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Referat fra møde i Sundhedsrådet d. 25. august 2021 
 
1. Velkommen tilbage efter sommerferie og valg af ordstyrer 

Tine blev valgt som ordstyrer.  
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden 
Noget til evt.? 
Referatet fra sidste møde blev godkendt  

 
3. Leder af Sundhedshuset Mette Gerhard er inviteret til at deltage i mødet  

I forlængelse af Sundhedshusets nye strategi har der været 
opmærksomhed på, hvilke funktioner, der er i Sundhedshuset samt 
brugere af husets faciliteter.   
Mette Gerhard deltager den første halvdel af mødet, hvor Sundhedsrådet 
vil have mulighed for at drøfte ovenstående og komme med inputs og 
forslag til brugen. 
 
Se bilag Funktioner og brugere af Sundhedshuset Albertslund og Mettes PP-
oplæg  
 
Der var en god drøftelse om, hvordan vi kan booste brugen af 
Sundhedshusets faciliteter, med særligt henblik på at øge antallet af 
borgerdrevne aktiviteter. Sundhedsrådets ideer, tanker og forslag er 
samlet i vedhæftede bilag Opsamling på dialogmøde 
 

4. Opfølgning fra tidligere møder – Punkt 4 blev udskudt til næste møde  

• Vi har mulighed for at invitere skolesocialrådgiver Christine Marcher 
med på et kommende møde og høre om hendes virke.  

• Vi kan også spørge ind til de nye indsatser hos PPR: ”Back 2 school” og 
for elever med angst, som planlægges at starte i det nye skoleår. 

• Paw: Tilskud til sociale foreninger. Midlerne skal omsættes til 
virkelighed. Foreningspris og ildsjælepris skal uddeles i år. 
Ildsjæleprisen er en ny pris, som man inden d. 1/8 kan indstille 
kandidater til. På seneste møde aftalte rådet, at indstille Alice 
Hasselgren. Birgit formulerer en indstilling. Se bilag med indstilling af 
Alice til ildsjæleprisen  

 
5. Planlægning af Grøn dag 2021  

Sundhedsrådet deltager i Grøn dag 18. sept. 2021 kl. 10-14.  

Forum: Sundhedsrådet 

Tid: Onsdag d. 25. august 2021 kl. 17.00-19.00 

Sted: Sundhedshuset, 2. sal Køkkenalrummet 

Deltagere: Birgit Hauer, Steffen Wegner Høyer, Paw Østergaard Jensen,  
Helle Hulstrøm, Tine Pernille Rytsel, Mette Gerhard (gæst) 
 
 

Afbud: Lasse Crüger, Britta Schneider Jørgensen, Kira Willmarts 
Referent: Christina Skriver Klenø  
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Ideer til Grøn dag: 
- Verdensmålskasserne og evt. et vendespil  
- Albertslund er en ’Vild Kommune’ med insektliv og blomster. Aktivitet 

med at så og kaste blomsterbomber 
- Naturen gør noget godt for en. Særligt Corona har lært os, at naturen 

og bevægelse er godt for alle – både fysisk og mentalt. 
 
Det blev besluttet at sundhedsrådet deltager med:  
Folder om Sundhedsrådet, som Birgit opdaterer   
Folder omkring Sundhedshuset, Christina udarbejder folder om 
Sundhedshuset, som rådet kan uddele på dagen  
Evt. statistik over, om borgerne kender Sundhedshuset. Dette kan man 
spørge borgerne om.     
Verdensmålskasser og pilekast 
Paw kigger efter plade til pilekast. 
Tine afhenter pjecer, folder og sprit i Sundhedshuset. Dette aftales 
nærmere med Christina    
Steffen indkøber æbler mm. Penge refunderes fra Sundhedsrådets midler.  
 
Hvem deltager på Grøn dag: 
Birgit, Steffen, Helle, Tine og Paw 
 
Rammen: 
Mødes kl. 9. Boden skal holdes åben fra kl. 10-14. Der er mulighed for 
morgenmad og afsluttende bespisning 
 
Har du nogen spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Signe 
Landon på signe@verdensmålcenter.dk eller på telefonnummer 4362 
2015. Muligvis er tilmelding også denne vej.  

 
6. Aktuelle kommunalpolitiske sager mm 

Følg venligst med i Albertslundposten og via kommunens hjemmeside.  
Politiske dagsordener og referater  
 
Modtagere af hjemmehjælpen er hårdt ramt af aflysninger p.g.a. mangel 
på ferievikarer. Kan vi spørge ind til, hvordan borgerne inddrages om 
prioritering og hvordan vikarmangel bedre undgås fremover.  
Se bilag Manglende hjememhjælp.  
Paw fortæller, at der kommer en orientering om ovenstående på det 
kommende udvalgsmøde i september.  
Flere kommuner har udfordringer med at rekruttere medarbejdere til 
området.  
Vi følger op på punktet på næste møde i Sundhedsrådet 
 
Ny hjemmeside Albertslund.dk. Vi har tidligere oplevet problemer med 
hjemmesiden. Fungerer den nye hjemmeside bedre?  
I forlængelse af punkt. 3 blev det besluttet, at Sudnehdsrådet skal være 
med til at kvalitetssikre den nye hjemmeside set med ’borgerens øjne’. Vi 
følger op på dette  
 

https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/
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Budget 2022 
Budgetkataloget blev offentliggjort mandag d. 23. august. 2021. Det er 
mulig, at indgive høringssvar senest d. 9. september. Se mere her: 
https://albertslund.dk/nyheder/2021/budgetkatalog-i-hoering   
Nedslagspunkter i budget: 
- Ekstra rengøring 
- Skoler 
- Lukkedage  
- Skolebørn med særlige behov. PPR.   
Alle, der har lyst til at indgive høringssvar kan skrive. Det blev besluttet, at  
Birgit samler alle høringssvar og sender et samlet på vegne af 
Sundhedsrådet.  
Høringssvar skal sendes til Birgit senest kl. 7. sep. kl. 18.00 

 
7. Nyt fra sundhedsområdet 

20. september afholdes konference mod ensomhed. Der er plads til 130 
deltagere. Netværk mod ensomhed deltager sammen med den 
forebyggende medarbejder, aktivitetsmedarbejder på Albertshøj og 
konsulent fra Sundhed og Udvikling.  
Se invitation her: https://modensomhed.dk/wp-
content/uploads/2021/06/Ensomhed_Konferenceprogram_2021_3.pdf  
 

8. Eventuelt  
 
9. Kommende møder 2021 

Fremtidige møder planlægges som fysiske møder med mulighed for at 
deltage via en teams- eller telefonforbindelse. 
Næste møde er den 7. oktober 2021 

 
10. Ventende dagsordenspunkter 
.Ensomhed blandt borgere i Albertslund  
Status på arbejdet med ensomhed – punktet udsættes til efter  
Kommunalvalget.  
 
.Sundhedsrådet mangler medlemmer 
Man kunne overveje at ændre vedtægterne for rådet, så det gør det lettere for 
borgere at deltage i Sundhedsrådet, herunder åbne for deltagelse af en fra 
Bydelsmødrene.  Vi kan evt. samtidig foreslå at benytte betegnelsen 
”forperson” i stedet for ”formand”. 
 
.Etablering af samarbejde omkring pjece  
Tine har foreslået, at der etableres et samarbejde med interesserede om 
udarbejdelse af en pjece med tilbud til sundhedsfremmende aktiviteter i 
Albertslund Kommune, der er gratis. Evt. opfordre til samarbejde gennem AP. 
Tine ønsker også at drøfte Idrætsdag/foreningsdag.   
 
.Hvordan gøres opmærksom på Sundhedsrådets arbejde? 
Tine opfordrer til, at Sundhedsrådet kommer på Facebook, ligesom 
Ældrerådet.  

https://albertslund.dk/nyheder/2021/budgetkatalog-i-hoering
https://modensomhed.dk/wp-content/uploads/2021/06/Ensomhed_Konferenceprogram_2021_3.pdf
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