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Christianshavns Lokaludvalg hilser udkastet til Københavns 

Kommunes sundhedspolitik ’ Nyd Livet københavner’ for perioden 

2015 – 2025 meget velkommen inkl. de meget ambitiøse tiltag, 

herunder:  

 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015 - 2025  

 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015 - 2025  

 Forslag til indsatser til fremme af mental sundhed i København  

Det er positivt, at sundhed allerede tænkes ind fra barndommen og 

følges op, således at det bliver muligt at fange eventuel dårlig trivsel i 

opløbet eller i det mindste inden det bliver for sent. Det er også meget 

vigtigt at prioritere de unge med hensyn til tiltag mod diverse misbrug, 

dog skal tilbud til ældre ikke glemmes.  

 

Det ses ofte, at det kan være svært at få indkredset syge og ensomme 

borgere, idet de ofte isolerer sig og ikke har overskud til at se 

situationen i øjnene. Hvordan kan disse borgere kan nås? Og kan 

forebyggelsescentrene håndtere alle disse opgaver? Der er ofte pæn 

afstand til forebyggelsescentrene, hvilket kan virke uoverskueligt for 

ressourcesvage borgere. De ressourcestærke skal nok finde derhen og 

trække på tilbuddene.  

 

Det er også vigtigt, at der er fokus på den forebyggende og den 

vedligeholdende (ikke kun genoptræning) træning, og her ser 

lokaludvalget gerne, at der til pensionister og efterlønnere gives 

fribillet eller reducerede priser til aktiviteter, der dækker borgerens 

behov og interesse, hvilket f.eks. kunne være fitness, folkedans, yoga, 

stavgang, svømning osv. Samt at dette kan ske uden visitering. At 

forhøje priserne på adgang til svømmehaller og måske oven i købet 

begrænse adgangen til begrænsede tidsrum i døgnet synes ikke 

umiddelbart at være vejen frem.  

 

Det er dyrt at have en kronisk sygdom, som ofte kan kræve særkost og 

motion og hvor det sociale samvær er meget vigtigt. Omkring bedre 

forebyggelse og behandling har vi især noteret os om denne gruppe 

borgere, at de skal opleve, at der er sammenhæng og koordinering 

mellem egen læge, hospital og kommunens tilbud, at tilbuddet gives 

på det rette sted, og at de får hjælp til selv at kunne håndtere deres 
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sygdom.  

 

Udskrivning fra hospital sker i dag langt hurtigere end tidligere og det 

er bydende nødvendigt at samarbejdet mellem region og kommune 

fungerer optimalt på dette område. Det er ikke optimalt, at 

udslusningen af en borger fra hospitalet kan medføre, at borgeren 

kommer hjem til en ’tom’ bolig uden assistance fra hjemmepleje m.m. 

til både personlig pleje og til indkøb af mad. Problemet er især akut, 

hvis udskrivningen sker på en fredag.  

 

Generelt er det vigtigt, at der sikres en koordineret indsats uden for 

mange indgange til forvaltningerne. Det skal i langt højere grad 

synliggøres, hvilke tilbud der findes og hvor de findes henne. Her vil 

det være en stor hjælp, om Københavns Kommunes hjemmeside blev 

gjort mere brugervenlig.  

 

Det er også vigtigt, at afstandene ikke er for store, når man selv skal 

befordre sig til de forskellige lokaliteter.  

 

Hvis man mener det alvorligt med sundhedspolitikken, således at det 

ikke blot skal forblive en vision, men også udmøntes til virkelige 

handlinger, så skal der sikres de nødvendige ressourcer, både 

kvalitativt som kvantitativt.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Poul Cohrt, 

formand 

 


