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Københavns Kommune 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
Center for Faglig udvikling 
Att.: Mette Vestergaard 
 
 

01-02-2009 
 
 
Placering af Sundhedscenter 
 
Vesterbro Lokaludvalg har behandlet det udsendte høringsmateriale på 
et møde i Vesterbro Lokaludvalg den 22. januar 2009, og vi skal her 
komme med vores bemærkninger i sagen. 
 
Tilgængelighed 
Helt overordnet mener Vesterbro Lokaludvalg at det centrale i 
placeringen af et sundhedscenter, der skal dække tre bydele må være 
tilgængeligheden. Det skal være muligt let og hurtigt at komme til 
centeret uanset hvilken af de tre bydele, centeret placeres i.  
 
Patientgrundlag 
Dernæst skal sundhedscenterets placering baseres på en analyse af 
hvor patienterne kommer fra. Ikke bare nu, men også i den fremtidige 
udvikling. Placeringen af et sundhedscenter må være fremtidssikret, så 
centeret ikke skal flytte igen om 2-3 eller 5 år. Det betyder at 
udvidelser i fremtiden, hvor centeret måske vil blive omformet til et 
decideret sundhedshus med egentligt præventivt arbejde også skal 
tænkes ind i placeringen. 
Vesterbro Lokaludvalg har ikke overblik over sundhedsudviklingen i 
bydelene, det overlader vi trygt til fagfolkene, men vi vil altså mene, at 
både de nuværende patientgrupper og udviklingen i disse, samt 
udvidelsen med nye patientgrupper i et egentligt præventivt arbejde 
skal tænkes ind i placeringen. 
 
Konkret placeringsforslag 
En langsigtet mulighed for placering kunne være på Carlsberg, der 
ligger placeret mellem de tre bydele. Men da Carlsberg ikke når at 
blive udbygget i en takt så der kan placeres et Sundhedscenter der 
allerede i 2009, så vil Lokaludvalget i stedet pege på Kommunens 
bygninger på Vigerslev Allé lige ved Enghavevej.  
Det ligger lige ved en s-togsstation, lige ved bus 1A, der kører 
igennem både Vesterbro og Valby, og lige ved bus 3A, der kører 
gennem Kgs. Enghave og Vesterbro. Så vidt Vesterbro Lokaludvalg er 
orienteret er der en række kommunale institutioner der i dag bruger 
bygningerne, men som efter planen skal flytte ud i nær fremtid, og 
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bygningerne vil derfor blive ledige. Vi er desuden orienteret om at 
også Kgs. Enghave Lokaludvalg har peget på disse bygninger som en 
mulig placering. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Pva. Vesterbro Lokaludvalg 
 
 
Formand Niels Vestergaard 
  


