KØBENHAVN I
SUND BALANCE
Alle københavnerne skal have mulighed for at leve et godt,
sundt og langt liv. København har desværre den laveste
middellevetid i landet, og uligheden er også stor mellem de enkelte bydele. København udvider derfor indsatsen for at forebygge og sikre indbyggernes sundhed.

SUNDHEDSPAKKE 2.0
Med ca. 35 mio. kr. årligt sikrer vi forebyggelse til københavnere med særlige
behov og understøtter de nye sundhedsaftaler ved at forebygge uhensigtsmæssige
indlæggelser på hospitalerne og sikre et
sammenhængende patientforløb for den
enkelte borger – fra første lægebesøg,

over hospitalsforløb til afslutning på
genoptræning.
SUND VÆKST
København skal være centrum for forskning, innovation og vækst vedrørende
borgere med kronisk sygdom. Der
afsættes i alt 22 mio. kr. i perioden

LÆNGERE LIV I ALLE DELE AF BYEN
Middellevetid i København. Gennemsnit fordelt på Københavns bydele
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mio. kr. til sundhed
2014-2017
2014-2017 til bl.a. etablering af et forskningscenter inden for velfærdsteknologi
i samarbejde med Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.
LÆNGERE OG BEDRE LIV PÅ
NØRREBRO/BISPEBJERG
Nørrebro og Bispebjerg er to af de
områder i byen, som har den laveste middellevetid. Derfor igangsættes initiativer
som er særlig målrettet kronisk syge og
ældre københavnere i området, bl.a. med
tilbud om fysisk aktivitet samt et mere
sammenhængende patientforløb for
borger med KOL.
EKSTRA INDSATS TIL DE
SVAGESTE BORGERE
Der igangsættes initiativer til sikker
medicinindtagelse, styrkede rehabiliteringsindsatser til hjerneskadede og
borgere under 65 og til en styrket indsats
til palliative borgere.
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AMAGER ØST

EKSTRA STØTTE TIL UDSATTE
BØRN OG UNGE
Vi afsætter 25 mio. kr. i perioden
2014-2017 til tidligt at hjælpe dem, der
har, eller er på vej ud i et misbrug. Og til
de børn og unge, som vokser op i familier præget af alkoholmisbrug. Endelig
afsættes 5 mio. kr. årligt til sundhedsplejen bl.a. til flere besøg til udsatte
børnefamilier i barnets to første leveår for
at understøtte, at alle børn i byen får en
god start på livet.

Kilde: Sundhed- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Læs mere om disse og andre initiativer i budgetaftalen på www.kk.dk/Budget14

