
Kortlægning af Sundhedshuse i Region Hovedstaden på baggrund af tilbagemeldinger fra kommunerne i oktober 2014. 

Kommune Kommune

Sundhedshus

Kommunale funktioner Regionale funktioner Praksis sektor Andre aktører Spørgsmål om sundhedshuset rummer 

mulighed for udvidelse af 

tilstedeværende aktører, tilbud eller 

funktioner. 

Albertslund Albertslund Kommune

Opdateret: 

Sundhedshuset Albertslund: 

Nyopført kommunalt 

sundhedshus taget i brug 

december 2015. 

Behandling og pleje 

Plejecenter med 81 almindelige plejeboliger

15 lidt større boliger, Sygeplejeklinik  

Omsorgstandpleje   

Genoptræning/Rehabilitering

12 fleksible pladser (aflastningspladser, 

rehabiliteringspladser og genoptræningspladser)

Forebyggelsestilbud

Praktiserende læger Samarbejde med Patientforeninger, 

frivillige

Allerød Allerød Kommune

ingen

Ballerup Ballerup Kommune

Sundhedshuset

Forebyggelsestilbud

Genoptræning/rehabilitering

Samarbejde med Patientforeninger, 

frivillige, erhversvirksomheder.                          

Bornholm Bornholms 

Regionskommune 

(ikke verificeret)

ingen

Brøndby Brøndby Kommune

Træningscenter Brøndby

Forebyggelsestilbud

Genoptræning/rehabilitering

Behandling og pleje 

kontinensklinik

Tværkommunalt samarbejde med 

Glostrup og Albertslund om 

genoptræning/rehabilitering, samt 

samarbejde med patientforening.

Dragør Dragør Kommune

Sundhedscentret 

Wiedergården

Forebyggelsestilbud

Genoptræning/rehabilitering

Tværkommunalt samarbejde med 

Tårnby Sundhedscenter

Ikke mulighed for at udvide de fysiske 

rammer, og der er ingen planer om at bygge 

nyt sundhedscenter og udvide på den måde.

Egedal Egedal Kommune

Egedals rådhus og 

sundhedscenter 

Genoptræning/rehabilitering 

Forebyggelsestilbud 

Behandling og pleje

Midlertidige døgnpladser

Sygeplejeklinik

Tværkommunalt samarbejde med 

Ballerup, Gladsaxe, Herlev, og 

Furesø kommuner

Fredensborg Fredensborg Kommune

ingen

Frederiksberg Frederiksberg Kommune

Frederiksberg 

Sundhedscenter

Forebyggelsestilbud

Genoptræning/rehabilitering

Behandling og pleje 

Sygeplejeklinik

Samordningsleder"funktion" 

Tæt samarbejde med 

praksiskonsulenter

Samarbejde med patientforeninger

Samarbejde med idrætorganisationer

Samarbejde med erhvervslivet

Samarbejde med frivillige 

organisationer

Tværkommunalt samarbejde

Ikke kapacitet til yderligere udvidelse i 

nuværende lokaliteter. Vi har kun mindre 

lokaler til rådighed. De frivillige kan låne 

undervisningslokalerne om aften, men 

sundhedscentret har selv brug for lokalerne 

hele dagen og meget af aftenen.
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Kommune Kommune

Sundhedshus

Kommunale funktioner Regionale funktioner Praksis sektor Andre aktører Spørgsmål om sundhedshuset rummer 

mulighed for udvidelse af 

tilstedeværende aktører, tilbud eller 

funktioner. 

Frederikssund Frederikssund Kommune 

(ikke verificeret)

Nyt fælles kommunalt og 

regionalt sundhedshus 

planlægges etableret i 

forbindelse med lukning af 

hospital

Genoptræning/rehabilitering

Kommunens Rehabiliteringsafdeling har siden den 1. 

januar 2015 været placeret på Frederikssund 

Hospital. Afdelingen har 20 pladser og tilbyder 

rehabiliteringsophold, akut ophold og ophold for 

døende. 

Frederikssund Hospitals 

funktioner.

Furesø Furesø Kommune

Ikke samlet på en adresse

Tværkommunalt samarbejde med 

Ballerup, Gladsaxe, Herlev, Gentofte 

og Lyngby-Taarbæk kommuner, men 

også Rødovre, Egedal, Rudersdal 

kommuner.

Gentofte Gentofte Kommune

Tranehaven                                             

Afdelingen har 20 pladser og tilbyder 

rehabiliteringsophold, akut ophold og ophold for 

døende. Du kan læse mere om de forskellige 

opholdstyper på siden Midlertidigt ophold eller i 

pjecen, som du kan hente i højre kolonne. 

Gladsaxe Gladsaxe Kommune

Forebyggelsescenter          

Gladsaxe Gladsaxe Kommune

Træningscenter Gladsaxe

Medarbejderstaben består af fysioterapeuter, 

ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og 

sygeplejersker.

Glostrup Glostrup Kommune

Glostrup Kommunes 

Træningscenter

Tværkommunalt samarbejde med 

Albertslund og Brøndby i forhold til 

forløbsprogrammerne. De varetager 

henholdsvis hjertekar og cancer samt 

lænderyg.

Der er ingen planer om at bygge et egentligt 

sundhedshus.

Gribskov Gribskov Kommune (ikke 

verificeret)

ingen

Du skal henvende dig til Visitationen, hvis du vil 

søge om et ophold på Rehabiliteringsafdelingen. 

Se kontaktoplysninger i menuen til højre.
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Kommune Kommune

Sundhedshus

Kommunale funktioner Regionale funktioner Praksis sektor Andre aktører Spørgsmål om sundhedshuset rummer 

mulighed for udvidelse af 

tilstedeværende aktører, tilbud eller 

funktioner. 

Halsnæs Kommune

Sundhedshuset i 

Frederiksværk

Forebyggelsetilbud 

Forebyggelsesindsatser for børn og voksne – 

herunder eks. rygskole og forløbsprogram for KOL og 

diabetes

Genoptræning/rehabilitering Vedligeholdelsestræning, 

genoptræning og rehabilitering ved ergoterapeut og 

fysioterapeut 

Fysisk, psykisk, mental og social stimulering og 

vedligeholdelse af funktions niveau ved social og 

sundhedsassistenter til borgere der benytter sig af 

aktivitets dagtilbud i huset.

Behandling og pleje 

Aflastning af nære pårørende som passer deres 

plejekrævende borger via aktivitets og dagtilbud

Demenskonsulentfunktionen, herunder afholdelse af 

pårørende møder i huset.

Halsnæs Halsnæs Kommune

Nyt  sundhedshus i Hundested 

planlagt

Genoptræning og rehabilitering 

af borgere visiteret til kommunens midlertidige 

døgnpladser.

Genoptræning og vedligeholdelse af borgere visiteret 

til plejebolig i Plejecentret Hundested.

Genoptræning og rehabilitering ved ergoterapeut og 

fysioterapeut.

Helsingør Helsingør Kommune

 Poppelgaarden:

Nyt fælles kommunalt 

/regionalt sundhedshus 

planlagt etableret

Behandling og pleje 

Genoptræning/rehabilitering

Helsingør Helsingør Kommune

Sundhedshuset i Murergade 

(Regionalt)

Nyt fælles kommunalt 

/regionalt sundhedshus 

planlagt etableret

Forebyggelsestilbud

Genoptræning/rehabilitering

Behandling og pleje: 

Akutklinik, medicinske 

ambulatorier, Røntgen, 

Jordemoderkonsultation

Praktiserende læger, 

Øjenlæge, Psykolog, 

kiropraktorer, diætist, 

fodterapeut. 

Herlev Herlev Kommune 

(ikke verificeret)

Herlev Kommunes 

Sundhedscenter

Forebyggelsestilbud

Genoptræning/rehabilitering

Herlev Herlev Kommune 

(ikke verificeret)

Kagshuset

Kagshuset:

Forebyggelsestilbud

Behandling og pleje 

ambulant behandling, alkoholbehandling, 

stofbehandling, efterbehandling
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Kommune Kommune

Sundhedshus

Kommunale funktioner Regionale funktioner Praksis sektor Andre aktører Spørgsmål om sundhedshuset rummer 

mulighed for udvidelse af 

tilstedeværende aktører, tilbud eller 

funktioner. 

Hillerød Hillerød Kommune 

(ikke verificeret)

Sundhedscenter 

Kirsebærhaven

Nyt sundhedscenter under 

opførelse (forventet klar: 

2016)

Forebyggelsestilbud

Genoptræning/rehabilitering

Behandling og pleje 

Sygeplejeklinik, akutpladser 

Hvidovre Hvidovre Kommune

SundhedsCenter 

Forebyggelsestilbud

Genoptræning/rehabilitering

Sundhedspleje

Samarbejde med netværk og patient- 

og pårørende foreninger, der benytter 

huset til møder og aktiviteter.

Hvidovre Hvidovre Kommune

Nyt Sundhedshus er planlagt 

til åbning inden 2017

Forebyggelsestilbud

Sundhedspleje

Genoptræning/rehabilitering

Behandling og pleje: 

Sygeplejeklinik

Samarbejde med netværk og patient- 

og pårørende foreninger, der benytter 

huset til møder og aktiviteter.

Der er ikke plads til yderligere funktioner.

Høje Taastrup Høje-Taastrup Kommune 

(ikke verificeret)

Træningscenter Espens 

Vænge 

Forebyggelsestilbud

Genoptræning/rehabilitering

Samarbejde med patientforeninger   

Høje Taastrup Høje-Taastrup Kommune 

(ikke verificeret)

Familiens Hus

Jordmoderkonsultation.  Samarbejde mellem Mødrehjælpen 

og Høje-Taastrup Kommune

Hørsholm Hørsholm Kommune (ikke 

verificeret)

Sundhedscenter Louiselund

Forebyggelsestilbud

Genoptræning og rehabilitering

Behandling og pleje 

Plejeboliger

Ældre- og handicapvenlige boliger 

Midlertidige boliger.

Samarbejde med:

Patientforeninger

Forskningsinstitutioner

Ishøj Ishøj Kommune

Ishøj læge- og 

Sundhedscenter

Forebyggelsestilbud 

Rygestop, diætistvejledning, motionsvejledning, tilbud 

til borgere med overvægt, samt mødregrupper.                     

Rehabilitering 

Forløbsprogram: Diabetes, KOL, hjerte/kar, kræft 

(Genoptræningscenteret er ikke på samme matrikel)                       

Behandling og pleje 

Sygeplejeklinik. 

Jordmoderkonsultation inkl. 

fødselsforberedelse.

Praktiserende læger Tværkommunalt samarbejde med 

Vallensbæk Kommune. 

Samarbejdes meget tværfagligt og  

trækkes på kompetencer i både 

hjemmesygepleje, sundhedspleje,  

genoptræningscenter, svømmehal, 

skoleområdet, sportsforeninger og de 

frivillige netværk.

Der er ikke geografisk plads til yderligere 

aktiviteter, uden at man laver en udbygning 

af sundhedscenteret.

Flere aktiviteter foregår ”udenfor” huset. 
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Kommune Kommune

Sundhedshus

Kommunale funktioner Regionale funktioner Praksis sektor Andre aktører Spørgsmål om sundhedshuset rummer 

mulighed for udvidelse af 

tilstedeværende aktører, tilbud eller 

funktioner. 

København Københavns Kommune

Sundhedshus Amager 

Forebyggelsestilbud,  forebyggelsesforløb for ledige  

borgere henvist fra jobcenter rehabiliteringsforløb for 

borgere med kronisk sygdom.

Genoptræning/rehabilitering 

Rehabiliteringsforløb for borgere med kronisk 

sygdom.

Pleje og behandling

Sygeplejeklinik

hjemmesygepleje

Forebyggende hjemmebesøg

Alkoholenheden

Inkontinensklinik:

Praktiserende læger Samarbejde med patient- og 

idrætsforeninger og aftenskole

København Københavns Kommune

Sundhedshus Nørrebro

Forebyggelsestilbud  

Forebyggelsesforløb for ledige  borgere henvist fra 

jobcenter rehabiliteringsforløb for borgere med 

kronisk sygdom.

Ryg- og Genoptræningscenter København

Pleje og behandling

Sygeplejeklinik

Samarbejde med patient- og 

idrætsforeninger 

København Københavns Kommune

Sundhedshus Vanløse

Forebyggelsestilbud  forebyggelsesforløb for ledige  

borgere henvist fra jobcenter (basis-kombi forløb), 

rehabiliteringsforløb for borgere med kronisk sygdom.

Genoptræning/rehabilitering 

Rehabiliteringsforløb for borgere med kronisk 

sygdom. 

Pleje og behandling

Sygeplejeklinik:

Hjemmesygepleje:

Udkørende hjemmesygepleje

Forebyggende hjemmebesøg:

Inkontinensklinik

Bydækkende mad- og måltidsteam:

Praktiserende læger

Speciallæger

Psykologer

Vanløse Fysioterapi og 

Genoptræning

Samarbejde med patient- og 

idrætsforeninger og aftenskole
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Kommune Kommune

Sundhedshus

Kommunale funktioner Regionale funktioner Praksis sektor Andre aktører Spørgsmål om sundhedshuset rummer 

mulighed for udvidelse af 

tilstedeværende aktører, tilbud eller 

funktioner. 

København Københavns Kommune

Sundhedshus Vesterbro

Forebyggelsestilbud,  forebyggelsesforløb for ledige  

borgere henvist fra jobcenter

Genoptræning/rehabilitering 

Rehabiliteringsforløb for borgere med kronisk 

sygdom.

Pleje og behandling

Sygeplejeklinik:

Aktivitetscenter for borgere over 65 år med forskellige 

behov. 

BørneVægtsCenter med tilbud til børn og familier 

med svær overvægt.

Jordemodercenter Almen praksis

Speciallæger

Kiropraktorerne på 

Vesterbro

Samarbejde med patient- og 

idrætsforeninger og aftenskole

København Københavns Kommune

Sundhedshus Østerbro

Forebyggelsestilbud  

forebyggelsesforløb for ledige  borgere henvist fra 

jobcenter 

Forebyggende hjemmebesøg

Genoptræning/rehabilitering

rehabiliteringsforløb for borgere med kronisk sygdom.

Pleje og behandling

Sygeplejeklinik

Hjemmesygepleje:

Udkørende hjemmesygepleje

Aktivitetscenter

Aktiviteter for borgere over 65 år med forskellige 

behov 

Samarbejde med patient- og 

idrætsforeninger og aftenskole

København Københavns Kommune

Center for kræft og sundhed 

København

Kræftrehabilitering. 

Tilbud til alle personer, som er berørte af kræft. Det 

gælder både kræftpatienter, pårørende og efterladte.

Kræftens Bekæmpelse

København Københavns Kommune og 

Region Hovedstadens 

psykiatri - det er besluttet at 

åbne et Psykiatriens Hus 

belligende på Griffenfeltsgade 

i København. 

På sigt kan der komme flere 

psykiatrihuse

Kommunale støttetilbud og regionale psykiatriske 

behandlingstilbud. 

Lyngby Lyngby-Taarbæk Kommune 

(ikke verificeret)

ingen

 Tværkommunalt samarbejde om 

forebyggelse, genoptræning og 

rehabilitering. 

Side 6 af 7



Kortlægning af Sundhedshuse i Region Hovedstaden på baggrund af tilbagemeldinger fra kommunerne i oktober 2014. 

Kommune Kommune

Sundhedshus

Kommunale funktioner Regionale funktioner Praksis sektor Andre aktører Spørgsmål om sundhedshuset rummer 

mulighed for udvidelse af 

tilstedeværende aktører, tilbud eller 

funktioner. 

Rudersdal Rudersdal Kommune

Genoptrænings- og 

Plejecentret Skovbrynet

Forebyggelsestilbud: 

Kommunale tilbud i forløbsprogrammerne 

Rygestoptilbud.

Genoptræning og rehabilitering:

Pleje og behandling: 

20 midlertidige pladser. 

24 faste plejepladser

Det er desuden politisk besluttet at samle 

flere funktioner på Teglporten fremadrettet. 

Kommunens Rusmiddelrådgivning skal 

således flyttet til centret. 

Rudersdal Rudersdal Kommune

Genoptrænings- og 

aktivitetscenter Teglporten:

Forebyggelse:

Kommunale tilbud i forløbsprogrammerne. 

Kontinensklinik 

Genoptræning og rehabilitering

Det er desuden politisk besluttet at samle 

flere funktioner på Teglporten fremadrettet. 

Kommunens Rusmiddelrådgivning skal 

således flyttet til centret. 

Rødovre Rødovre Kommune

Rødovre Sundhedscenter

Forebyggelsestilbud

Rehabilitering/genoptræning

Hjælpemiddelafdeling

Visitation til sundhedsfremme og hjemmehjælp

Samarbejde med frivillige og 

patientforeninger

På nuværende tidspunkt er der ikke 

muligheder for at udvide de fysiske rammer. 

Det vil kræve en omrokering af funktioner.   

Tårnby Tårnby Kommune

SundhedsCenter Tårnby

Forebyggelsestilbud

Genoptræning/rehabilitering

Behandling og pleje: 

Sygeplejeklinik 

Praktiserende læger         

Klinik for rygkirurgi 

Kiropraktik                 

Tandlæger        

Fysioterapi 

Apotek                                       

Fitnesscenter                

Alkoholambulatorie                   

Samarbejde med patientforeninger

Vallensbæk Vallensbæk Kommune (ikke 

verificeret)

Sundhedshuset Nordmarken

Forebyggelsestilbud

Selvtræning

Behandling og pleje

Praktiserende læger Tværkommunalt samarbejde om 

forløbsprgrammer og genoptræning/ 

rehabilitering (Ishøj) 
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