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Pressmeddelande

Ett friskare Rinkeby.
Rinkebys Hälsodagar 17, 18, 19, 20 maj 2017.

Bakgrund
Hälsoproblemen är allvarliga i Rinkeby i jämförelse med resten av länet. Rinkeby är en av de
platser som pekas ut bland de med högsta ohälsotal i länet. Många av de som drabbats är barn
och ungdomar.
Många människor har inte råd att gå till läkaren. De vet inte att det är sjuka, de tror att deras
tillstånd är ”normalt” fast det har jättehögt blodtryck. Sockerkonsumtionen är enorm, både bland
barn och vuxna. I Rinkeby är det inte ovanligt att se vuxna män ta 7-15 sockerbitar i sitt kaffe
och barn som är 10 år och saknar tänder.

Syfte
Syftet med Hälsodagarna är att sprida kunskap och hjälpa människorna att hitta information om
var de kan vända sig med sina frågor och bekymmer.
Vi vill hjälpa till att öka kunskapen och inspirera till ett mer hälsosamt leverne genom att för
andra året i rad ha Hälsodagar i Rinkeby Centrum
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Förra årets Hälsodagar blev riktigt bra!
Det är andra året Hälsodagarana äger rum. Förra året lyckades vi öka antalet besökare till
folktandvården, vårdcentralen, Järva psykiatrin mfl. Flera aktörer har börjat samarbeta vilket gör
det lättare för dem att nå medborgarna. Vi-känsla är stark bland aktörerna och vi hoppas att den
blir ännu starkare i år.
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Facebook
https://www.facebook.com/Rinkebys-h%C3%A4lso-och-sk%C3%B6netsdag-28-maj-20161175183325826818/
Aktörer 2017
1. Rinkeby vårdcentral
2. Folktandvården
3. Diabetes wellness network sverige:
4. Stockholms läns landsting – hälso - och sjukvårdsförvaltningen
5. Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland,
6. Sluta röka linjen:
7. Familjehuset
8. Familjerätten
9. Öppna förskola familjehuset
10. Biblioteket
11. Liss Elin Larsson
12. Folkhälsomyndighet
13. Fysisk aktivitet på recept, far
14. BRIS
15. Stockholm HLR
16. Tensta sim- och idrottshall
17. Akalla run
18. Fritid för barn och unga med funktionshinder
19. järva psykiatrin
20. Medborgarkontoret
21. I say not drogs Droginformation
22. Mum baby
23. Rinkeby-kista sdf, relationsvåldsteamet
24. BVC
25. Järva unga specialistcentern
26. Grekiska föreningen
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