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26. november 2021

 
 
MØDE I DIALOGFORUM 

 

 
Dato/tid: 26. november 2021 kl. 8.00 - 9.00 

 
Sted: Digitalt møde via Teams 
  
Deltagere:  Fra Boligselskaberne og Grundejerforeningerne: 

Repræsentanter fra bestyrelserne 
 
Fra Ishøj Kommune: 
Kåre Svarre Jakobsen, Kommunaldirektør 
Berit Mathiesen, Centerchef for Center for Byudvikling  
Susanne Munch Nielsen, Analysekonsulent 
Elsebeth Ditlevsen, Specialkonsulent  
 

 

 

REFERAT 
 
Velkomst v/Kåre 
Kåre bød velkommen 
 
Status på smitte i Ishøj v/Susanne Munch Nielsen  
Ishøj Kommune har et incidens tal på 783, med 181 smittede. Kommunen ligger på en 11. plads af 
alle kommuner. Kommunen har den højeste positive Covid-19 test på Vestegnen. Det er stadig sko-
lebørnene der driver epidemien. 32 af de smittede er mellem 6-15 år og det er forældregruppen 
der ligger som nummer 2.  
 
Antallet af vaccinerede borgere til første stik stiger i kommunen. Siden den 5. november er der 350 
borgere der har fået dette stik og 10% af kommunes borgere har nu fået det 3. stik. 
 
Igangværende initiativer, herunder corona-ambassadørerne v/Berit  
Der har været møde med Coronaambassadørerne. Et givtigt møde trods lav deltagelse af ambassa-
dører. Ambassadørerne efterlyste nye veje for at få flere vaccineret og testet. Der blev orienteret 
om muligheden for at rekvirere sundhedsdialogkorpset, der kan svare på faglige spørgsmål om Co-
rona, vacciner m.m., når boligselskaber og grundejerforening har arrangementer. Det er frivillige 
læger, sundhedspersonale og pensionerede læger der tager ud og giver information. 
 
Endvidere findes der nu en aktivitetspulje fra sundhedsstyrelsen. Kommunen hjælper, både med at 
søge midler fra aktivitetspuljen og til at få dialogen mellem boligselskaberne / grundejerforenin-
gerne og sundhedsdialogkorpset etableret.  
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Derya Tas Sandermann står for denne kontakt og kan kontaktes på e-mail detas@ishoj.dk eller I 
kan kontakte Elsebeth Ditlevsen editl@ishoj.dk, som vil videreformidle kontakten.  
 
Kåre orienterede om, at kommunen har besluttet at alle kommunalansatte skal kunne fremvise 
gyldigt Coronapas.  
 
Der arbejdes på, i samarbejde med MED-udvalget om hvordan vi i kommunen håndterer denne 
kontrol. Det er besluttet at håndteringen af kontrollen bliver ens uanset hvor i kommunen med-
arbejderne er ansat. 
     
Thomas gav udtryk for at kontrol af medarbejder i ældresektoren var vigtigst. Kåre kunne for-
tælle at kommunen ønsker en ensartet form for kontrol for alle ansatte, da der er borgerkontakt 
indenfor alle sektorer i kommunen.   
 
Drøftelse af initiativer der kan fremme opbakningen til vaccinationsindsatsen i Ishøj  
Thomas har en opfordring til regionen, der kan ikke reserveres vaccinationstider til Ishøj på 
hjemmesiden www.vaciner.dk. 
 
Susanne har efterfølgende undersøgt hos regionen og der er følgende svar: 
 
Vaccination med tidsbestilling 
Ishøj fremgår ikke på vacciner.dk, da der pt. ikke er flere ledige tider med tidsbestilling i Ishøj. 
Det er således ikke en fejl, at Ishøj ikke står inde på vacciner.dk, når borgerne forsøger at booke 
tid. Der kommer dog hele tiden nye tider ind på siden, så det anbefales at tjekke siden løbende.  
 
Borgere, der allerede har booket tid til vaccination, kan stadig møde op til deres planlagte tid. 
Vaccination i kiropraktorlokalet står således stadig inde på Regionens hjemmeside, men altså 
ikke på vacciner.dk. 
https://www.regionh.dk/Sundhed/Coronavirus/Sider/COVID-19-pop-up-vaccination-.aspx 

 
Der fortsat muligt at blive vaccineret uden tidsbestilling i Kulturium hver mandag og tirsdag til 
og med uge 51, fra kl. 15-20. Medarbejderne i Kulturium opfordrer til, at man kommer efter kl. 
17, hvis man har mulighed for det, da der generelt er mindre ventetid efter kl. 17. 
 
Thomas nævnte at adgangsforhold til det tidligere kiropraktikerrum er meget dårlige og der 
mangler lys ved trapperne. Kåre orienterede om at der arbejdes på bedre lysforhold på disse 
trapper. 
 
Fremtidig mødestruktur  
Næste møde afholdes fredag den 10. december kl. 8.00 som Teamsmøde. Der indkaldes i dag, 
så håber vi at flere har mulighed for at deltage.  
 
Eventuelt  
Søren påpegede at der er meget få der deltager til disse møder, så vi opfordrer alle til at deltage 
til vores næste møde den 10. december kl. 8.00. 
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