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Forum: Sundhedsrådet 
Tid: Mandag den 11. februar 2013 kl. 17.00-19.00 
Sted: Mødelokale 129, Rådhuset, blok A, stuen 

Deltagere: Bente Pedersen, Birgit Hauer, Curt Gotthard, Faouzia Johannsen, 
Lars Bertelsen, Max Glud, og Per Gustafsson. Som gæst Line Kri-
stensen 

Afbud/ 
fraværen-
de: 

Hugo Pedersen,  Nils Jensen 

Referent: Børge Alstrup 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Dagsorden: Under pkt. blev tilføjet ”madskole” og under pkt. 5 blev tilføjet ”hø-
ring af udkast til sundhedsplan fra Region Hovedstaden”.  
Referatet blev  godkendt. Faouzia medbragte en pjece fra Glostrup om etniske 
sundhedsformidlere og mente, at det var en fælles pjece. BA undersøger. 
 
2. Sundhedsråd fra Sundhedsrådet 
• Hvordan gik det 
• Næste indlæg 
Der var ros til indlægget i AP. 
Det blev aftalt, at Birgit, Per og Faouzia står for næste runde med AP. Dato af-
tales efterstående. 
Curt kontakter Biblioteket med henblik på afklaring af samarbejdsmuligheder. 
Der blev rejst forslag om et arrangement eller en række arrangementer med 
sundhedsformidlere. 
Endelig blev det aftalt, at benytte AP’s facebookprofil til opfølgning og debat ef-
ter indlæg i AP.   
 
3. Siden sidst. Orientering og evt. opfølgning 
• Grøn Dag – Sund dag 
• KOL- og andre patientforeningers arbejdsbetingelser  
• Madskole 
Ad Grøn dag - sund dag: Det aftaltes at deltage i dagen med samme aktiviteter 
som sidste år: Kastebod (Agendacenter) og væg til sundhedsråd. Max sørger 
for indkøb af materialer. Børge sørger for Post-it og tusser. 
Ad madskole: Line videresender samarbejdsaftale , som skal rettes til og un-
derskrives. Der skal vælges tidspunkt: Uge 27 (første uge i skolesommerferien) 
eller uge 32 sidst i ferien. Hugo har tidligere givet tilsagn om at medvirke som 
frivillig, og Per meldte sig også. Der mangler stadig frivillige, og der skal være 
en gennemgående instruktør – evt. skaffet af 4H. sættes på næste møde. 
Ad KOL- og andre patientforeninger arbejdsbetingelser: Henvendelsen fra Al-
bertslund KOL-forening blev drøftet og svar fra Birgit rost. Max spurgte om 
kommunens tilbud til borgere med diabetes og om der er en overordnet ansvar-
lig i kommunen. Børge orienterede om, at tilbuddene er beskrevet på hjemme-
siden og på sundhed.dk. 
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Rådet ønsker en opgørelse over hvor meget kommunen modtager i statsstøtte 
til frivilligt socialt arbejde, og hvor meget kommunen bruger. Børge undersøger. 
 
 
4. Indsats til forebyggelse af ensomhed hos ældre 
Kommunalbestyrelsen har ved budgetaftalen afsat midler til en treårig indsats 
rettet mod ældres ensomhed. Indsatsen er ikke tilrettelagt endnu, men kan ses i 
sammenhæng med mestring af eget liv og Styrke hele livet (se nedenfor). 
 
5. Sager i høring 

• Sundhedsregnskab 
• Styrke hele livet 
• Høring sundhedsplan fra Region Hovedstaden 

Ad sundhedsplan: Lars efterlyste fokus på koordinering mellem psykiatri og so-
matik i planen. Lars formulerer forslag til høringssvar fra rådet i mail. 
Ad Styrke hele livet: Curt pegede på de etiske aspekter, som vedrører overhol-
delse af ikke bare lovens bogstav, men også dens ånd. I øvrigt var der ros til ini-
tiativet. 
Sundhedsregnskab blev kort drøftet. 
 
6. Eventuelt 
Curt efterlyste flere pjecer til praktiserende læger. 
Ellers intet under dette punkt. 
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