
                                                                                                  

1 

 

Invitation til stormøde i sundhedsnetværket 
3. november 2021 kl. 17.00 – 20.00 i Tingbjerg Kulturhus 

ENDELIG er det muligt at mødes rigtigt igen. Det har i lang tid været svært at netværke og møde nye 
mennesker. Derfor har vi samlet en planlægningsgruppe fra netværket og skruet et program sammen, som 
både byder på spændende oplæg, pitch fra lokale aktører og ikke mindst mulighed for at snakke i mindre 
grupper om lokale, sundhedsrelaterede problemstillinger.  

Der vil til arrangementet blive serveret mad fra Café Mors Varme Hænder og der vil være kaffe, the og vand 
undervejs. 

Tilmelding  senest torsdag den 28. oktober på mail: EA4V@kk.dk 

Program 
17.00 – 17.05  Velkommen 
17.05 – 17.30  Sundhed på tværs v. Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden 
17.30 – 19.00  8 pitch af 2-3 minutter + Runde 1 + 2 – gruppediskussioner 
19.00 – 19.45 MAD og Netværk 
19.45 – 20.00 Opsamling i plenum og Tak for i dag 
 

Pitch 
Formatet 
8 deltagere laver et pitch på 2-3 minutter. Derefter vil der være 2 runder a 20 minutter, hvor pitchholderne 
holder workshop / gruppearbejde om deres pitchemne. Pitchet formulerer en problemstilling eller et dilemma. 
Og efterfølgende workshop bruges til at blive klogere på problemet/dilemmaet og måske finde ny viden eller 
nye samarbejdspartnere. 

1 Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden :  
Hvordan måler man social forandring i boligområdet? Deltag i debatten om evaluering af sociale indsatser i 
Tingbjerg. 

2 Center for Strategisk Folkesundhed : 
Som pårørendevejledere samt rådgivere i Center for Demens oplever vi, at vi ikke har kontakt med pårørende 
i Tingbjergområdet. 

3 Krumspring : 
Hvorfor går tilmeldingerne på Tingbjerg skole så langsomt, at vi er tæt på at nedlægge holdene ved 
sæsonstart? Holdene på ECV, Husum eller Tagensbo har ventelister. 

4 Idrætsfællesskabet og Center for Diabetes i København: 
Hvordan motiveres voksne og ældre med diabetes bedst til at deltage i motionstilbud?  
Hvad motiverer til motion? Hvilke motionstilbud savnes? Hvordan får vi folk I og omkring Tingbjerg med? 

5 Center for Strategisk Folkesundhed : 
Hvad er behovet for tilbud inden for mental sundhed/psykisk mistrivsel? 

6 Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden :  
Hvordan kommer vi bedst i dialog med de unge? Og hvorfor er det vigtigt? – Del dine erfaringer om 
udfordringer og muligheder i inddragelsen af unge i Tingbjerg og Husum. 

7 ?  

8? 
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Der er stadig plads til at pitche, så hvis du er interesseret, så giv lyd til Stine på stineskot@gmail.com senest 
20. oktober. 

Husk at man kan melde sig gratis ind i sundhedsnetværket her: 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=9YGK3PGJJ29K 

 

Vi glæder os til at se jer alle sammen igen. 
Med venlig hilsen 

Planlægningsgruppen 
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