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27. oktober 2021

 
 
MØDE I DIALOGFORUM 

 

 
Dato/tid: 26. oktober 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  
S. Anbreen Safdar, Teamleder 
Rannvá Pállson Joensen, Udviklingskonsulent 
Elsebeth Ditlevsen, Specialkonsulent  
 

 

 

REFERAT 
 
Velkomst v/Ole  
Ole bød velkommen 
 
Seneste status på smitte, test samt vaccinationer i Ishøj v/Rannvá 
Stigende smitte i den sidste uge. Der er p.t. 142 smittede og incidens tallet ligger på 616, som er det 
højeste i landet. 
 
Ole orienterede om mødet mellem Ishøj Kommune og Styrelsen for patientsikkerhed, der blev af-
holdt mandag den 25. oktober 2021. Regionen opretter yderligere testkapacitet i Ishøj Kommune, 
så alle kan blive testet løbende. Samtidig udvider de kapaciteten i forhold til fælles smitteopspo-
ring, hvor der bliver ringet ud til smittede borgere. 
 
Kommunen har tæt dialog med Styrelsen for patientsikkerhed omkring, hvilke tiltag der er mulige i 
forhold til hjemsendelse af skoleklasser, søskende til smittede m.m., set både ud fra det pædagogi-
ske og det juridiske grundlag. Det er p.t. ikke muligt at lukke en hel skole. 
 
Kommunen har sat tiltag i gang med at holde klasser i skolerne adskilt, og holde børn i daginstituti-
onerne på adskilte stuer. 
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Aldersfordelingen på de nye smittede viser at smitten primært er blandt børn og unge. Der er smit-
teudbrud på Ishøj Skole i 4. årgang, hvor der er 9 smittede. Vibeholmskolen har 10 smittede.  
På Kærbo har 2 medarbejdere været smittet, ingen beboere er på nuværende tidspunkt smittet. 
 
Status på vaccineret i kommunen er lige nu, at 63,9% har modtaget første stik og 62,1% er færdig 
vaccineret. 563 personer har fået 3. stik, hvilket svar til 2,8 % af alle borgere i kommunen. 
 
Alle borgere +65 bliver nu tilbudt 3. stik: Det samme gør personale i sundhedssektoren og personer 
i risikogruppen. 
 
Der er indgået aftale om vaccinesteder i det tidligere kiropraktikerlokale i centeret og i Kulturium. 
Vaccinationstiderne er blevet udvidet til:  
 

• mandag formiddag i det tidligere kiropraktikerlokale 

• mandag og tirsdag eftermiddag i Kulturium 
 
Dorte fornemmer at der er flere beboere der tager en test, men at det er svært at få overbevist be-
boerne om, at vaccination er det bedste. 
 
Henrik foreslog forskellige tiltag for at gøre det vanskeligt for ikke vaccineret at færdes i bylivet. 
Kunne vi overveje at stille krav til test for medarbejdere på f.eks. plejehjem, test for at komme i by-
centeret og eventuelle overveje tiltag, som krav om mundbind i centeret.  
 
Søren ser som den eneste mulighed, at kontakte de enkelte borgere for at få dem testet / vaccine-
ret. Søren ønsker at få oplysninger om hvem der ikke er vaccineret, hvilket GDPR nok ikke vil give 
mulighed for, men ønskeligt. 
 
Trine håber på at de kommende valgarrangementer kan forløbe uden den store smittespredning og 
ønsker sig mere materiale omkring test, vaccine og vaccinesteder til boligselskaberne. 
 
Dorthe foreslog at stille en vaccinebus op ved siden af valgbussen, da der er rigtig mange borgere, 
der kommer hen til valgbussen. Rannvá orienterede om, at der arbejdes på flere pop- up vaccinati-
onssteder.  
 
Ole fortalte at der arbejdes videre med alle gode ideer, med det formål at få vaccineret flere og helt 
specifikt de unge. 
  
Sundhedsstyrelsen har en informationslinje som vi kan henvise til, samtidig med en række informa-
tionsmateriale på forskellige sprog.  
 
Materiale som vi har forsøgt at sende ud til alle, til videre distribution, er blevet stoppet i kommu-
nens system. Vi har derfor delt alt materiale på nettet, som kan fremfindes via dette link (link bliver 
indsat ved udsendelsen). 
 
Igangværende initiativer, herunder corona-ambassadørerne v/Berit  
Udsættes til næste møde 
 
Drøftelse af initiativer der kan fremme opbakningen til vaccinationsindsatsen i Ishøj  
Delvis drøftet under ovenstående punkt. 
 
Fremtidig mødestruktur  
Møderne indkaldes fra gang til gang, efter behov.  
 
Eventuelt  
Næste møde fredag den 26. november kl. 8.00. Mødet afholdes som et Teamsmøde.  


