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Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
Sundhedsstaben 
Sjællandsgade 40 
2200 København N 
 

DET NYE BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN  
- HØRINGSSVAR  
 
 
 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg ser meget positivt på hovedlinjerne og ideer-
ne i udkast til strategi for det ny borgernære sundhedsvæsen i København, og 
hilser specielt perspektivet om sammenhængende patientforløb fra diagnose, 
over behandling til rekonvalescens, genoptræning og evt. kronisk pleje vel-
kommen, idet vi er enige i, at dette skal hvile på et frugtbart samarbejde mel-
lem patient, hjem/pårørende, egen læge, kommunale instanser og hospital. 
 
Vi savner i oplægget en klargørelse af, hvorledes hjemmeplejen og sund-
hedspleje tænkes inddraget i den planlagte organisation, ligesom det er 
uklart, hvorledes kommunikationen sikres til de instanser, der ikke kan 
rummes i sundhedshuset, specielt set i forhold til, at sundhedshuset i vores 
område vil skulle betjene c. 75.000 mennesker, fordelt over kvarterer med 
meget forskellige social- og sundhedsmæssige profiler. De rådgivningsfunk-
tioner (børn og unge, kvinder, psykisk syge), der for Brønshøj-Husums ved-
kommende i dag rummes i et velfungerende center på Brønshøjvej, må efter 
vores opfattelse have særlig opmærksomhed, når organisationen og kommu-
nikationsstrategierne fastlægges.  
 
For så vidt angår udkastets bemærkninger om central placering af særlig 
specialiserede ydelser og tilbud vil vi gerne pege på, at vi som optakt til by-
delsplanlægningen arbejder på at få tegnet en social-, sundheds- og integrati-
onsprofil af vores bydel, samt at beslutninger om placeringen af også specia-
liserede tilbud afgøres ud fra sådanne bydelsprofiler efter principperne om 
lokale løsninger på lokale profiler. Selvom der er tale om specialiserede 
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ydelser, kan de problemer, de er rettet imod, være mere udtalte i nogle om-
råder end andre.  
 
Den halvdel af området, som udgøres Brønshøj-Husum med Tingbjerg er en 
bydel præget af relativt højere andel af såvel børn og unge som ældre og fol-
kepensionister end gennemsnittet i København. Hvor Vanløse har c. 2.000 
almennyttige boliger, har vi 8.000, bl.a. to områder med højt antal af etniske 
minoriteter, ligesom misbrugs- og/eller isolationsproblematikker er gennem-
gående aspekter. Det betyder, at Brønshøj-Husum fra et socialt- og sund-
hedsmæssigt perspektiv må anses som et tungt område, hvor mange har lav 
mobilitet, og ved planlægningen af placeringen bør det indgå, at tilgængelig-
hed er afgørende for, at tilbuddene får den positive effekt, der var tilsigtet.  
 
Lokaludvalget arbejder p.t. for etablering af EnergiCenter Voldparken, et 
dynamisk kraftcenter of bevægelse og sundhed i den lukkede Voldparken 
Skole med et værdigrundlag, der ligger tæt på det, udkastet til strategi for det 
borgernære sundhedsvæsen bygger på. Vi anbefaler, at Sundheds- og Om-
sorgsforvaltningen aktivt inddrager mulighederne for at integrere et 
sundhedshus i EnergiCenter Voldparken, på en sådan måde at det ligeværdi-
ge fokus på sundhed og bevægelse, der ligger i projektet, fastholdes. 
 
Med venlig hilsen 
 
Christian Hesselberg 
Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
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