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Forum: Sundhedsrådet 

Tid: Onsdag den 18. september 2019 kl. 17.00-19.00 

Sted: Lokale: Køkkenalrummet 2. sal, Sundhedshuset, Skolegangen 1, 
Albertslund Deltagere: Birgit Hauer, Steffen Wegner Høyer, Helle Hulstrøm, Alice Hasselgren, 
Paw Østergaard Jensen, Hellen Lund, Britta Schneider Jørgensen, Kira 
Willmarts, Marie Merrald. 

Afbud: Tine Pernille Rytsel, Dorthe Johansen, Glenn Molbech, Rukhsana Ali, 
Gül Øzcan, Louise Hartmann 

Referent: Christina Skriver Klenø  
 
  

Referat fra møde i Sundhedsrådet d. 18. september 2019 
 

Simone Hamilton, der er tovholder på kommunens Lær at tackle forløb, var på 
besøg og fortalte de 4 forskellige Lær at tackle-tilbud i Albertslund. Læs mere 
her: Link til Lær at tackle  og 
https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-
hovedstaden/albertslund/patientskoler/  
  
1. Velkommen og valg af ordstyrer 

Alice blev valgt som ordstyrer 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden. 

Noget til evt.? 
Referatet gensendes, da flere medlemmer ved en fejl ikke har modtaget 
referatet. Referatet godkendes endeligt på næstkommende møde i 
Sundhedsrådet. 
 

3. Aktiviteter i Sundhedsrådet 2019 
a. Event med hjertestartere har givet anledning til kontakt til Albertslund 

Posten. Den 5. september har der været afholdt møde med AP.  Der er 
blevet lavet en rigtig fin artikel, som var i AP den 18. september. Se 
Link:  http://albertslund.lokalavisen.dk/nyheder/2019-09-12/-
Opfordring-fra-råd-Kom-med-ideer-til-os-om-sundhed-5734356.html  
 
Der er efterfølgende kommet henvendelser fra borgere, der spørger 
ind til forskellige temaer, som rådet kan tage op.  
Artiklen har været med til at sætte fokus på rådet og rådets arbejde.  
    

b. Opfølgning på rokering af medarbejdere / medarbejdere der gror fast. 
Vi følger evt. op på mødet?  
Der har været en sag på SUS omkring færre hjælpere i eget hjem. Der 
bliver en opfølgning på kommende udvalgsmøde.  
Der er ikke kommet svar på den konkrete sag. 
Samme problemstilling er taget op i Ældrerådet.  
 
Kommunale tilbud vs. Private udbydere. Tilsyn viser, at der er flere 
forskellige hjælpe ved den kommunale hjemmehjælp.  

https://laerattackle.dk/
https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-hovedstaden/albertslund/patientskoler/
https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-hovedstaden/albertslund/patientskoler/
http://albertslund.lokalavisen.dk/nyheder/2019-09-12/-Opfordring-fra-råd-Kom-med-ideer-til-os-om-sundhed-5734356.html
http://albertslund.lokalavisen.dk/nyheder/2019-09-12/-Opfordring-fra-råd-Kom-med-ideer-til-os-om-sundhed-5734356.html
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Steffen fortæller, at det er den samme udfordring i 
omegnskommunerne. Især når det kommer til rengøringen.  
Der er forskel på, om der er tale om borgere med behov for mere 
kompleks hjælp eller blot rengøring.  
Der kan samtidig også være gode grunde til, at der er skiftende 
hjælpere, fx ferie, afspadsering, sygdom, kurser mv.  
Der er en udfordring ift. Kommunikationen om dette til borgerne.     
Paw spørger SUS d. 19 sep. ang. sagen.  
 

c. Paw fortæller, at der fra næste år 2020 er et fællesmøde med Social-og 
sundhedsudvalget. Der er en ny rytme, hvor der planlægges et januar-
møde og et møde hen på efteråret. 

 
4. Aktuelle kommunalpolitiske sager – herunder budget 2020.  

Rådet drøftede det foreløbige høringssvar, som er blevet udarbejdet af 
deltagere på augustmødet. Høringssvaret justeres til med tilføjelser fra 
Kira. Formanden sender det endelige høringssvar afsted.    
 
Budgetkataloget med mulige besparelser på op mod 90 mio. kr. er i 
offentlig høring frem til 20. september. 
 
Følg venligt med i Albertslundposten og via kommunens hjemmeside 
https://albertslund.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2020/  
Her findes årets budgetkatalog samt spørgsmål til enkelte budgetforhold 
og forvaltningens svar hertil.  
 
Det endelige høringssvar er vedhæftet mailen. 

  
5. Nyt fra sundhedsområdet  

Der arbejdes aktuelt med at tilrette PDF-dokumenter på hjemmesiden, så 
synshæmmede borgere / borgere, der er blinde bedre kan få oplæst 
dokumenterne. Dette kommer med afsæt i ny EU-lovgivning.  
 

6. Eventuelt   
a. Opmærksomhed på hjerteløbere og skabe lidt opmærksomhed 

omkring Albertslunds mange hjerteløbere. Kira går videre med det.  
 

b. Britta fortæller. At der den 5. oktober er Ordblindeløbet i Albertslund, 
både for børn og voksne. For at gøre opmærksom på, at mange er 
ordblinde og der findes tilbud til ordblinde. Der er bl.a. en 
ordblindeskole i Albertslund.     
 

c. Britta fortæller, at Frivilligcenter lørdag 21. september 2019 kl. 9-15 
afholder Contribute. Frivillig foreningsagent, hvor man kan blive 
uddannet til aktivt foreningsmening. Undervisning i at være 
foreningsaktiv.    
 
 
 
 

https://albertslund.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2020/
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d. Paw fortæller om opstart af samarbejde med Udsatterådet. Han har 

derfor inviteret Jette Nyboe, der er formand for Udsatterådet.  
 
Rådet er sammensat således:   
Medlem er selv i en udsatte situation  
Medlem er pårørende til mennesker i en udsatte situation 
Medlem har faglig viden om borgere, der er udsatte 
2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen  
 
Rådet er aktuelt fuldtallige og med to suppleanter 

 
Udsatte defineres som: 
Udsat økonomisk, psykisk udsat, misbrugere, hjemløse. Mennesker, 
der er i en udsat livssituation.  

   
To hovedtemaer i rådet:  
Gratis morgenmad til alle børn i skoler  
Det sociale frikort 
 
Samarbejdet kunne tage afsæt i temaet ensomhed. Et fælles tema om 
ensomhed mellem Sundhedsrådet, Udsatterådet og Ældrerådet og der 
kunne laves et arrangement på biblioteket, hvor formand for Rådet for 
socialt udsatte Jens Sjursen kunne inviteres til at holde et oplæg.  

 
Debat om: ’Hvad er ensomhed og hvad kan man gøre for at modvirke 
ensomhed’. Målgruppen er både unge, voksne og ældre. Få aktiveret 
civilsamfundet ift. Ensomhedsproblematikken - mobiliseret af 
civilsamfundet.  

    
Sundhedsrådets medlemmer beskæftiger sig allerede med 
ensomhedsproblematikken: 
Netværk for ensomme i Albertslund, Hvor Britta sidder med. 
To medlemmer (Helle og Hellen) skal afsted på konference om 
ensomhed 
Albertslund Kommune er medlem af folkebevægelsen mod ensomhed 
Link: http://modensomhed.dk/  

 
Det besluttes, at: 
Ensomhedstemaet sættes på dagsordenen til mødet tirsdag den 29 
okt. 2019 
Paw samler trådene og kontakter Jens Sjursen  

http://modensomhed.dk/
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