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Brønshøj-Husum Lokaludvalg er glad for at blive hørt og ser Sundhedsaftalen 2015 – 2018 som et værdifuldt redskab i samarbejdet imellem de praktiserende læger, kommunen og regionen.
Lokaludvalgets vision er, at vores borgere aktivt skal medvirke til en god sundhed som en forudsætning for en god livskvalitet.
At borgerne selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen
En god lægedækning i eget lokalområde har stor betydning for borgernes adgang til sundhed. Lokaludvalget ønsker en bedre lægedækning i Tingbjerg, et
byområde med 6.000 borgere og kun en enkelt praktiserende læge.
Derudover vil Lokaludvalget pege på behovet for et videnscenter/sundhedshus i
Brønshøj-Husum som en fremadrettet målsætning. Et sådant sted vil støtte op
om den store indsats for sundheden i bydelen, som allerede foregår, f.eks.
Sundhedshus Vanløse, EnergiCenter Voldparken, aktiviteter omkring Bystævneparken og sundhedsplejen m.fl. De mange indsatser forventes af afspejle i
sundhedentilstanden, således at bydelen ikke mere ligger i den tunge ende af
Sundhedsprofilen.
At borgeren oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i
udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
Målet er, at IT benyttes bedst muligt og udvikles, men Lokaludvalget anbefaler
en opmærksomhed på ikke at hægte ældre og svage og ikke dansk-talende borgere af i den sammenhæng.

Brønshøj-Husum 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.

At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har et ønske om at nedbringe den sociale ulighed
og fremme sundheden i bydelen. Ifølge Sundhedsprofilen for region og kommuner 2013 ligger bydelen i kommunesocialgruppe 4, som er de kommuner/bydele,
hvis borgere gennemsnitlig er socialt dårligst stillede i regionen. Lokaludvalget
har en vision om, at bydelens borgere får en forbedret sundhedsadfærd og en
øget sundhedsindsats, og at vi kommer op på niveau med nabokommuner som
Rødovre, Herlev, Gladsakse og Vanløse.
I den forbindelse kunne Lokaludvalget ønske sig, at der gøres en ekstra indsats
med forebyggelse og behandling, især i vores bydel, for psykisk syge, således at
borgere med en psykisk sygdom får samme adgang til forebyggelsestilbud og
behandling som andre borgere.
Lokaludvalget deltager gerne i konkrete tiltag, eller formidlingen af sådanne til
bydelens borgere, for at være med til at føre sundhedsaftalen ud i livet.
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