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Fra Boligselskaberne og Grundejerforeningerne: 
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Fra Ishøj Kommune: 
Ole Bjørstorp, Borgmester 
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Rikke Hamberg Hesselø, Leder af Sundhed og Analyse 
Mette Schwartz, Kommunikationskonsulent 
S. Anbreen Safdar, Teamleder 
 

 

 

REFERAT 
 
 

Velkomst v/Ole 
Ole bød velkommen og fortalte, at at alle restriktioner snart ophæves. Vaccinationscenteret 
i Idrætscenteret varer til september, hvorefter det lukkes.  
 
Seneste status på smitte, test samt vaccinationer i Ishøj v/Rikke 
Smittetallene svinger op og ned. Det test-justeret tal har ligget lidt over 300 de seneste dage, 
igår sagde den 317 med ca. 70 nye smittede indenfor den seneste uge. Ishøj lå igår på en 6. 
plads med højst antal smittede. 
 
Ift. alders sammensætning, er der flest smittede blandt de 20-29 årige, samt stigende smitte 
blandt børn. Der er 9 smittede skolebørn samlet set på alle folkeskoler og 2 børn i dagtilbud. 
Dertil har der været smittetilfælde på Ådalens privatskole.  
 
62% er færdig vaccineret samt har 58,3% påbegyndt vaccination. 
 
Der har værste pop-up vaccinationssteder i sidste uge og denne uge. Der har kun været få, 
der har ville vaccineres disse steder, så der er ikke mange, der dukker op. 
Når vaccinationscenteret lukker i september, så bliver der et andet tilbud udfra nogle over-
vejelser. 
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Der er gang i en håndholdt indsats, hvor kommunen ringer rundt til dem, der ikke har reage-
ret på vaccinationsbrev i e-boks. Der bliver tilbudt hjælp, orienteret, givet svar på spørgsmål 
mv. 
 
Thomas fortalte, at det kun har været et begrænset antal mennesker, der har ladet sig vac-
cinere og spurgte til, hvorfor man ikke kan få lister til at ringe rundt. Rikke svarede, at der er 
nogle teknikaliteter og Ishøj har ihvertfald forespurgt om dem. 
 
Henrik nævnte, at alle restriktioner ophører 10. september og spurgte, hvilke konsekvenser 
det vil få for indsatsen og for oplysningerne. Rikke siger, at der ikke er nogen klar udmelding 
endnu, hvordan det bliver fremadrettet. 
 
Thomas spurgte, om nogle af de økonomiske kompensationer ville falde væk og ville man da 
fortsætte. Kåre svarede, at kompensationerne fx til virksomhederne er en forhandlet kom-
pensation, som fortsat vil være tilfældet. Det svære er, at kommunerne har haft nogle åben-
lyse meromkostninger pga. corona og på den anden side er der et aktivitetsniveau også, så 
derfor skal det regnes fra. I det omfang, at kompensationerne til kommunerne bortfalder, så 
får det jo en betydning ift. det samlede hele.  
 
 
Corona-ambassadørIgangværende initiativer, herunder corona-ambassadørerne v/Berit 
Berit fortalte, at der er igangsat en kampagne med, at jeg er vaccineret, er du? Der er lavet 
flyers og skilte med ambassadørerne, som er på med billede. Der er materiale nede i Idræts-
centeret og Ungdomsskolen og Helhedsplanen i Vejleåparken. Det næste vi prøver at blive 
konkrete på er at få nogle læger ud til nogle seancer og få en dialog med dem, som er nervøse 
for konsekvenserne af vaccinationen.  
 
Vi kobler os på nogle arrangmenter, de har i forvejen, hvor der kommer nogle fra målgrup-
pen. Opfordringen til boligforeningerne er, at hvis I har et møde/arrangement i jeres bolig-
områder, hvor det kunne være relevant at få en læge ud en halv times tid, så må I sige til. Så 
må vi se, om lægerne er ledige til den tid, men det vil vi gerne gøre en indsats for. 
 
Ole sagde, at vores hovedbudskab er, at vi gerne vil have flest mulige ud og blive vaccineret 
og vi opfordrer boligforeningerne til at gøre det samme i jeres boligområdet. 
 
 
Drøftelse af initiativer der kan fremme opbakningen til vaccinationsindsatsen i Ishøj 
Cathrine spurgte til, at I snakker meget om vaccination, hvad med test steder? 
Rikke svarede, at vi stadig har pcr teststed og kvik-teststed i centeret og vi har ikke hørt noget 
om, at tider eller steder skal skrues ned. Dog er der andre steder i landet, hvor der bliver 
skruet ned, da tilslutningen er mindre, men ikke her.  
 
Rikke sagde, at vi læner os op ad de anbefalinger, som sundhedsmyndighederne kommer 
med, som er, at hvis man er vaccineret, behøver man ikke lade sig teste regelmæssigt, men 
kun hvis man har været i kontakt med en smittet eller får symptomer.  
 
Cathrine opfordrede til, at man stadig opfordrer til at blive testet.  
Rikke svarede, at det er en balance og at det selvfølgelig er godt at blive testet, men det 
kommer hele tiden an på, hvordan situationen er. 
 



 
 
 

 

Henrik sagde, at man skal tage højde for antallet af vaccinerede der bliver smittede, når man 
læser om udbrud mv., så er det de ikke-vaccinerede hvor tallet er højst blandt indlagte mv. 
Så de bør prioriteres fremfor en indsats om at lade sig teste.  
Kåre svarede, at der selvfølgelig fortsat er anbefalinger om test, som vi understøtter. Dog er 
effekten nok større ved vaccinationer. Inden så længe skal vi igang med 3. runde vaccination, 
som kan blive udfordrende.  
 
Dorte talte med de anden etniske, som siger nej til vaccination. De er bange for, at de bliver 
syge af vaccinen og alt det de har hørt og vil ikke lade sig vaccinere. De havde 0 på deres pop-
up vaccinationssted i VBG. 
 
  
Eventuelt 
Ole takkede af. 
 

 


