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Forum: Sundhedsrådet 
Tid: Mandag den 25. marts 2019 kl. 17.00-20.30 
Sted: Lokale Køkkenalrummet 2. sal, Sundhedshuset, Skolegangen 1, 

Albertslund 
Deltagere: Tine Pernille Rytsel, Birgit Hauer, Helen Lund, Steffen Wegner Høyer, 

Helle Hulstrøm, Alice Hasselgren, Paw Østergaard Jensen, Britta 
Schneider Jørgensen 

Afbud: Kira Willmarts, Rukhsana Ali, Gül Øzcan, Dorthe Johansen, Glenn 
Molbech 

Referent: Christina Skriver Klenø 
 

 

Referat fra mødet i Sundhedsrådet mandag dem 25. marts 

2019 
 
Der er mad fra kl. 16.30. Selve mødet starter kl. 17. 

Kl. 18.30 slutter vi den traditionelle dagsorden og 'tænker ud af boksen*. 

• Hvad vil vi opnå med arbejdet i Sundhedsrådet ? 

• Hvad ønsker vi at sætte i gang ? 

• Vi ser et år frem og sætter overskrifter og temaer ind i et årshjul. 
 

1. Velkommen – Præsentationsrunde og valg af ordstyrer 
Velkommen til Paw Østergaard Jensen, som afløser Nils Jensen som 
Kommunalbestyrelsens medlem af Sundhedsrådet. Paw er også blevet 
formand for Social- og sundhedsudvalget. 
 
Velkommen til Britta Schneider Jørgensen, som afløser Vibeke Storm 
Rasmussen som Ældrerådets repræsentant i Sundhedsrådet. 
 
Birgit orienterer om, at Lars Clark udtræder af Sundhedsrådet. Der skal 
findes en ny repræsentant fra  Skolerådet/Skolebestyrelserne. Dette er i 
proces.  
 
Steffen var ordstyrer på mødet.  
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden. 
- Sidste møde i februar blev aflyst. Referat fra mødet i januar blev 

godkendt. Kan findes på kommunens hjemmeside.  
- Punkter til evt.: Intet 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 
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25 personer. Røde kors' lokalafdeling afholder førstehjælpskurser i 
Frivilligcenteret Aktivitetsleder: Franc Cabras 
 
Der var en drøftelse af, hvor det ville skabe værdi at afholde 
førstehjælpskurser/intro til hjertestartere.  
Der er etableret kontakt til SuperBrugsen, som er interesserede (Alice).  
Der er planlagt cafemøde i frivilligcenteret, hvor der den 9. april 
afholdes hjertestarterkursus (Hellen) 
 
Biblioteket kunne også være en oplagt arena.  
Der kunne laves en oversigt over hjertestartere. Sundhedsrådet kan 
formidle info om hjertestartere, udbrede kendskab til relevante apps til 
byens borgere, intro til hvad det betyder at være hjerteløber.  
 
Alice og Helle går videre med at planlægge et gratis kursus i 
Vestcentret. 
Britta og Steffen planlægger kursus via Grundejerforeningerne.  
På et senere tidspunkt kan der planlægges hjertestarterkursus i 
Sundhedshuset, evt. gentagne gange   
 
Læs mere om hjertestartere her: Hjerteforeningen  
Og her https://hjertestarter.dk/  
  
Det blev besluttet, at adskille hjertestarter/hjerteløber/førstehjælp fra 
tema Sundhedstilbud, da det er to forskellige målgrupper.  
 

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.  
Link til hæftet: http://www.specialsport.dk/   
 
Det blev ytret, at der findes flere tilbud til børn og unge i Albertslund 
end dem, der står anført i hæftet. Man kan give dem, der udarbejder 
hæftet, et praj herom. Det blev også drøftet, at mange børn med 
særlige behov kan deltage i allerede eksisterende tilbud i byen.  
 
Publikation fra Sundhedsstyrelsen: 
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/E53CCD41D0294917A
F2F7F266369884D.ashx  
 
Med afsæt i Get2sport er der fokus på idræt til børn og unge fra udsatte 
boligområder, hvor der er ansat en foreningskonsulent til at varetage 
dette. Læs mere her: https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-
referater/?agendaId=787&agendaType=Referat#IR-
HandleplanforIdrætsstrategi  
 
Punktet tages op igen på et senere tidspunkt sammen med Dorthe  

 

https://hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/foerstehjaelp-2/hjertestartere/spoergsmaal-svar-hjertestartere/
https://hjertestarter.dk/
http://www.specialsport.dk/
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/E53CCD41D0294917AF2F7F266369884D.ashx
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/E53CCD41D0294917AF2F7F266369884D.ashx
https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=787&agendaType=Referat#IR-HandleplanforIdrætsstrategi
https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=787&agendaType=Referat#IR-HandleplanforIdrætsstrategi
https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=787&agendaType=Referat#IR-HandleplanforIdrætsstrategi
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c. Sundhedsorienterende møder. (Helle og Tine går videre med en kontakt 
til diætist ift.  pris og ideudvikling).  
Det blev ytret, at der opleves et behov for individuelle tilbud til unge.  
Et nyt punkt herunder: Børn og overvægt/mental sundhed.     
 

d. Status på flyer om Sundhedsrådet. 
Birgit har udarbejdet et udkast til en flyver. Denne blev gennemgået og 
drøftet. Udkastet rettes til. Udkast til flyer er vedhæftet.   
 

e. Invitation til at deltage på Grøn dag på materialegården lørdag den 4. 
maj. Det er 30 års jubilæum i år! Temaet bliver (miljø)udviklingen fra da 
til nu. Som Sundhedsrådet kan vi samle ideer til, hvordan Albertslund 
skal udvikles, miljømæssigt og sundhedsmæssigt. I løbet af de sidste 30 
år er der kommet fokus på nye områder. Hvordan ønsker vi de næste 30 
år skal blive ? Imens skyder børn og barnlige sjæle til måls efter de 
usunde madvarer i skydeboden. 
 
Deltagere på Grøn dag: Alice, Helle, Birgit, Steffen og evt. Tine.  
Steffen står for indkøb af æbler og gulerødder  

 
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. Paw orienterer kort om, at det ca. er 
halvdelen, der har bisiddere. De registreres ikke.  

Britta orienterer om, at Ældrerådet tilbyder sig som bisiddere.   

5. Aktuelle kommunalpolitiske sager 
a. Albertslund Kommune har den 12. februar sendt en redegørelse over 

sagsforløbet i den meget alvorlige sag, hvor en tidligere ansat har 
udsat børn for overgreb i en institution og også i spejderregi i en anden 
kommune. Redegørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. 
albertslund.dk/nyheder/2019/redegoerelse-til-boerne-og-
socialministeriet/  

 
b. Der er udarbejdet en handleplan for arbejdet med at styrke tilliden til 

et godt dagtilbudsområde i Albertslund. Der har i den seneste tid været 
en række læserbreve og hverdagsfortællinger om børnenes dag som 
skaber bekymringer blandt forældre. 
https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-
referater/?agendaId=996&agendaType=Referat 

 
c. Borgermøde vedrørende ældrepolitik afholdes den 4. april 2019. 

 
d. Udvalgenes dagsordner kan læses på kommunens hjemmeside. 
 

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

https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=996&agendaType=Referat
https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=996&agendaType=Referat
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1. udkast af Sundhedspolitikken kommer snarest på Social- og 
Sundhedsudvalget. Derefter sendes politikken i offentlig høring.  
Der er processer i gang ift. tobaksfri skoletid og tobaksfri arbejdstid. Det 
har stor bevågenhed.  
’Sundhedsfremme og Forebyggelse’ deltager på GRØN dag sammen med 
Miljø & Teknik 

 
Sundhedshuset: Der er proces i gang ift. at få en ny forpagter i 
Sundhedshuset    
    

7.  Eventuelt  
-  
 
Mødet overgår til workshop om det fremtidige arbejde og årshjul. 
 
Planlagte møder:   
Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 17.00-19.00 
Torsdag den 20 juni 2019 kl. 17.00-19.00 
Onsdag den 21. august 2019 kl. 17.00-19.00 (Dagsorden: budget) 
Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 17.00-19.00  
 


