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Østerbro 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. 
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Høringssvar om Københavns Kommunes nye sundhedspolitik 2011-14 

Vi har modtaget høringsudkastet, og fra Østerbro Lokaludvalgs side har vi 
følgende bemærkninger: 
 
Vi mener, at sundhedspolitikken som den er fremlagt rummer mange tal og 
statistikker, som er til gavn for borgerne i København. Det burde efter vores 
mening udmønte sig i konkrete forslag og mål, som er direkte relevante for 
borgerne i vores bydel. 
 
Vi savner noget konkret ift. hvorledes den nye sundhedspolitik vil påvirke os på 
Østerbro. Fra social- og sundhedsudvalget på Østerbro foreslår vi at man 
udbygger politikken, f.eks. med et tilbud til alle ældre over 65 om et besøg fra en 
forebyggelsessygeplejerske, som i samråd med den ældre kan drøfte 
hensigtsmæssige tiltag og adfærd ifb. forebyggelse af skavanker og sygdom. 
 
Vi foreslår ligeledes, at der udarbejdes tilbud på medlemsskab af fitness-centre til 
ældre. Dvs. specielle priser eller en egenbetaling på et symbolsk beløb. Dette vil 
kræve et kommunalt tilskud. 
 
Det samme tilskud bør efter vores mening ligeledes gives til 
overvægtige unge. 
 
Herudover foreslår vi, at Fælledparken anvendes til generelle 
”Sundhedsdage” et par gange i løbet af sommeren, hvor der så kan 
afholdes motionsaktiviteter, hvor alle kan deltage og få kontrolleret 
kondital, generel kondition, blodtryk m.v., af kyndigt 
sundshedspersonale. 
 
Fra Østerbro Lokaludvalgs side vil vi gerne bidrage med frivillige. 
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Vi har også en smule betænkeligheder ift., hvordan planen formidles til borgerne. 
Vi ønsker en redegørelse for hvordan og på hvilket niveau, den nye sundhedsplan 
kommunikeres til borgerne. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Torkil Groving                          Allan Marouf 
Ff. Østerbro Lokaludvalg            Ff. Fagudvalget for social og sundhed 
 


