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1 (Åben) Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune 
 
Sags ID: EMN-2015-16260

Resumé
På det andet møde i opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik vil der med udgangspunkt i tre
oplæg blive lagt op til drøftelse af opgaveudvalgets syn på de største sundhedsudfordringer, og 
handlemuligheder for Gentofte Kommune. Der lægges desuden op til den indledende drøftelse af 
behovet for nedsættelse af arbejdsgrupper. 

Baggrund
Programmet for det andet møde i opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik er bygget op
omkring tre oplæg og drøftelser i opgaveudvalget. Programmet ser i hovedtræk således ud: 

 Velkomst og kort opsamling fra sidste møde.
 Oplæg: Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune.
 Diskussion af udfordringer.
 Oplæg: Hvordan inddrages lokalsamfundet i det forebyggende og sundhedsfremmende 

arbejde?
 Diskussion af handlemuligheder.
 Oplæg: Unges trivsel og brug af rusmidler. 
 Diskussion. 
 Drøftelse af behovet for nedsættelse af arbejdsgrupper.

Det første oplæg adresserer de aktuelle sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune. Det sker med 
udgangspunkt i resultaterne af Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden. Oplægsholder er 
sektionschef Charlotte Glümer, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region 
Hovedstaden. 

Det andet oplæg vil fokusere på inddragelse af lokalsamfundet i det forebyggende arbejde, 
herunder perspektiver og inspiration fra arbejdet med’ supersettings’. Oplægsholder er 
sektionschef Charlotte Glümer, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region 
Hovedstaden.

Det tredje oplæg handler om unges trivsel og brug af rusmidler i Gentofte Kommune, hvor 
resultaterne fra en netop gennemført undersøgelse af emnet præsenteres af udviklingskonsulent 
Jytte Poulsen, Gentofte Kommune. 

Efter oplæggene lægges der op til drøftelse i opgaveudvalget af: 

 Medlemmernes syn på hvilke områder det er særligt interessant at fokusere på med henblik 
på at udvælge tre områder.

 Medlemmernes syn på hvilke handlemuligheder, der findes for Gentofte Kommune. 
 Diskussion af undersøgelsen om unges trivsel og brug af rusmidler i Gentofte Kommune.   

Med udgangspunkt i de præsenterede sundhedsudfordringer på unge og voksenområdet samt 
mulighederne for aktivt at inddrage lokalsamfundet bedes opgaveudvalget drøfte behovet for 
nedsættelse af arbejdsgrupper under opgaveudvalget. 

Indstilling



Side 4

Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik:

1. At opgaveudvalget drøfter og udvælger tre områder der er særligt interessante at arbejde videre 
med.
2. At opgaveudvalget drøfter handlemuligheder for Gentofte Kommune.
3. At opgaveudvalget drøfter undersøgelsen om unges trivsel og brug af rusmidler.
4. At opgaveudvalget tager en indledende drøftelse af behovet for nedsættelse af arbejdsgrupper. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

2 (Åben) Godkendelse af mødeplan for 2016
 
Sags ID: EMN-2015-16261

Baggrund
Plan for møderne i opgaveudvalget i 2015 blev godkendt på møde i opgaveudvalget den 9.
september 2015 og foreløbig oversigt over mødetidspunkter i 2016 blev omdelt. Mødeplan for 
opgaveudvalget i 2016 forelægges til godkendelse idet der lægges op til, at opgaveudvalget holder 
syv møder i 2016 på følgende tidspunkter:

 Onsdag den 13. januar 2016
 Onsdag den 9. marts 2016
 Onsdag den 13. april 2016
 Onsdag den 8. juni 2016
 Onsdag den 7. september 2016
 Onsdag den 12. oktober 2016
 Onsdag den 14. december 2016

Alle møder finder sted i tidsrummet kl. 17-19.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik:

At plan for opgaveudvalgets møder i 2016 godkendes.

Tidligere beslutninger:
.
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