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Forum: Sundhedsrådet 

Tid: Torsdag d. 10. september 2020 kl. 17.00-19.00 

Sted: Køkkenalrummet, 2. sal Sundhedshuset Albertslund    

Deltagere: Birgit Hauer, Steffen Wegner Høyer, Paw Østergaard Jensen, Britta 
Schneider Jørgensen, Helle Hulstrøm, Lasse Crüger  
 

Afbud: Kira Willmarts, Alice Hasselgren, Tine Pernille Rytsel 

Referent: Christina Skriver Klenø  
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra møde i Sundhedsrådet d. 10. september 2020 
 

1. Velkommen og valg af ordstyrer 
Birgit blev valgt til ordstyrer  
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden. 
Referatet fra sidste møde blev godkendt 
Dagsorden for mødet blev godkendt 
 

3. Fokus på ensomhed blandt borgere i Albertslund  
Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 19.00-21.30 var der planlagt konference 
om ensomhed i bygning M i samarbejde med biblioteket. Pga. Corona er 
konferencen dog blevet udskudt på ubestemt tid.  
Paw fortæller, at konferencen for sin vis godt kunne gennemføres ift 
Corona-restriktioner med lokalestørrelse, deltagertilmelding mv.  
Paw har kommunikeret ud til de 4 råd at konferencen er udskudt.  
 
Der er stadig påtænkt opstart af aktionsgruppen. Paw foreslår, at invitere 
Headpace og Ventilen til et mødet mhp. at få en satelitenhed af Ventilen til 
Albertslund. Aktionsgruppen kan den spæde start og startskudet til en 
konference på et senere tidsspunkt. 
Steffen vil gerne deltage i aktionsgruppen. 
Der kan også inviteres repræsentanter fra Boligområderne.  
 
Britta fortæller om, at Netværk for ensomhed bidrager til ansøgning til en 
pulje fra Sundhedsstyrelsen målrettet ensomhed. Tovholder er Sundhed, 
Pleje & Omsorg. Ansøgningsfrist 19. okt. 2020.  
I netværket er der reserveret en plads til en repræsentant fra 
Hjemmeplejen. Men de deltager ikke på møderne. Der kommer en 
udtalelse for Sundhedsrådet herom.  
 
Der kan udvikles på, at borgeren giver samtykke til at blive kontaktet ift. 
tilbud. Blandt andet i CURA. Rent juridisk/GDPR-mæssigt tages op med 
borgerrådgiveren i kommunen.     
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Deltagelse i infomøde om Fællesskabsstafet d. 26. august 2020 i bygning 
M. Over 20 personer deltog på mødet. Sundhedsrådet deltog ikke, men 
udtrykker ønske om gerne ville være med ved en lignende stafet på et 
senere tidspunkt.   
 
Ensomhedskonference d. 30 september 2020 afholdes af Folkebevægelsen 
mod ensomhed. Helle ønsker at deltage og tilmelder sig. Sundhedsrådets 
budget betaler udgiften.   
 

4. Aktuelle kommunalpolitiske sager mm 
Følg venligst med i Albertslundposten og via kommunens hjemmeside.  
https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/  
 
Budgetkatalog 2021 er sendt i høring. Høringsfrist 11. september 2020 
https://albertslund.dk/nyheder/2020/budgetkatalog-i-hoering/  
 
På denne nye portal kan man skrive en kommentar direkte til de enkelte 
forslag i budgetkataloget. https://meetings.valgservice.dk/albertslund-
kommune-horingsportal. 
 
Vedlagt er et uddrag fra Budgetkataloget af overskrifter med relevans for 
sundhedsområdet.   
Følgende punkter blev fremhævet på Sundhedsrådets møde, og vil indgå i 
et høringssvar fra Sundhedsrådet: 
 
Steffen fremhæver Pkt. 2.1 og pkt. 2.8 i budgetkataloget. Der bliver skrevet 
en kommentar ift. pkt. 2.8, at der spares på et område, hvor der mangler 
ressourcer. 
Pkt. 1.6 bliver fremhævet som en god besparelse.  
Lasse fremhæver Pkt. 2.11 som en uhensigtsmæssigt besparelse set med 
sundhedsbriller.       
Pkt. 2.1 fremhæves også som en uhensigtsmæssig besparelse set med 
sundhedsbriller. Konsekvenser ved besparelsen er ikke beskrevet.  
Pkt. 2.9 fremhæves også. Den nuværende ydelse bør gås igennem mhp 
omlægning af ressourcer. Der er et indtryk af/erfaringer fra andre 
kommuner, at flere borgere oplever, at de ikke får den rengøringsstandard, 
de ønsker.    
Birgit fremhæver Pkt. 2.2 som også er væsentligt ift. elevernes sundhed.  
 
Birgit sammenfatter et høringssvar på vegne af Sundhedsrådet, og 
rundsender til rådet.  
 
Sag til SUS d. 17. september, hvor Lasse Crüger indstilles som nyt medlem i 
Sundhedsrådet. 
 
 

5. Nyt fra sundhedsområdet 
Åbning af Cafe GLAD d. 2. september 2020 i Sundhedshuset. Åbningstider 
kl.  8-16 i hverdagene 
 

https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/
https://albertslund.dk/nyheder/2020/budgetkatalog-i-hoering/
https://meetings.valgservice.dk/albertslund-kommune-horingsportal
https://meetings.valgservice.dk/albertslund-kommune-horingsportal
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Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen Social ulighed i sundhed og sygdom blev 
offentliggjort september 2020. viser udvikling fra 2010-2017 og at 
uligheden er stigende.  https://www.sst.dk/-
/media/Udgivelser/2020/Ulighed-i-sundhed/Social-ulighed-i-sundhed-og-
sygdom-
tilgaengelig.ashx?la=da&hash=CB63CAD067D942FE54B99034085E78BE9F4
86A92  
 
Lokale Covid-19 testcentre i uge 35 var en succes. Der blev næsten opnået 
max kapacitet på de 4 dage det mobile testcenter var ude.   
Der kommer nye lokale testenheder ud i uge 41 mandag – fredag.  
 
I Albertslund kan der udleveres gratis mundbind til ture i tog, busser og 
taxa. Tilbuddet er til dem, som har svært ved at klare den ekstra udgift til 
mundbind. Det kan være kontanthjælpsmodtagere, borgere på 
integrationsydelse og brugere af kommunens tilbud til socialt udsatte  

 
 

6. Eventuelt  
Kritik af Albertslund Kommune for sag om dødsfald. Link til Albertslundposten: 
https://sn.dk/Albertslund-Posten/Advokat-undersoegelse-Skarp-kritik-af-
kommune-for-sag-om-doedsfald/artikel/1352678  
 
Kommende møder i sundhedsrådet: 
Tirsdag d. 20. oktober 2020 
Onsdag d. 25. november 2020 
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