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Forum: Sundhedsrådet 
Tid: Onsdag den 4. marts 2020 kl. 17.00-19.00 
Sted: Køkkenalrummet 2. Sal., Sundhedshuset, Skolegangen 1 

Deltagere: Birgit Hauer, Steffen Wegner Høyer, Paw Østergaard Jensen, Britta 
Schneider Jørgensen, Kira Willmarts 
 Afbud: Alice Hasselgren, (Hellen Lund), Tine Pernille Rytsel, Helle Hulstrøm, 
Ozma Iqbal. 

Referent: Christina Skriver Klenø  
 
 
 
 

 

 

Referat fra møde i Sundhedsrådet d. 4. marts 2020 
 
1. Velkommen og valg af ordstyrer 
Steffen blev valgt som ordstyrer  
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden. 

Noget til evt.? 
Referat blev godkendt  
 

3. Medlemssituationen i sundhedsrådet 
Medlemssituationen i Sundhedsrådet blev drøftet.  

- Nye repræsentanter til følgende poster:  
Patientforeningerne – Hellen Lund ønsker ikke at stille op som medlem 
i sundhedsrådet. Det blev besluttet, at lokale patientforeninger bliver 
spurgt om de ønsker en repræsentant i rådet. Her blev følgende 
nævnt: Diabetesforeningen, KOL-foreningen, Kræftens Bekæmpelse 
lokalafdeling. Birgit og Christina koordinerer om kontakten til 
ovenstående.        
Idrætsforeningerne. Der er proces i gang med at finde en repræsentant 
fra Idrætsrådet. Det er blevet annonceret i Idrætspartalen. Vi afventer  
Skolerådet / Skolebestyrelserne – Der er ikke et nyt medlem i kikkerten 
pt. Britta forhører sig hos en mulig kandidat, om deltage i 
sundhedsrådet kunne være relevant for vedkommende. 
Forældrerådet – ikke noget nyt her.  
Sundhedsprofessionerne – Helle indstilles som medlem. Der 
udarbejdes en sag til politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen.  
Bydelsmødrene (erstatter integrationsrådsposten) – proces i gang.   
 

- Det drøftes, om der skal ske en ændring af vedtægterne for 
sundhedsrådet.  På baggrund af, at integrationsrådet er blevet nedlagt. 
Der udarbejdes en politisk sag til Kommunalbestyrelsen, med 
indstilling til vedtægtsændringer. Evt. Maj-mødet ellers august-mødet  

 
4. Fokus på ensomhed  
- Status på ’Albertslund mod ensomhed’. Jan Sjursen sagde ja til datoen den 

24. juni. Der skal findes en moderator, her bliver Tonny Nissen foreslået.  
- Arrangementet skal forsat afholdes på biblioteket.  Biblioteket står for 

kaffe, te opstilling af stole, samt trykker plakat og flyer.  
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- Panel bestående af 4-5 pers. Paneldebat med afsæt i Jan Sjursens oplæg, 
herefter skal der nedsættes en aktionsgruppe.    

- Britta skal sende faktor om ensomhed til Tonny Nissen.  
- Det kan overvejes, om der skal opsættes stande til relevante aktører 

indenfor feltet, Fx Headspace, Ventilen, repræsentant fra et Lær at tackle 
forløb, Ungdommens Røde Kors, Børnetelefonen, Per Børsting fra Børns 
Vilkår.  

- Der skal også være fokus på børn og unge,  der skal være fokus på den 
gode historie.   

- Afregning for hele arrangementet skal ske som fælles afregning på tværs 
af de involverede råd. 

- Steffen kender en, der muligvis kan spille klaver til arrangementet. Steffen 
kontakter vedkommende og spørger. 
 

- DK spiser sammen i uge 17 og uge 45 – skal Sundhedsrådet lave noget 
her? Det blev besluttet, at Sundhedsrådet ikke laver deres eget 
arrangement, men i stedet kobler sig på allerede eksisterende 
arrangementer. Det drøftes videre på næste møde.   

 
5. Grøn Dag d. 25. april 
- Kommunen holder Grøn Dag på Materialegården lørdag 25. april. 

Sundhedsrådet har været fast deltager gennem en del år med en 
skydebod om sund mad. Med mindst 3 personer fra Sundhedsrådet kan vi 
tilmelde os igen i år. Desværre er Birgit forhindret denne dag. Hvem har 
lyst til at deltage ? 

- I år er der fokus på FN's Verdensmål. Vi kan evt. købe klodser, der viser de 
17 Verdensmål og lade dem indgå i bodens aktivitet. 

- Steffen og Helle deltager på dagen. Steffen er tovholder på Grøn Dag. Der 
skal trykkes flyver. Dette hjælper Christina med. 
 
OBS Grundet COVID-19 er Grøn Dag 2020 blevet aflyst!  
 

6. Skolemad og mad i daginstitutioner er på valg. Punktet drøftes 
- Med afsæt i budgetbesparelsesforslaget. Der er tilkendegivelser omkring, 

at forældre gerne selv vil betale for mad i skole og daginstitution. De 
familier, der i forvejen får friplads får også betalt maden.  

- Hvis en daginstitution vælger at droppe madordning, hvad sker der så med 
de familier, der har friplads? Får de midler til madpakker?  

- Det er ikke til at vide, hvad der kommer til at ske på det område.    
- Mad i skole og daginstitution styrker og fremmer madmod hos børnene.  
- Kan Sundhedsrådet gøre noget i den her forbindelse? Fx reklame, der kan 

være med til at påvirke beslutningen? 
- Mad- og måltidspolitikken er vedhæftet til orientering.     

 
7. Sundhedspolitikken er sendt i offentlig høring 

Social- og sundhedsudvalget har sendt udkast af sundhedspolitikken i 
offentlig høring. Sundhedsrådet kan indsende et fælles høringssvar inden 
fristen d. 9. marts kl.12.00 
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- Drøftelse af det udkast, som Birgit har udarbejdet. Birgit tilføjer de 
kommentarer, der blev drøftet på mødet og indsender høringssvaret. 
Sundhedsrådets endelige høringssvar er vedhæftet mailen.  

8. Aktuelle kommunalpolitiske sager mm 
Følg venligt med i Albertslundposten og via kommunens hjemmeside.  

- Besparelse af Sundhedsrådets midler. Emnet blev drøftet. Birgit har 
udarbejdet en udtalelse til Social- og sundhedsudvalget.  

- Opsamling på fællesmødet d. 7. januar 2020. Der savnes en opfølgning på 
mødet. Christina skriver og efterlyser et referat fra mødet.  Rådet 
drøftede, hvad der fungerede godt/mindre godt. 
Dialog ved bordene med politikerne, blev fremhævet som noget, der 
fungerede godt, men det var lidt tilfældigt, hvem man kom til at sidde til 
bord med.  
Rådet efterlyser en tydeliggørelse af, hvem der deltog på mødet. 

- Nytårskuren 9. februar 2020. Blev fremhævet som et fint arrangement. 
 
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 ? 
- 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? 
 
Ovenstående er fra tidligere dagsordener. Det er blevet belyst og drøftet på 
udvalgsmøder. Paw referer til notat på sidste udvalgsmøde i Social- og 
sundhedsudvalget.  
 
9. Nyt fra sundhedsområdet  
- Fredag d. 13. marts 2020 afholdes der temaformiddag om gode lunger. 

Overskriften for dagen af : ’Har du gode Lunge?’. Der bliver oplæg fra en 
KOL-sygeplejerske, klinisk diætist, fysioterapeuter mfl. Og Lungekoret 
holder en lille koncert.  

- Sundhedsområdet planlægger at deltage på Grøn Dag. Vi laver en fælles 
stand sammen med Miljø & Teknik med fokus på cykler, hvor børn og 
deres forældre kan komme og være kreative og ’pimpe’ deres cykel med 
alt muligt forskelligt. 

- Opstart af rygestopkurser på NEXT, blev skud i gang med humoristisk 
oplæg ved Peter Falktoft på Musikteateret. Der kan nu tilbydes 
rygestopkursus til eleverne på NEXT.       

 
10. Eventuelt 
 
11. Møder i første halvår af 2020  
Der er planlagt følgende møder i Sundhedsrådet: 
Mandag 20. april 
Tirsdag 2. juni. 
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