
Kære Afdeling for Strategisk Folkesundhed 

 

Mange tak for et rigtig godt møde den 3. juni. 

Det var meget interessant for os at høre om jeres tanker og erfaringer med Københavns sundhedshuse og 

ikke mindst om jeres overvejelser om nye tiltag inden for patientrettet forebyggelse, rehabilitering og 

genoptræning. 

Vi bed mærke i, at det indgår i jeres overvejelser at adskille jer lidt fra murstenene og være mere til stede 

lokalt og måske med de boligsociale helhedsplaner. 

Som vi kort fortalte, arbejder vi i SOSU på, at skabe et lokalt netværk af interessenter med det formål at 

skabe mere viden om sundhed og flere sundhedstilbud i vores bydel. Med en større og mere mangfoldig 

palette af sundhedstilbud til vores lokale borgere håber vi at forbedre den generelle sundhed og skabe flere 

sunde fællesskaber. 

Vi er nu nået så langt i vores interne udviklingsarbejde, at vi ønsker at indkalde alle interessenter til et 

netværksmøde, hvor vi sammen kan tage næste skridt i udviklingen af det lokale sundhedsnetværk. 

Og her ønsker vi at gribe det tilbud I fremsatte ved vores møde. I tilbød at komme ud til os og holde et 

oplæg og deltage i yderligere dialog om jeres rolle lokalt i Brønshøj. 

Derfor vil vi høre om I har lyst til at deltage i vores første stormøde i sundhedsnetværket, som 

oplægsholdere og som modtager af de lokale input? 

Vi forestiller os at oplægget skal handle om jeres overvejelser og tvivl om, hvordan I bedst udvikler 

patientrettet forebyggelse, rehabilitering og genoptræning til gavn for flere Københavnere. 

Og at Lokaludvalgssekretariatet derefter faciliterer en workshop, hvor de lokale sundhedsinteressenter kan 

arbejde med bedre sundhed i Brønshøj ud fra spørgsmålet ”Hvordan forbedrer vi sundhedstilstanden i 
Brønshøj?”. 

Og det kan eventuelt være ud fra de 3 perspektiver: Bevægelse, kost og psyke. 

Vi har vedlagt en skitse af mødets dagsorden, hvor I spiller en afgørende rolle. 

Til mødet inviteres alle interessenter; både private der har tilkendegivet en interesse og alle lokale private 

og offentlige aktører og ildsjæle. I alt inviteres ca. 200 personer og vi forventer og håber på deltagelse af 

omkring 50 personer. 

Det vil passe godt med en dato i oktober kl. 17 -21.  

Har I lyst til at deltage og i så fald, hvilken dato kan passe? 

Vi glæder os til at høre fra Jer og til det videre samarbejde. 

Med venlig hilsen 

Stine Skot 

Formand for SOSU i Brønshøj-Husum Lokaludvalg 

 


