Nye sundhedsfællesskaber i Brønshøj?
INVITATION TIL STORMØDE
Hvordan opnår vi bedre sundhed i Brønshøj-Husum? Kan vi skabe nye samarbejder mellem aktører
i bydelen? Kan de private aktører på sundhedsområdet hjælpe kommunen med at realisere deres
sundhedsdrømme? Og kan man overhovedet arbejde med sundhed på andre måder end vi gør i
dag? Kan vi finde de gode eksempler og bruge det som fælles inspiration?
Social og sundhedsudvalget under Brønshøj-Husum Lokaludvalg (SOSU) stiller os selv disse
spørgsmål, men vi kan ikke besvare dem selv.
Derfor vil vi gerne inviterer ALLE aktører i bydelen, der på en eller anden måde arbejder med
sundhed. Visionen er, at vi på sigt kan skabe et stærkt netværk mellem aktører – private,
offentlige, foreninger mv. – og på den måde kan hjælpe hinanden med at nå målet bedre sundhed
og flere sundhedsfællesskaber i Brønshøj-Husum.
SOSU håber, at vi sammen kan skabe et netværk, der arbejder med at styrke bydelens sundhed.
Vi starter med et stormøde. Her vil SOSU dels uddybe tankerne om det at skabe et lokalt
sundhedsnetværk og dels vil vi på dette møde arbejde konkret med en aktuel sag. Denne sag er
Københavns Kommunes ønske om at nå flere lokalt i deres sundhedsindsatser.
Der vil være en sandwich, vand og kaffe/the under arrangementet.
Tilmelding til Brønshøj-Husum Lokaludvalgs sekretariat på mail: broenshoejhusumlokaludvalg@okf.kk.dk senest 28. oktober
Send gerne invitationen videre til relevante, lokale sundhedsaktører fra dit netværk.

5. november kl. 17-21
Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus
Skolesiden 4, 2700Brønshøj

Program:
17.00-17.15 Velkomst v. SOSU og præsentation af idéen om det lokale sundhedsnetværk
Oplæg
17.15-17.45 Afdeling for Strategisk Folkesundhed: ”Hvordan forbedrer vi sundhedstilstanden i
Brønshøj?
Afdeling for Strategisk Folkesundhed fra Sundheds-og Omsorgsforvaltningen i
Københavns Kommune indleder med at give et overordnet billede af, hvordan
Brønshøjs almene sundhedstilstand er og hvordan de arbejder med forebyggende
indsatser, genoptræning mv. og hvilke udfordringer de står overfor.
17.45-18.00 Læge Amneh Hawwa
Om projekter i Tingbjerg.
18.00-18.15 Sundhedscafeen i Pilegården
Hvordan har Sundhedscaféen grebet deres arbejde an. Hvilken form for lokalt
fællesskab har de skabt? Hvilke udfordringer er de stødt på?
Workshop
18.15-19.00 Workshop del 1
19.00-19.25 Sandwich og netværk
19.25-20.10 Workshop del 2
20.10-20.55 Opsamling på Workshops
20.55-21.00 Afrunding og information om det videre forløb.

