
 
   

 
Orientering om ny fysisk lokalisering af forebyggelses- 
og genoptræningstilbud i Sundheds- og Omsorgsfor-
valtningen  

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget har i foråret 2019 besluttet at omlægge ar-

bejdet på genoptrænings- og forebyggelsesområdet på baggrund af en 

analyse af sundhedshusene. Målet er at sikre øget robusthed, et ensartet 

serviceniveau og høj faglighed i tilbuddene til borgerne. Dette giver samti-

dig mulighed for bedre udnyttelse af lokaler og for udvikling af tilbuddene.  

Omlægningen betyder en ny fysisk lokalisering af nogle af tilbuddene i 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens nuværende sundhedshuse og træ-

ningscentre.  

De fem eksisterende sundhedshuse opretholdes som indgange for bor-

gerne, og funktioner som fx aktivitetscentre, sygeplejeklinikker og læger for-

bliver i husene. Genoptræningstilbuddene til de ældre, vil fortsat foregå for-

delt over hele byen, så de er tæt på borgerne. En mindre del af den speciali-

serede genoptræning flytter. 

Af figur 1 og 2 fremgår den nuværende og fremtidige lokalisering af tilbud-

dene. 

Forebyggelsesområdet 

Det nuværende sundhedshus på Nørrebro kommer fra foråret 2020 til at 

huse flere forebyggelsestilbud. Her skabes et fællesskab med Center for 

Børn og Unges Sundhed, det nye Center for Mental Sundhed og Enhed for 

KOL, der samler tilbuddet til københavnere med KOL På sundhedshus Ve-

sterbro bliver hjertetilbuddet samlet med Center for Diabetes, inden de for-

mentlig i 2023, kan flytte ind i helt nybyggede lokaler i De Gamles By. 

 

Genoptræningsområdet 

I sundhedshus Vesterbro forbliver forløbene inden for genoptræning, mens 

geriatri-hold flyttes til Langgadehus og albue-specialet til sundhedshus 

Østerbro, hvor der i forvejen er hånd-speciale. I Vanløse flytter genoptræ-

ningshold til Bystævneparken.  

 

Flytningen på forebyggelses- og genoptræningsområdet giver mulighed 

for, at genoptræningstilbud, særligt forløb for ældre københavnere, er til 

stede i alle bydele, og at forebyggelsestilbuddene kan samles på færre 

adresser for at styrke den faglige synergi mellem enhederne.  

 

I dag låner sundhedshusene lokaler ud til patientforeninger, frivillige for-

eninger og idrætsorganisationer, når det er muligt. Det vil fortsat være en 

ambition, men i enkelte huse formodes det, at den nye organisering vil 

kræve en genforhandling af de eksisterende aftaler med udvalgte forenin-

ger. 

 

5. februar 2020 

Sagsnummer 

2019-0341044 

 

Dokumentnummer 

2019-0341044-2 

 

 

 

Administration 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

  

Til Lokaludvalg 



 

Afdeling for Bolig og Modernisering 2/4 

 

 
Flytningen vil ske i flere faser hen over forår og sommer 2020. Borgere og 

samarbejdspartnere vil blive orienteret om konkrete ændringer i adresser 

m.m., når de fysiske flytninger finder sted. 



Figur 1. Nuværende lokalisering af forebyggelses- og genoptræningområdet 

 

 
  



 

Afdeling for Bolig og Modernisering 4/4 

 

 
Figur 2. Fremtidig lokalisering af forebyggelses- og genoptræningsområdet 

 

 


