
Høringssvar vedrørende 
Sundhedspolitik 2019 til 2022

Til Sundheds- og Omsorgschef Torben Laurén

Frederiksberg Udsatteråd takker for høringen vedrørende Sundhedspolitik 2019 til 2022 ”Vores sunde 
Frederiksberg”.

Rådets brugerrepræsentanter har gennemgået forslaget og vil gerne knytte følgende bemærkninger til 
dette:

Rådet for socialt udsattes undersøgelse blandt undsatte (SUSY UDSAT 2017) viser at socialt udsatte i 
gennemsnit lever 19 år kortere end resten af befolkningen. Der er en markant social slagside både når 
det gælder fysik sundhed og mental trivsel. 

Med afsæt i sundhedspolitikkens tilgang om ”Sundhed for alle”, som sætter fokus på at alle skal have 
mulighed for at leve et sundt liv og have lige adgang til sundhed - ser brugerrepræsentanterne i 
udsatterådet gerne at politikken har et skærpet fokus på at sundhedstilstanden blandt udsatte grupper 
halter alvorligt efter resten af befolkningen. 

Det er især opsigtsvækkende, at mange af de socialt udsatte dør som konsekvens af lidelser, der kunne 
have været forebygget eller behandlet, hvis de blot var taget hånd om i tide.

Udsatterådet ønsker endvidere at gøre opmærksom på, at blandt udsatte kan mange have svært ved at 
overskue og administrere et behandlingsforløb og de har brug for mere støtte og hjælp i mødet med 
sundhedsvæsenet, end mange andre borgere har.

Vi ser det derfor som særlig vigtigt at den nye sundhedspolitik har særlig opmærksomhed på, at 
sundhedsindsatserne målrettes, så de bliver bedre til at rumme socialt udsatte. De skal tilbydes den 
ekstra hjælp, de har brug for - hvis de skal have noget ud af de sundhedstilbud der tilbydes, eksempelvis 
i form af særligt målrettede tilbud som flere socialsygeplejersker/gadesygeplejerske; altså en styrkelse af 
opsøgende, udgående sundhedsteams. 

For forebyggelse er vigtig, så derfor vil flere gadesygeplejersker og flere opsøgende udgående 
sundhedsindsatser på sociale væresteder og lignende, være tiltag, som vi mener skal prioriteres.

Frederiksberg Kommune vil også med fordel kunne etablere en ordning som på plejehjem, hvor borgere i 
botilbud også får mulighed for at få en læge, der kommer i botilbuddet. Fordelen ved denne ordning er, at 
borgerne i det pågældende botilbud kan vælge en ”huslæge” ligesom personalet i det pågældende 
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botilbud får ”supervision” af den pågældende  læge. Dette bør omfatte alle typer af botilbud dvs. efter § 
107, § 108 og § 85.

Med venlig hilsen

Michael Brautsch
Formand


