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Forum: Sundhedsrådet 
Tid: Torsdag den 16. januar 2020 kl. 17.00-19.00 
Sted: Køkkenalrummet 2. Sal., Sundhedshuset, Skolegangen 1 

Deltagere: Birgit Hauer, Paw Østergaard Jensen, Britta Schneider Jørgensen, 
Marie Merrald, Helle Hulstrøm 
 Afbud: Glenn Molbech, Steffen Wegner Høyer, Alice Hasselgren, Louise 
Hartmann, Kira Willmarts, Dorthe Johansen, Rukhsana Ali, Gül 
Øzcan, Hellen Lund, Tine Pernille Rytsel 

Referent: Christina Skriver Klenø  
 
 
 
 

 

Referat fra møde i sundhedsrådet 16. januar 2020 
 

1. Velkommen og valg af ordstyrer 
Birgit var ordstyrer på mødet  
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden. 

Noget til evt.? 
Referatet for sidste møde er rettet til. 
Dagsorden og referat er godkendt 
 

3. Medlemssituationen i sundhedsrådet 
Medlemssituationen i Sundhedsrådet drøftes. Der er flere medlemmer, der 
desværre ikke dukker op til møderne. Som medlem er man blevet bedt om, at 
tage stilling til sin egen deltagelse i rådet. 
 
Repræsentant for patientforeningerne 
Glenn har meldt sig ud af sundhedsrådet. Hellen er gæstedeltager og 
repræsenterer også patientforeningerne. Hellen opfordres til at opstille som 
repræsentant for patientforeningerne. 
 
Repræsentant for sundhedsprofessionerne 
Gül har længe ikke deltaget på møderne. Helle er gæstedeltager og 
repræsenterer sundhedsprofessionerne. Helle ønsker at blive indstilles som 
medlem for sundhedsprofessionerne. 
 
Repræsentant for idrætsforeningerne  
Dorte repræsenterer idrætsforeninger, men har ikke deltaget på de sidste 
mange møder. Paw kontakter idrætsrådet mhp. En ny repræsentant. Birgit 
sender mailkorrespondancer med idrætsrådet til Paw.     
 
Repræsentant fra skolerådet/skolebestyrelserne 
Louise Hartmann blev for ca. ½ siden indstillet som repræsentant for 
Skolerådet. Louise har dog siden trukket sig.  Marie Marriad har deltaget som 
gæstedeltager for skolebestyrelserne, men ønsker ikke længere at fortsætte i 
Sundhedsrådet. Der mangler derfor en repræsentant fra Skolerådet. Det 
besluttes, at der tages kontakt til Skolerådet mhp. Et nyt medlem 
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Repræsentant fra forældrerådet  
Der mangler en repræsentant derfra, pladsen har været vakant længe. Det 
besluttes, at der tages kontakt til Forældrerådet mhp. Rekruttering af medlem. 
 
Repræsentant fra integrationsråd 
Rukhsana Ali sidder som repræsentant for integrationsrådet, men har 
desværre ikke deltaget på de sidste mange møder. Imidlertid er 
integrationsrådet blevet nedlagt. Det besluttes at Britta kontakter Louise fra 
ABC, og undersøger om der er en ny mulig medlemskandidat blandt 
Bydelsmødrene.  
 
Det drøftes, om vedtægterne skal ændres således, at der oprette en ny post til 
’Bydelsmødre’. Posten skal erstatte den tidligere integrationsrådspost.  
 
Der følges op på punktet til næste møde d. 4. marts 2020    
 
4. Fokus i Sundhedsrådet 
- Status på samarbejde om arrangement omkring ensomhed (Paw)  

Paw har modtaget svar fra Jan Sjursen, der er positiv overfor at ideen om 
oplæg ved en større ensomhedskonference. Han tager en betaling på ca.  
5000kr + transport. Jan foreslår selv et arrangement her i løbet af foråret. 
Der er forslag om en paneldebat med en repræsentant fra hvert råd. Paw 
har et forslag til en moderator Mikael Rothstein. Der skal også medregnes 
en betaling til Mikael. 
Sted: Konferencen kan afholdes på biblioteket.       
Tid: fx kl. 19.00-21.00. Efter oplægget er der kaffe og snak indtil 21.30. Og 
nøglepersoner kan sætte sig sammen og arbejde videre med ideer til 
bekæmpelse af ensomhed.  

 
Det kan overvejes om Headspace og Ventilen skal inviteres med, så der også 
er fokus på de unge.     
Der er forslag om evt. boder, hvor relevante aktører kan uddele foldere mm. 
 
Hvem er konferencen for?  
Det er en åben konference for alle. Der er en drøftelse af 
rekrutteringsmetode. Facebook, AP og Grøn dag d. 25. april kan bruges som 
rekrutteringsplanform.  
 
- Helle undersøger om der findes en ”ensomhedsdag” / ”dag mod 

ensomhed”. Der findes ikke en decideret ’ensomhedsdag’, men i uge 17 
og 45 afholder Folkebevægelsen mod ensomhed Spis sammen.  
 

- Spis sammen arrangement i uge 17. Der er en invitation fra 
Folkebevægelsen mod ensomhed til, at borgmestre, udvalgsformænd 
arrangerer et spis sammen arrangement. Materiale uddeles på mødet. På 
dagsordenen til næste møde.     

 
- ”Kom og vær med” folder. Er blevet hustandomdelt med 60+ bladet. 

Fremmødte medlemmer fik udlevet et trykt eksemplar. Folderen giver et 
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overblik over eksisterende fællesskaber for ældre i Albertslund, og er 
endnu et tiltag til bekæmpelse af ensomhed.   

5. Aktuelle kommunalpolitiske sager mm 
Følg venligst med i Albertslundposten og via kommunens hjemmeside.  

- Opfølgning på fællesmødet d. 7. januar.  Punktet udgiv og kommer på til 
næste møde.  

- Sundhedspolitikken forventes at blive sendt i høring d. 24. januar 2020 til 
24. februar 2020. Alle medlemmer opfordres til at læse 
sundhedspolitikken. Hvis man ønsker at skrive noget til et høringssvar, kan 
man sende det til Birgit, som så samler dette til et høringssvar. 
Sundhedspolitikken kommer på dagsordenen til næste møde.  
Rådet vil gerne præsenteres for handleplaner og indsatser under 
sundhedspolitikken. 

- Med afsæt i sundhedspolitikken udsprang der en drøftelse af, at skolemad 
og mad i daginstitutioner er på valg. Et dagspunkt til næste møde.         
 

På novembermødet i Social- og sundhedsudvalget blev der behandlet sager, 
hvor det vil være af interesse at få yderligere oplysninger:  
- Hvor mange borgere har fået bevilget socialt frikort ? Så vidt Paw er 

orienteret har ca. 2 borgere i Albertslund gjort brug af denne mulighed.  
- Hvor mange borgere har fået kommunal støtte til tandbehandling?  
- Hvordan informeres om, at alle har ret til at have bisidder med til møder 

med kommunen?  
- Kan der gøres mere for, at flere benytter deres mulighed for at have 

bisidder med? 
 
Grundet tiden kom vi kun ganske kort omkring disse punkter. Sættes på til  
næste møde 
 
6. Nyt fra sundhedsområdet  
- Planlægning af opstart af Lær at tackle angst og depression forløb for unge 

i alderen 15-25 år. Bred inddragelse af de aktører, der møder de unge i 
deres arbejde.  

- Albertslund gymnasium NEXT har pr. 1.1.2020 indført røg- og tobaksfri 
skoletid. De har takket ja til at få del i en pulje med ressourcer til at kunne 
implementere røgfri skoletid. Der er således et samarbejde mellem NEXT, 
Albertslund Kommune, Kræftens Bekæmpelse og Region H. Albertslund 
gymnasium bliver et af de første røgfri gymnasier på Vestegnen.      
 

7. Eventuelt 
 
8. Møder i første halvår af 2020  
Der er planlagt følgende møder i Sundhedsrådet: 
Onsdag 4. marts 
Mandag 20. april 
Tirsdag 2. juni. 
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