi, aktivi-
teter for ældre, muligheder for at blive frivillig eller få en følgesvend, 
besøgsven eller andet. Rådgiverne har mulighed for at komme på 
besøg hos dig, hvis en telefonsamtale ikke er tilstrækkeligt.

Motionsdag for seniorer
 
Spring for Livet er en motionsdag for alle seniorer i København, 
hvor du får mulighed for at prøve forskellige motionsaktiviteter. Du 
kan også møde en lang række foreninger. Spring for Livet holdes 
hvert år i september. Det er bl.a. af DGI Storkøbenhavn, Røde Kors, 
Dansk Vandrelaug og Københavns Kommune, der står bag dagen.
Det foregår i Nørrebrohallen og er gratis.

KONTAKT

Seniorguiden Telefon: 6915 7157 

LÆS MERE

www.hovedstaden.drk.dk/ 
detgorvi/faellesskaber- 
for-seniorer/seniorguiden/

LÆS MERE

www.dgi.dk  

Facebook: Spring for Livet
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Tilbud i organisationer og foreninger Tilbud i organisationer og foreninger 

Foreninger og frivilligt arbejde
København har en lang række klubber og foreninger, der arrangerer 
aktiviteter for ældre. Du kan fx deltage i tilbuddene på aftenskoler 
eller hos frivillige foreninger og ældreklubber, alt efter dine ønsker 
og behov. Du kan også selv vælge at blive frivillig.

Der er flere steder, hvor du kan få overblik over aktiviteter for ældre 
enten på nettet eller i trykt form.

Aktiviteter for ældre i København
På www.kk.dk/aktiv finder du en oversigt over aktivitetscentre og 
klubber for ældre i København opdelt på bydele. 

Oversigten udkommer en gang årligt som et katalog, som du kan 
finde på biblioteker, borgerservice og aktivitetscentre.

Aktiviteter i København
På www.kk.dk/fritid kan du bl.a. finde oversigt over aftenskoler og 
tilskud til foreninger.

Aktiviteter for ældre i hele landet
På www.aktivtaeldreliv.dk kan du få overblik over aktiviteter for 
seniorer i flere kommuner herunder København. På siden kan 
du blandt andet søge på aktiviteter i dit nærområde eller på en 
særlig type aktivitet. Via et kort kan du få overblik over alle tilbud 
i nærheden. 

Aktiviteter, hvor du kan blive frivillig er fx.: 
• Tryghedsopkaldstjenester
• Besøgsvenner
• Motionstræning
• Turguide
• Madklubber
• Studiekredse
• Arrangementer og ture.

PRIS

Du skal betale kontingent for at 
være medlem af en klub eller 
forening.

LÆS MERE

www.kk.dk/aktiv

LÆS MERE

www.kk.dk/fritid

LÆS MERE

www.aktivtaeldreliv.dk
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Sundhed og genoptræning Sundhed og genoptræning 

14. Genoptræning 
Vi har forskellige tilbud  om genoptræning alt efter dit behov. Vi har fokus på 
at støtte dig i at leve et så selvstændigt og aktivt liv som muligt.

Genoptræning
Genoptræning er et tilbud, hvor du får mulighed for at genvinde 
og styrke dine færdigheder til at klare dagligdagen. Det kan fx være 
efter sygdom, skade, eller hvis du ikke er i stand til at klare det, som 
du kunne før. Genoptræningen foregår i kommunens egne genop-
træningscentre. Et genoptræningsforløb er tidsbegrænset, oftest 
med træning én til to gange om ugen afhængigt af dit behov.

Sted
Det foregår på genoptræningscentrene. Se adresserne på side xx

Transport
Du kan blive tilbudt kørsel, hvis du ikke selv kan transportere dig. 
Tal med genoptræningscenteret om det.

Vedligeholdende træning
Du kan få vedligeholdende træning, hvis du har behov for træning 
for fx fortsat at kunne færdes i egen bolig eller komme på gaden. 
Den vedligeholdende træning er individuelt tilrettelagt, men foregår 
sammen med andre. Træningen er ikke tidsbegrænset 

Sted
Det foregår på aktivitetscentre. Se adresserne på side 6-10.

Transport
Du kan blive tilbudt kørsel, hvis du ikke selv kan transportere dig. 
Tal med aktivitetscentret om det.

HENVISNING

Kontakt din lokale visitation.  
Se side 83.

Du kan også blive henvist  
direkte fra hospitalet med  
en genoptræningsplan. 

LÆS MERE

www.sundhed.kk.dk

HENVISNING

Kontakt din lokale visitation.  
Se side 83.

LÆS MERE

https://www.kk.dk/artikel/
vedligeholdende-traening
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Sundhed og genoptræning Sundhed og genoptræning 

HENVISNING

Det er din praktiserende læge, 
speciallæge eller hospitalsaf- 
delinger, som kan henvise dig.

LÆS MERE

www.sundhed.kk.dk

HENVISNING

Det er din praktiserende læge, 
som kan henvise dig.

LÆS MERE

www.sundhed.kk.dk

HENVISNING

Du bliver kontaktet af en  
hjerneskadekoordinator eller 
udskrivningskoordinator fra  
kommunen, når du bliver  
udskrevet fra hospitalet.

LÆS MERE

www.neurorehabilitering.kk.dk

Få mere information på kommunens 
hjemmeside: www.kk.dk/sundhed

Tilbud til dig med ryg- og 
nakke lidelser
Har du ryg- og nakkelidelser, kan du få træning og undervisning  
af fysioterapeuter.

Sted
Det foregår på Center for Genoptræning – Nørrebro. Se adressen 
på side x.

Lev godt med slidgigt
Dette tilbud er til dig, der har slidgigtsmerter i knæ eller hofte 
Forløbet består af undervisning og otte ugers træning på hold i 
dit kommunale genoptræningscenter og hjemmetræning med 
mulighed for videoinstruktion.

Sted
Det foregår på genoptræningscentrene. Se adresserne på side xx.

Tilbud til dig med hjerneskade
Neurorehabilitering - Kbh tilbyder rehabilitering og genoptræning 
til københavnere med erhvervet hjerneskade. Sammen med dig og 
evt. dine pårørende vil personalet planlægge dit rehabiliteringsfor-
løb efter dine behov. 

Det kan fx bestå af:
• Et midlertidigt døgnophold, hvis du i en periode har behov for 

ekstra pleje og omsorg, der ikke kan varetages af hjemmeplejen 
eller med hjælpeforanstaltninger i dit hjem 

• Et ambulant genoptræningsforløb, hvor du bor hjemme, mens 
du genoptræner. 

Efter et midlertidigt døgnophold vil du også kunne fortsætte en del 
af din rehabilitering derhjemme sammen med personale fra centeret 
eller ved et ambulant genoptræningsforløb på centeret.

Sted 
Det foregår på Neurorehabilitering - Kbh. Se adressen på side x.

Transport
Du kan blive tilbudt kørsel, hvis du ikke selv kan transportere dig.
Tal med Neuroerehabilitering - Kbh om det.

Her finder du genoptræningstilbud 

AMAGER

Center for Genoptræning - 
Amager
Hans Bogbinders Allé 3, opg. 7
2300 København S
Telefon: 3530 2070

NØRREBRO

Center for Genoptræning – 
Nørrebro
Mimersgade 41
2200 København N
Telefon: 3530 2530
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Se kortet bagerst  
i kataloget

VALBY

Center for Genoptræning – 
Valby Langgade
Langgadehus
Valby Langgade 97A
2500 Valby
Telefon: 3530 4600

VANLØSE

Center for Genoptræning - 
Vanløse
Indertoften 10
2720 Vanløse
Telefon: 3530 2590

VESTERBRO

Center for Genoptræning – 
Vesterbro
Vesterbrogade 121
1620 København V
Telefon: 3530 4600

ØSTERBRO

Center for Genoptræning - 
Østerbro
Randersgade 60
2100 København Ø
Telefon: 3530 3210

Neurorehabilitering – Kbh
Strandvejen 119
2900 Hellerup
Telefon: 3945 1300


