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Forum: Sundhedsrådet 

Tid: Onsdag d. 19. august 2020 kl. 17.00-19.00 

Sted: Køkkenalrummet, 2. sal Sundhedshuset Albertslund    

Deltagere: Birgit Hauer, Steffen Wegner Høyer, Kira Willmarts, Alice 
Hasselgren, Nina Timm 
 

Afbud: Lasse Crüger, Britta Schneider Jørgensen, Ozma Iqbal, Tine Pernille 
Rytsel, Paw Østergaard Jensen, Helle Hulstrøm 

Referent: Christina Skriver Klenø  
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra møde i Sundhedsrådet d. 19. august 2020 
 

1. Velkommen og præsentationsrunde  
Velkommen til Nina Timm  

 
2. Præsentation af Børneliv i sund balance v. projektleder Nina Timm 

Fra 2020-2024 forløber et større projekt i Albertslund Kommune. Projeket 
sigter at styrke kommunale og civile aktører i lokalområder til at stå 
sammen om at skabe et godt og sundt børneliv. Der er fokus på at fremme 
børnefamiliers muligheder for at trives i fællesskaber, spise sundt og være 
fysisk aktive for herigennem at fremme en sund vægtudvikling hos 
børnene. Målgruppen er børn 0-10 år. Læs mere her: 
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/center-for-forebyggelse-
i-praksis/boerneliv-i-sund-balance/  
folder: https://www.kl.dk/media/24468/kommunefolder-om-boerneliv-i-
sund-balance.pdf  

 
3. Valg af ordstyrer 

Birgit blev valgt som ordstyrer  
 

4. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden. 
Der var ingen kommentarer til sidste mødes referat  

 
5. Fokus på ensomhed blandt borgere i Albertslund  

Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 19.00-21.30 afholdes konference om 
ensomhed i bygning M i samarbejde med biblioteket. Der ønskes 
tilbagemelding på, hvem der kan deltage fra Sundhedsrådet hhv. i 
debatpanel og i efterfølgende aktionsgruppe (udover Birgit). Er der nogen, 
der kan hjælpe med kontakt til f.eks. Børns vikår, Headspace eller andre, 
som kan medvirke med informationsstande?  
Runde med brainstorm ogkring nye idéer, kontakter mm til konferencen:   
Alice – Opmærksomhed på ensomhed blandt borgere med et handicap. 
Borgere med handicap kan have svært ved at opsøge fællesskabet. Årets 
folder med idrætstilbud kunne uddeles på konferencen. Foldere for 
idrætstilbud kunne uddeles. Foreningen SIND kunne inviteres. 
Kira – Ensomhed er et højaktuelt emne. Ventetid på at få besøgsven. 
Facebook som platform til at knytte/forstærke lokale fællesskaber. 
Eksempelvis: Godthåbsparkens Facebookgruppe med fx legegrupper. Der 
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er også ’2620 Facebookgruppen’. OpstandelsensKirken kunne inviteres 
med. Måske har andre kirker aktiviteter, der ligner dem i 
Opstandelseskirken.   
Steffen – De forebyggende medarbejdere kunne inviteres med til 
konferencen. Foreningen Børns Voksenvenner. Steffen tager kontakt. 
Tænke Bydelsmødrene ind.  
 
Christina kontakter Headspace, Ventilen og Frivilligcenteret. Evt. deltagelse 
fra den lokale Lær-at-tackle koordinator.      
 

6. Aktuelle kommunalpolitiske sager mm 
Følg venligt med i Albertslundposten og via kommunens hjemmeside.  
En aktuel sag er f.eks. frokostordningerne i børnehaver og vuggestuer.  
Afstemningen blandt forældrene sluttede 29. juni.  
Birgit fortæller, at der kun er en enkelt institution, der har fravalgt 
madordningen.  
Temapunkt på SUS d. 20.08.20 omkring rekruttering og fastholdelse af 
medarbejdere i ældreplejen.  
Sagsbehandlingsfrister: indsigt i antal sager, der overskrider fristen. Særligt 
sager om ansøgning til handicapvenlig bil overskrides.  
10 kvalitetsstandarder til godkendelse. Hvis man har interesse i 
kvalitetsstandarderne, opfordres man til at læse dem og indgive et 
borgerhøringssvar.  
 
Link til dagsorden til SUS d. 20.august 2020: 
https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-
referater/?agendaId=1173&agendaType=Dagsorden    
 

7. Nyt fra sundhedsområdet 
Ensomhedskonference d. 30 september 2020 afholdes af Folkebevægelsen 
mod ensomhed. Invitation uddelt på mødet.  Pdf-invitation vedhæftet i 
mailen. Det blev vedtaget, at deltage i konferencen kunne betales af 
Sundhedsrådets midler.   
Invitation til deltagelse i infomøde om Fællesskabsstafet d. 26. august 2020 
i Frivilligcenteret. Invitation uddelt. Pdf-invitation vedhæftet i mailen.   
Udmøntning af Sundhedspolitikken er et af vores store 
hovedfokusområder pt. arbejdet med arbejdsgrupperne er godt i gang og 
der er stort engagement. Samtidig har vi opmærksomhed på, at vi ikke 
igangsætter parallelle indsatser eller igangsætter indsatser, hvor der ikke 
er tilstrækkeligt med ressourcer.     
Røgfri arbejdstid pr. 1.8.2020. Gælder alle kommunens ansatte samt 
institutioner. Der er gratis tilbud om hjælp til rygestop til kommunens 
ansatte.   
 

8. Eventuelt  
Sag til SUS til september, hvor Lasse Crüger indstilles som nyt medlem i 
Sundhedsrådet. 
Ændrede vedtægter i Sundhedsrådet. Det blev besluttet, at 
vedtægtsændringerne sker til næste år, hvor der er Kommunalvalg, og et 
nyt råd skal konstitueres. 
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Kommende møder i sundhedsrådet: 
Torsdag d. 10. september 2020 
Tirsdag d. 20. oktober 2020 
Onsdag d. 25. november 2020 
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