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FOREBYGGELSESCENTRE I 
KØBENHAVN 

 
5 lokale forebyggelsescentre  
Formål: At øge Københavnernes fysiske og psykiske 

sundhed og livskvalitet gennem øgning af 
handlekompetence i forhold til: 
 Kostvaner K 
 Rygevaner R 
 Alkoholvaner A 
 Motionsvaner M 
 Trivselsvaner S 

 
 

 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Grundlæggende opgave:  At styrke den enkeltes handlekompetence / mestringsevne /egenomsorg: Troen på at man selv er i stand til at påvirke sin situation eller nå sine mål og erfaringer om hvordan man kan gøreMetode:Empowerment / Mægtiggørelse  Bibringe handleevne, kontrol og ejerskab over beslutninger, der påvirker livsvilkår og sundhed



SUNDHED ER ET MIDDEL TIL 
AT KUNNE GØRE DET MAN VIL 
Temaer 
• Skabe social lighed i sundhed 
• Fokus på livskvalitet 
• Lige adgang til sundhedsydelser 
• Sundhed indtænkes alle steder 
• Særlig støtte, til dem der har  
 mest behov  
• Fysisk og psykisk sundhed  
 ligestilles  
• Samarbejde & partnerskaber 
• Afsæt i bedste viden 
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PERSPEKTIVER PÅ LIGHED I 
SUNDHED I FCN 
  

1.  Målrette indsatser til dem, der har størst behov 
 Sikre at FCNs tilbud er relevante for borgerne med 

fokus på den dårligst stillede halvdel af befolkningen 
 

2.  Lige adgang til sundhedsydelser  
 Sikre at borgerne kender FCNs tilbud og at de er 

tilgængelige – fx gennem målrettet rekruttering og 
aktiviteter i lokalområdet 
 

3.  Samarbejde om sundhed  
 Bidrage til, at ”lighed i sundhed” er i fokus i 

lokalområdet gennem netværk og partnerskaber 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Tre perskeptiver og en strat



SIKRE AT TILBUD ER 
RELEVANTE 
• Helhedssyn på den enkeltes ressourcer og 

præferencer 
• Suverænitet og anerkendelse: Respekt for den 

enkeltes autonomi– hav en palette af tilbud 
• Brugerinddragelse og sundhedspædagogisk 

tilgang 
• Trivsel og socialt samvær 
• Placering af tilbud og tidspunkt 
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SAMARBEJDE OM SUNDHED 
I LOKALOMRÅDET 
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STRATEGI 

 
Samarbejde gennem netværk /partnerskaber 
• Målrettet borgerne: Viden, rekruttering, tilbud i 

lokalområdet. FCN repræsenterer den sundhedsfaglige 
stemme 

 
• Målrettet organisationer, som har kontakt til målgruppen: 

Kapacitetsopbygning 
 Opbygge færdigheder, ressourcer, netværk og samarbejde 

om sundhedsfremme med henblik på at øge effekten af og 
forankre de indsatser, der gennemføres 

 
Agilt: Grib muligheden  
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DUGFRISKE 
EKSEMPLER PÅ 
”GRIB MULIGHEDEN” 
• Sundhedsundervisning i  
 Stormoskeen (Rovsinggade) 
• Sundhedscheck i Mjølnerparken  
 (Mjølnerparken, Metropols sundhedsklinik, FCN).   
• Nørrebro Bibliotek: At være pårørende til 

alkoholiker og FCNs alkoholtilbud 
• Sundhedscheck på Degnestavnens bemandede 

legeplads  
• Lundtoftegade: Rygestop på arabisk 
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OPSUMMERING  

 
• Hold fokus på opgaven og målgruppen 
• Grib muligheden og tag initiativ 
• Skab relationer – giv gaver 
• Prioritering af indsatser og netværk 
• Indtænk brugerinddragelse 
• Vær klar til at prøve nyt og tænke om  
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TAK FOR 
OPMÆRKSOMHEDEN 
Se mere på www.kk.dk/fc 
mv93@suf.kk.dk 

http://www.kk.dk/fc
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