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MØDE I DIALOGFORUM 

 

 
Dato/tid: 5. november 2021 kl. 8.00 - 9.00 

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

Repræsentanter fra bestyrelserne 
 
Fra Ishøj Kommune: 
Ole Bjørstorp, Borgmester 
Kåre Svarre Jakobsen, Kommunaldirektør 
Berit Mathiesen, Centerchef for Center for Byudvikling  
Claus Nielsen, Smitteopsporingen 
Susanne Munch Nielsen, Analysekonsulent 
Derya Tas Sandermann, Udviklingskonsulent,  
Elsebeth Ditlevsen, Specialkonsulent  
 

 

 

REFERAT 
 
Velkomst v/Ole  
Ole bød velkommen 
 
Status på smitte i Ishøj v/Susanne Munch Nielsen  
Ishøj Kommune har et incidens tal på 660, med 152 smittede. Kommunen ligger nummer to i lan-
det, kun overgået af Albertslund Kommune. Testraten er høj, omkring 15 % af borgerne i kommu-
nen er testet i den sidste uge. 4 % af de testede har en positiv Covid-19 test. Aldersfordelingen på 
de nye smittede er flyttet fra primært børn i alderen 6-15, til nu de 20-29-årige. Skolebørnene er 
dog stadig en stor del af de smittede, p.t. er 11 børn smittet på Gilbroskolen. 
 
Kommunen har stadig færrest vaccineret i landet, ca. 15.000 borger, hvilket svarer til at 64,3 % er 
vaccineret. Der er heldigvis stadig borgere der lader sig vacciner første gang. 
 
Planlægning af det kommende kommunalvalg v/Kåre Svarre Jakobsen 
Planlægning af valghandling er i fuld gang og der er særlig fokus på situationen omkring Covid-19. 
 
Det er vigtigt at vi i Ishøj Kommune skaber et miljø, så alle kan stemme i trygge rammer. Kommu-
nes anbefalinger er derfor at udnytte hele stemmeafgivningsperioden både før og på selve valgda-
gen. Det gøres blandt andet ved valgbusserne, hvor det bliver anbefalet at borgerne skal 
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brevstemme og der bliver sat fokus på at udjævne spidsbelastningsperioderne på selve valgdagen, 
som typisk er på starten af valgdagen og sidst på eftermiddagen. Dette gøres ved at der appelleres 
til at få flere borgere som ønsker at stemme på selve valgdagen, til at møde op og stemme i denne 
mellemliggende periode. 
 
Valgstederne vil så vidt det er muligt, blive indrettet således at god afstand kan holdes, der bliver 
sat tape, skiltning m.m. op. Ekstra rengøring, udluftning og afspritning af stemmebokse kommer til 
at ske hele dagen og det bliver muligt at benytte sig af egen kuglepen ved stemmeafgivning. 
 
Der vil være udlevering af handsker og mundbind til dem der ønsker dette. Ansatte og tilforord-
nede tilbydes visir og mundbind. 
 
Borgere der er smittet med Covid-19 har lov at møde op og afgive deres stemme. Kommunen un-
dersøger lige nu, hvilket muligheder vi kan tilbyde så disse borgere også opnår deres demokratiske 
ret til at stemme.  
 
KL er i fuld gang med at producer forskellige plancher, anbefalinger m.m. til valgdagen.  
  
Thomas, ønsker at få oplyst om valgbussen allerede nu har påvirket antal brevstemmer, set i for-
hold til tidligere år. Susanne kunne oplyse at ved sidste valg var der omkring 800 brevstemmer og 
det antal er nu passeret, så allerede nu er valgbussen en succes og samtidig har der været åben for 
at brevstemme på de to plejecentre.  
 
Pernille vil anbefale at folk skal tage mundbind på ved stemmestederne. Hun kunne fortælle at der 
udleveres mundbind ved vaccinationsstedet i Tåstrup, som kan benyttes hvis man selv ønsker det. 
 
Henrik, forstår godt Pernilles ønske om mundbind, så hvorfor ikke skiltning med anbefaling, selvom 
det ikke er et krav. Hvilken informationskampagne forestiller kommunen sig, om det som er nævnt 
om valghandlingen. Henrik har et ønske om at kommunen producerer noget materiale til boligsel-
skaberne, noget materiale til deres hjemmeside og til ophængning. 
 
Kåre forstår godt synspunktet om værnemidler, og tager dette med i betragtningen om kommende 
tiltag. Der er dog p.t. ikke nogen anbefaling fra centralt hold. Det er regionen der foretager vacciner 
og test og det er deres holdning om og hvordan vi skal anbefale mundbind/værnemidler som vi føl-
ger. 
 
Aktuelle aktiviteter i Ishøj ift. vaccination samt forebyggelse af smitte v/Susanne Munch Nielsen 
fx genetablering af smitteopsporing, samarbejde med sundhedsstyrelsen om dialogkorpset, aktu-
elle muligheder for test og vaccinationer 
 
Vi har nu genetableret smitteopsporing som sidder fysisk her i kommunen. 
Borgerne får nu igen det 3. opkald og vi hjælper blandt andet med at få isolation på plads og hjælp 
til at handle m.m. 
 
Vaccinationsstederne fortsætter i det tidligere kiropraktikerlokale i centeret og i Kulturium. Vacci-
nationstiderne er fortsat udvidet til:  
 

• mandag formiddag i det tidligere kiropraktikerlokale 

• mandag og tirsdag eftermiddag i Kulturium 
 
Ved vaccinationsstederne møder borgerne sundhedsdialogkorpset og der er en god dialog. 
 
Kviktest er tilbage i de næste to uger og der er indsat flere ressourcer til PCR-testen.  
 



 
 
 

 

Dorthe spørger ind til hvordan kommunen håndterer smitten i institutionerne. Rygtet siger at insti-
tutionerne stadig fortsætter med at børnene er sammen på kryds og tværs specielt i ydertimerne. 
Samtidig er der et rygte om at børnene ikke behøver at blive testet, blot forældrene bliver det.  
 
Susanne forklarer, at når børn har været i nærkontakt til smittet, skal de testes på 0. og 4. dagen, 
og det er den orientering institutionerne har fået og som de videregiver til forældrene. Børnene bli-
ver ikke sendt hjem i selvisolation. 
 
At børnene ikke bliver sendt hjem, er en beslutning der er taget på centralt hold, da det er vurde-
ret, at denne løsning er det bedste for børnenes tarv. Anbefaling af opdeling m.m. er kun en anbe-
faling og alle institutioner forsøger at leve op til dette. 
 
Dorthe hvordan er holdningen fra kommunen omkring større arrangementer, er der regler for hvor 
mange vi må være i kommunens bygninger, skal vi aflyse eller hvordan ser I dette og findes der 
nogle retningslinjer. 
 
Claus, der er ingen faste retningslinjer, men vi anbefaler en test for alle deltagere. Kommunen kom-
mer ikke med nogle konkrete anbefalinger.  
 
Pernille har hørt rygter om at Plejehjem og hjemmeplejen ikke alle benytter sig af værnemidler når 
de arbejder med de sårbarbare borgere. 
 
Claus fortæller, at medarbejdere der arbejder med sårbare borgere, skal bære værnemidler i form 
af mundbind og handsker. 
 
Helle Sell Madsen fra Center for Voksne og Velfærd oplyser at Sundhedsstyrelsen og SSI’s anbefa-
linger følges. Vedlagt link til begge hjemmesider 
 
Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem mv. og i hjemme-
plejen - Sundhedsstyrelsen (sundhedsstyrelsen-prod-184570-cd.azurewebsites.net) 
 
Brug af ansigtsværnemidler i sundhedssektoren – i en tid hvor der fortsat er smitte med 
SARS CoV-2 - Juni 2021 (ssi.dk) 
 
Endvidere oplyser Helle at når der har været konstateret smitteudbrud (ikke blot mistanke), har vi 
indført brug af mundbind i perioden. 
 
Vi følger anbefalingerne: 

• Medarbejderne testes ifølge anvisningerne (vaccinerede x 1 ugtl., ikke vaccinerede x 2 
ugtl.). 

• Alle besøgende opfordres til at lade sig teste inden besøg (det er flere ophæng omkring det) 

• Der anvendes arbejdsdragt, som dagligt udskiftes og vaskes 

• Der skal holdes 1-2 meter afstand (når muligt) til beboere som ikke er vaccineret. (dog er 
stort set alle beboerne er vaccineret minimum 2 gange de fleste er vaccineret 3 gange). 

• Der tilbydes brug af sprit for alle besøgende. 

• Medarbejderne følger de hygiejniske retningslinjer omkring håndvask/afspritning, der luftes 
ud hyppigt, der anvendes nyse/hoste etikette mv. 

 
Vi er løbende i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed omkring håndteringen i dagligdagen 
og ved smitte eller mistanke om smitte. 
 
Det er gudskelov længe siden, vi har haft beboere som var smittet på Kærbo og Torsbo. (Torsbo var 
tilbage i august. Vi har ikke haft på Kærbo, meget længe). 
 

https://sundhedsstyrelsen-prod-184570-cd.azurewebsites.net/da/SST/Udgivelser/2021/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-ny-coronavirus-paa-plejehjem-mv-og-i-hjemmeplejen
https://sundhedsstyrelsen-prod-184570-cd.azurewebsites.net/da/SST/Udgivelser/2021/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-ny-coronavirus-paa-plejehjem-mv-og-i-hjemmeplejen
https://covid19.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/covid19/hygiejne/brug-af-ansigtsvrnemidler-i-sundhedssektoren--i-en-tid-hvor-der-fortsat-er-smitte-med-sars-cov2juni.pdf?la=da
https://covid19.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/covid19/hygiejne/brug-af-ansigtsvrnemidler-i-sundhedssektoren--i-en-tid-hvor-der-fortsat-er-smitte-med-sars-cov2juni.pdf?la=da


 
 
 

 

Der er særlige retningslinjer på de fleksible pladser, hvor der indimellem udskrives borgere med CO-
VID-19 fra hospitalerne.  
 
Henrik, findes der en standard kommunikation som skoler og institutioner kan benytte til f.eks. 
Aula m.m. 
 
Claus, der findes ikke sådant materiale, men smitteopsporing kontakter institutionerne i kommu-
nen og udleverer et direkte nummer, som kan benyttes hvis de har behov for noget konkret infor-
mation. Skolerne skal som udgangspunkt selv stå for smitteopsporing, men bliver hjulpet af smitte-
opsporingsteamet.  
 
Thomas ønsker at kommunen kommunikerer ud til borgeren hvilke forholdsregler der er hensigts-
mæssige at foretage ved større fester m.m. 
 
Gen-aktivering af det lokale Corona-ambassadørkorps v/Berit Mathiesen 
hvordan får vi korpset på banen ift. forebyggelse af smitte, mulighed for finansiering af aktiviteter 
via aktivitetspulje 
 
Berit kan fortælle at vores ambassadørkorps har været yderst aktive i foråret, omkring information 
om vigtigheden af test. Dialogen om vaccinationer med borgerne har været noget mere vanskeligt.  
 
Nu når smitteomfanget er så stort, så rækker vi igen ud efter deres hjælp, så vi kan genopstarte dia-
logen, så vi kan få flere testet og vaccineret. 
 
Corona puljen her i foråret er blevet flittig brugt. Sundhedsstyrelsen har nu også en aktivitetspulje, 
så vi vil arbejde med i samarbejde med jer alle om at få gang i nogle nye tiltag.  
 
Pernille har været ambivalent i forhold til disse Corona-ambassadører. Hun har oplevet at flere af 
dem ikke selv ønsker at blive vaccineret og er endda blevet fritaget for at bære værnemidler. Det 
kan virke utroværdigt hvis vores Corona-ambassadører ikke går foran med et godt eksempel. Kåre 
tilføjede at der kan være forskel på at have handlingsloyalitet og holdningsloyalitet. I forbindelse 
med genopstart af vores Corona-ambassadørkorps, vil vi pointere, at det er vigtigt at være hand-
lingsloyal og dermed gå foran med et godt eksempel.  
 
Har I nye kandidater til Corona-ambassadørkorpset, som kunne tænke sig at gøre en forskel, så 
skriv til Elsebeth, editl@ishoj.dk. Vedlagt er materiale som vi tidligere har delt ud til beboerne. 
 
Eventuelt  
Næste ordinære møde er fredag den 26. november kl. 8.00. Mødet afholdes som et Teamsmøde og 
er indkaldt tidligere. 
 


