FORSLAG TIL BUDGET 2022

SUNDHEDS- OG
OMSORGSUDVALGET
Sundheds- og Omsorgsudvalgets opgaver
Sundheds- og Omsorgsudvalget har det
overordnede ansvar for sundheds- og
omsorgsmæssige opgaver i forhold til kommunens
ældre borgere. Ansvaret omfatter opgaver som
træning, hjemmepleje, sygepleje, pleje- og
ældreboliger, hjælpemidler, madservice, tandpleje
og aktivitetstilbud.
Sundheds- og Omsorgsudvalget har endvidere
ansvar for en række opgaver i forhold til samtlige
københavnere. Det gælder sundhedsfremme og
forebyggelse, rehabilitering, genoptræning efter
sundhedsloven, vederlagsfri fysioterapi samt
samarbejde med regionen omkring
udmøntning af sundhedsaftaler, herunder
tilrettelæggelsen af indlæggelser og udskrivninger
samt medfinansiering af sygehusbehandling og

sygesikring. Ligeledes hører Arbejdsmiljø
København og Københavns Kommunes
elevadministration under udvalget. Sundheds- og
Omsorgsudvalgets primære fokusområder er
forankret Københavns Kommunes sundheds- og
ældrepolitik.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er udvalgets
administrative organisation, der sikrer, at udvalgets
ansvarsområder og opgaver varetages.

Tabel 1. Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede udgifter
2022
1.000 kr. (2022 pl)

2023

2024

2025

Serviceudgifter

4.866.617

4.936.180

4.939.883

5.006.440

Overførsler mv.

2.008.660

2.008.660

2.008.660

2.008.660

Anlæg

39.035

57.248

41.280

72.438

Finansposter

34.215

58.888

88.459

122.955

6.948.527

7.060.977

7.078.282

7.210.493

I alt

Sundheds- og Omsorgsudvalgets udfordringer de
kommende år
COVID-19 har ændret på den enkeltes hverdag og
påvirket københavnernes sundhed. For Sundhedsog Omsorgsudvalget forventes året 2020 derfor at
sætte sit præg mange år frem i tiden. Sundheds- og
Omsorgsudvalget vil i det kommende år og efter
konsolidering som følge af kommunalvalget i
november 2021, at have fokus på de mulige
langsigtede konsekvenser af Corona-epidemien.
Som følge af COVID-19 vil Sundheds- og
Omsorgsudvalget have øget fokus på udviklingen i
københavnernes mentale sundhed som følge af
ensomhed, udvikling i demens på grund af
manglende tidlig opsporing i perioden, hvor
samfundet i et vist omfang har været lukket ned.
Samtidig forventes der en stigning i efterspørgsel
på forløb som følge af manglende henvisninger og
det forventes, at der blandt københavnerne kan
være øget fysisk funktionsnedsættelse som
konsekvens af nedlukning og reduktion af
træningsaktiviteter.

For Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil der
også være behov for at tage arbejdsmiljømæssige
tiltag og en risiko for nedsat organisatorisk kapacitet
til udvikling og implementering som konsekvens af
et øget arbejdspres og byrde i forbindelse med
COVID-19 håndtering.
Udover COVID-19 vil der i de kommende år skulle
bygges flere plejehjem til en voksende
ældrebefolkning, som forventes i fremtiden.

