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Referat fra møde i Sundhedsrådet den 10. januar 2019 
1. Velkommen – Valg af ordstyrer 

- Tine blev valgt som ordstyrer 
- Formanden opfordrer til, at man husker at melde afbud, hvis man er 

forhindret i at deltage på mødet 
- Formanden informerer om, at Vibeke Storm Rasmussen træder ud af 

Sundhedsrådet. Ældrerådet er ved at finde en, der kan overtage 
posten.   

 
2. Godkendelse af referat og dagsorden.  

- Referatet fra sidste møde godkendes og er på kommunens 
hjemmeside.  

- Eventuelt: 
o Cykling uden alder 
o Nytårskur 
o Årshjul  

 
3. Planlægning af kommende aktiviteter i Sundhedsrådet: 
a. Hjertestartere / førstehjælpskursus. Kira fortæller om ½ times gratis 

intro til hjertestartere samt hjerte-lungeredning gennem 
Hjerteforeningen. Det kan være fx være i form af et 
fyraftensarrangement eller i samarbejde med fx Føtex/Kvickly eller et 
andet sted, hvor der er opsat en hjertestarter.  
Birgit fortæller om et kursus gennem Falck med førstehjælp og 
hjertestarter. Det koster 4500 kr. for et 2 timers kursus og for 25 
personer.  
Det blev drøftet, om der kunne laves en møderække og evt. kopiere 
bibliotekets bookingsystem.      
Det blev nævnt, at Røde Kors også udbyder førstehjælpskursus mod 
betaling.  
Hellen, Kira og Alice drøfter ovenstående og går videre med den ide.  
 

b. Sundhedsorienterende møder (forslag til oplægsholdere). Det skal 
besluttes, hvilken målgruppe et sådan arrangement skulle have. Der 
kan både tænkes i kortere og længere arrangementer.   
Helle og Tine går videre med en kontakt til diætist ift.  pris og 
ideudvikling.    

 
c. Omtale i Albertslundposten: arrangementer skal markedsføres i 

Albertslundposten.  

 
Forum: Sundhedsrådet 
Tid: Torsdag den 10. januar 2019 kl. 17-19 
Sted: Lokale udsigten 2. sal, Sundhedshuset, Skolegangen 1, Albertslund 

Deltagere: Alice Hasselgren, Tine Pernille Rytsel, Birgit Hauer, Helen Lund, 
Steffen Wegner Høyer, Kira Willmarts, Helle Hulstrøm 

Afbud: Dorthe Johansen, Glenn Molbech 
Referent: Christina Skriver Klenø 
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d. Flyer om Sundhedsrådet inkl. Kontaktoplysninger. Birgit laver et udkast 
til sådan en flyer.  
 
Der er vedhæftet en oversigt med medlemmernes kontaktoplysninger.  

 
4. Punkter til debat:  

a. Der er udgivet et hæfte ’Idræt for børn og unge med særlige behov’. 
 
Albertslund Golfklub er det eneste af Albertslunds idrætstilbud, der er 
med hæftet. Link til hæftet: http://www.specialsport.dk/ 
Debat: Kan der gøres noget, så det bliver nemmere at dyrke idræt, hvis 
man har særlige behov ?  
 
Birgit har været i dialog med idrætsrådet. Punktet er på deres 
mødedagsorden. Hvilke behov er der ift. børn med særlige behov? Evt. 
en artikel / debatindlæg / interview i AP 
Der afventes svar på Idrætsrådets drøftelse omkring punktet. 
Birgit, Hellen og Alice går videre med dette.   

 
b. Høring om ny politik ”Fælles om Albertslund”.  

Høringsmateriale udsendt til alle medlemmer d. 11.dec. Svarfrist 23. 
januar 2019. Se bilag. Debat: Hvad mener Sundhedsrådet om forslaget 
til ny politik? 

Sundhedsrådet var enige om, at det var en politik med gode visioner, 
der inkluderer alle. Flotte ord og et godt set-up. Rådet er spændte på 
at se, hvad outputtet bliver.  

Lars formulerer et høringssvar og sender.       

c. Integrationsrådet nedlægges.  

Enten oprettes nyt nævn eller opgaverne overgår til øvrige råd, 
herunder også Sundhedsrådet. Se bilag fra sagen: 
https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-
referater/?agendaId=756&agendaType=Referat#ØU-
Integrationsrådetsformålogfremtid  

Debat: Sundhedsrådets holdning og vurdering af de to forskellige 
scenarier. 

Set i lyset af samfundsudviklingen er det fint at integrationsrådet 
nedlægges, men kan det være en begrænsning af demokratiet? Rådets 
fokus ift. borgere med anden etnisk baggrund end dansk kan fint 
rummes i regi af Sundhedsrådet.   

5. Orienteringspunkter: 

a. Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en 
demensdiagnose. 

Birgit har forespurgt om kommunen søger midler fra denne pulje. Se bilag. 

Der afventes svar fra Demenskonsulent Bente Lauridsen om, hvorvidt puljen er 

https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=756&agendaType=Referat#ØU-Integrationsrådetsformålogfremtid
https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=756&agendaType=Referat#ØU-Integrationsrådetsformålogfremtid
https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=756&agendaType=Referat#ØU-Integrationsrådetsformålogfremtid
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blevet.    

b. Udsatterådet har henvendt sig ang. samarbejde. Se bilag. 

c. Skolerådet har henvendt sig ang. samarbejde. Se bilag. 

d. Invitation til konference om 'En røgfri generation i 2030' d. 24. 
januar 2019 kl. 16 – 20 på Brøndby Stadion.  

6. Aktuelle kommunalpolitiske sager 
Formanden informerer kort om aktuelle politiske sager, og fremhæver bl.a.: 

- Sag om morgenmad i SFO regi  
- Sag om kommunale akutpladser 
- Sag om bisiddere. Birgit går videre med denne sag.  
- Sag om Sundhedsaftalen 2019-2023, sagen sendes i høring i 

sundhedsrådet.   
Se den aktuelle politiske dagsorden på: 

https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/  
 
8. Orientering om status på sundhedspolitikken samt nyt fra 

sundhedsområdet / Sundhedshuset ved Christina Skriver Klenø  
 
- Sundhedspolitikken:  Borgerinddragelsesproces i fuld gang, 

sideløbende med tværgående møder i forvaltningen og formulering af 
selve politikken. Forventer 1. udkast af politikken klar til godkendelse i 
KB april (Møde den 14. maj). Politikken skal i høring.  
 

- Der rykker en psykolog ind i Sundhedshuset  
 

- Direktør for Børn, Sundhed og Velfærd Kristina Koch Sloth stopper 1. 
februar 2019. 
 

- Ny leder af Hjemmeplejen. Christina Aggergaard er konstitueret leder 
1 år frem. 
 

- Mange borgere i Albertslund har dårlig mental sundhed. Derfor har vi 
valgt at Indgået et partnerskab for ABC for mental sundhed. Det er 
støttet med midler fra Nordea Fonden. ABC står for Act (Gøre noget 
aktivt) Belong (Gøre noget sammen) og Commit (Gøre noget 
meningsfuldt). ABC er en forskningsbaseret indsats, som retter sig mod 
hele befolkningen og giver os en ramme til at arbejde med mental 
sundhed. Vi har forpligtet os i partnerskabet frem til 2021. Læs mere 
på http://www.abcmentalsundhed.dk/  
 

- Vi opstarter et samarbejde med Elderlearn. Et koncept, der knytter 
sprogstuderende med ældre borgere i kommunen. Hensigten er, at 
forebygge ensomhed hos den ældre borger, se borgeren som en 
ressource og samtidig øge de sprogstuderendes sprogkundskaber samt 
kendskab til dansk kultur.       
 

- Kunstprojekt i Sundhedshuset: Der er fernisering den 25. februar kl. 
16. Der kommer en officiel invitation senere. 

https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/
http://www.abcmentalsundhed.dk/
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10. Eventuelt  

a. Cykling uden alder 
Birgit informerer om, at der nu er cykling uden alder i 
Hedemarken. 
 
b. Nytårskur 
Kommunalbestyrelsen inviterer kommunens råd til Nytårskur 
2019. Invitation er sendt ud pr. mail. 

 
c. Årshjul / Seminar 
Det blev vedtaget, at mødet den 25. marts bliver forlænget til kl. 
20.30, hvor rådet vil arbejde med et årshjul og fokus for 
indeværende valgperiode.  

 
Planlagte møder: 

Onsdag den 06. februar 2019 kl. 17-19 
Mandag den 25. marts 2019 kl. 17-20.30 
Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 17-19 
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