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Høring af Københavns Kommunes sundhedspolitik 2015-2025
’Nyd livet, københavner’ og handleplaner
Københavns Kommunes sundhedspolitik 2015-2025 ’Nyd livet,
københavner’, samt handleplaner for henholdsvis bedre psykisk
sundhed og mod misbrug af alkohol og stoffer sendes i offentlig
høring frem til den 26. februar 2015.
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Med den kommende sundhedspolitik for København sætter vi en
fælles ramme og retning for, hvor københavnernes sundhed skal være
i 2025. Det er visionen at sikre alle københavnere en bedre livskvalitet. Derfor skal vi bryde den sociale ulighed i sundhed, så alle
københavnere får lige muligheder for at leve et godt og langt liv.
I 2015 igangsætter vi to handleplaner: En for bedre psykisk sundhed
og mod misbrug af alkohol og stoffer. Det gør vi, fordi københavnernes psykiske sundhed og forbrug af alkohol og stoffer har betydning
for blandt andet indlæringsevnen i skolen, muligheden for at gennemføre en uddannelse og få og fastholde et arbejde. God trivsel og et
godt helbred øger mulighederne for den enkelte københavner, og
derfor er sundhed et middel til at få det bedste ud af livet.
I de kommende 10 år vil vi løbende igangsætte nye handleplaner rettet
mod at løse københavnernes sundhedsudfordringer i samarbejde med
alle, der kan og vil bidrage til visionen.
Høringssvar vil indgå i den endelige udgave af sundhedspolitik og
handleplaner, som foreligges Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19.
marts 2015 og Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen hhv. 14.
og 30. april 2015.

Sundheds- og
Omsorgsborgmesteren

Høringsfristen er den 26. februar 2015.

Rådhuset
1599 København V

Høringssvarene bedes fremsendt til specialkonsulent Melissa Holmes
på e-mail z13s@suf.kk.dk og til specialkonsulent Mikkel Bernt
Nielsen på e-mail za5a@suf.kk.dk. Spørgsmål kan ligeledes rettes
hertil.
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Sundheds- og Omsorgsudvalget ser frem til at modtage jeres høringssvar og til i fællesskab i de kommende år at realisere visionen og sikre
københavnerne en bedre livskvalitet.

Venlig hilsen

Ninna Thomsen
Sundheds- og Omsorgsborgmester
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