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Forum: Sundhedsrådet 
Tid: Onsdag den 06. februar 2019 kl. 17-19 
Sted: Lokale Køkkenalrummet 2. sal, Sundhedshuset, Skolegangen 1, 

Albertslund Deltagere:  Rukhsana Ali, Tine Pernille Rytsel, Birgit Hauer, Gül Øzcan, Nils 
Jensen, Helen Lund, Steffen Wegner Høyer, Lars Alexander Clark, 
Helle Hulstrøm, Dorthe Johansen, Glenn Molbech 

Afbud: Kira Willmarts, Alice Hasselgren 
Referent: Christina Skriver Klenø 

 

Dagsorden til møde i Sundhedsrådet onsdag den 6. februar 2019 
 

Der er mad fra kl. 16.30. Selve mødet starter kl. 17.  

Husk at melde afbud til formanden eller sekretæren, hvis du er forhindret i at 
deltage til mødet.  

 

1. Velkommen – Valg af ordstyrer 
2.  

3. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden.  
- Noget til evt.?  

4.  
5. 3. Planlægning af kommende aktiviteter i Sundhedsrådet: 
a. Status på hjertestartere / førstehjælpskursus.  Hellen, Kira og Alice 

Hjerteforeningen tilbyder gratis kurser på 30 minutter. Falcks 
ambulancereddere tilbyder 2- timers kurser for 4500 kr pr hold på max 
25 personer. Røde kors' lokalafdeling afholder førstehjælpskurser i 
Frivilligcenteret Aktivitetsleder: Franc Cabras 
6.  

b. Flere idrætstilbud for personer med specielle behov. Kan vi skabe 
kontakt mellem Albertslunds idrætsforeninger og arrangørerne af 
’Idræt for børn og unge med særlige behov’? P.t. medvirker kun 
Albertslund Golfklub. Opfølgning på idrætsrådets drøftelse omkring 
punktet. Sagen kan evt. fremmes gennem omtale i Albertslundposten. 
(Birgit, Hellen og Alice) Link til hæftet: http://www.specialsport.dk/ 

7.  
c. Sundhedsorienterende møder (forslag til oplægsholdere). Helle og Tine 

går videre med en kontakt til diætist ift.  pris og ideudvikling.    
8.  

d. Status på flyer om Sundhedsrådet. Birgit udarbejder udkast til en flyver 
9.  

e. Planlægning af Årshjul / Seminar den 25. marts kl. 17 – 20.30.  
10. Drøftelse af indhold og dagsorden. 
11.  

f. Invitation til at deltage på Grøn dag. ”Grøn dag afholdes på 
materialegården lørdag den 4. maj. Det er 30 års jubilæum i år! 
Temaet bliver (miljø)udviklingen fra da til nu. Hvis I kan finde et 
område, der har relevans for jer, hvor I synes det kunne være sjovt eller 
give mening at sammenligne den gang med nu, så vil det være rigtig 
fint at ha med i jeres stand.” 
 

Sundhedsrådet har tidligere år deltaget med skydebod om sunde / usunde 

Referat fra møde i Sundhedsrådet den 6. februar 2019 
 

1. Velkommen – Valg af ordstyrer 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden.  

- Noget til evt.?  
 

3. Planlægning af kommende aktiviteter i Sundhedsrådet: 
a. Status på hjertestartere / førstehjælpskursus.  Hellen, Kira og Alice 

Hjerteforeningen tilbyder gratis kurser på 30 minutter. Falcks 
ambulancereddere tilbyder 2- timers kurser for 4500 kr pr hold på max 
25 personer. Røde kors' lokalafdeling afholder førstehjælpskurser i 
Frivilligcenteret Aktivitetsleder: Franc Cabras 
 

b. Flere idrætstilbud for personer med specielle behov. Kan vi skabe 
kontakt mellem Albertslunds idrætsforeninger og arrangørerne af 
’Idræt for børn og unge med særlige behov’? P.t. medvirker kun 
Albertslund Golfklub. Opfølgning på idrætsrådets drøftelse omkring 
punktet. Sagen kan evt. fremmes gennem omtale i Albertslundposten. 
(Birgit, Hellen og Alice) Link til hæftet: http://www.specialsport.dk/ 

 
c. Sundhedsorienterende møder (forslag til oplægsholdere). Helle og Tine 

går videre med en kontakt til diætist ift.  pris og ideudvikling.    
 

d. Status på flyer om Sundhedsrådet. Birgit udarbejder udkast til en flyver 
 

e. Planlægning af Årshjul / Seminar den 25. marts kl. 17 – 20.30.  
Drøftelse af indhold og dagsorden. 
 

f. Invitation til at deltage på Grøn dag. ”Grøn dag afholdes på 
materialegården lørdag den 4. maj. Det er 30 års jubilæum i år! 
Temaet bliver (miljø)udviklingen fra da til nu. Hvis I kan finde et 
område, der har relevans for jer, hvor I synes det kunne være sjovt eller 
give mening at sammenligne den gang med nu, så vil det være rigtig 
fint at ha med i jeres stand.” 
 

g. Sundhedsrådet har tidligere år deltaget med skydebod om sunde / 
usunde madvarer og øvrigt debatskabende materiale. Hvad gør vi i år. 
Hvem har lyst og tid ? 

http://www.specialsport.dk/
http://www.specialsport.dk/
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4. Orienteringspunkter: 

a. Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en 
demensdiagnose. Puljen blev ikke søgt.  

b. Høringssvar er indsendt vedr. ny politik ”Fælles om Albertslund” og 

vedr. øget brug af bisiddere. 

 
5. Aktuelle kommunalpolitiske sager 

a. Den nye Sundhedsaftale for 2019-2023 er i høring i alle 
kommunalbestyrelser og Regionsrådet i Region Hovedstaden frem til 
den 28. februar 2019. Ønskes det at Sundhedsrådet indgiver 
høringssvar ? 

 
b. Udvalgenes dagsordner kan læses på kommunens hjemmeside. 
 

6. Orientering om status på sundhedspolitikken samt nyt fra 
sundhedsområdet / Sundhedshuset ved Christina Skriver Klenø  

 
a. I forhold til sundhedspolitikken er borgerinddragelsesdelen afsluttet. 

Vi endte med 7 forskellige borgerworkshops. Politikken er ved at blive 
formuleret og første udkast forventes at komme på den politiske 
dagsorden til april mdr. Efterfølgende skal høringsprocessen i gang.  

 
b. KB skal godkende nyt medlem i Sundhedsrådet. Kommer på den 

politiske dagsorden til marts.  
 

c. Møde mellem SUS og Sundhedsrådet – afventer afklaring  
 

d. Der er fernisering af kunstværket i Sundhedshuset den 25. feb. Kl. 16. 
Invitationen er sendt ud.   

 
7. Eventuelt  
 
 
Planlagte møder:  
 
Mandag den 25. marts 2019 kl. 17-20.30 
 
Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 17-19 
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