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MØDE I DIALOGFORUM 

 

 
Dato/tid: 16. august 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  
Rikke Hamberg Hesselø, Leder af Sundhed og Analyse 
Mette Schwartz, Kommunikationskonsulent 
Søren Åkjær, Byplanlægger 
S. Anbreen Safdar, Teamleder 
 

 

 

REFERAT 
 
 

Velkomst v/Ole 
Ole bød velkommen og fortalte, at mange der kommer tilbage fra ferie bringer sygdom med 
sig hjem. 
 
Seneste status på smitte, test samt vaccinationer i Ishøj v/Rikke 
Incidenstallet var nede på 24 før sommer. Det aktuelle tal er 87 nye smittede indenfor sidste 
uge. Det testjusteret tal er 345 og det almindelige tal er 378. Så tallet er steget en del siden 
starten af juli måned. 
 
Billedet lige nu er, at det er borgere, der kommer hjem fra ferie som bringer smitte med eller 
husstanddssmitte samt nære kontakter. 
 
Fordelingen blandt aldersgrupper viser, at det er primært yngre mennesker, hvor smitten er 
størst. Der er flest smittede blandt de 20-29 årige, dernæst 16-19 årige og de 30-39 årige 
lægger på tredjepladsen. Dertil er der lidt smitte blandt børn og lidt smitte hos de 40+ årige.  
 
Blandt 55+ år er 80% vaccineret. Blandt midt 40’erne er 66% nu færdigvaccineret.  
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Tal ift. samlet vaccinationstilslutning er, at 60,6% er påbegyndt og 65% er færdigvaccineret. 
 
Thomas spørger til antallet af indlagte, Rikke nævner, at tallet er ikke så højt, at det er bonnet 
ud. 
 
Pernille kom med forskellige indspark ift. at få flere vaccineret. Fx at melde ud at det vil koste 
penge at blive vaccineret efter oktober for at få folk til at blive vaccineret. Pernille spurgte til 
antal smittede. Rikke svarede, at 3.282 i alt har været smittet i Ishøj Kommune. 
 
Dorte nævnte, at der var en lang kø ved vaccinationscenteret af unge mennesker, hvilket var 
dejligt at se. 
 
Henrik spurgte til vaccinations-nægterne i Ishøj, som han mener svarer til 5%, som burde 
udgøre 50-60 personer. Rikke fortalte, at der har været igangsat mange indsatser ift. at op-
lyse borgere omkring sikkerheden omkring vaccinationen igennem læger mv. 
 
I slutningen af juni måned blev der af kommunen ringet ud til knap 1200 borgere ift. vacci-
naion. Ud af dem var der 57, der sagde, at de ikke ville vaccineres.  
 
Birgit ønskede at høre om fordelingen af tallet, om det er blandt etniske danskere eller dan-
skere ift. indsatsen. Dertil blev der spurgt til, hvorfor man ikke kan forlange at hjemmeplejen 
skal vaccineres. 
Kåre svarede, at ansatte ikke kan tvinges til at blive vaccineret, men de kan stadig testes og 
det bliver de regelmæssigt. 
 
Pernille nævnte, at vaccinerede mennesker også godt kan smitte videre, så vaccinerede an-
satte kan også godt smitte på et plejehjem. 
 
Ole nævnte, at der bliver arbejdet videre med den del og vaccination uden tidsbestilling, som 
starter fra idag. 
 
Corona-ambassadørIgangværende initiativer, herunder corona-ambassadørerne v/Berit 
Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at komme ud til den yngre målgruppe. Der er lavet 
noget nyt kommunikationsmateriale ift. fx vaccination uden tidsbestilling.  
 
I foråret blev ambassadør korpset brugt til at opfordre borgere til lade sig coronateste. Over-
vejelsen er nu at få fat i nogle af de yngre i boligområderne, som kan være med på fx flyers. 
Da det er den målgruppe, vi gerne vil ramme til efteråret. Der er holdt et møde i ungerådet 
i sidste uge og der er lavet forskellige klip med opmærksomheden på at blive vaccineret. 
Unge-rådet er også interesseret i at uddele flyers, når de er klar men vi kunne godt bruge 
flere ansigter. 
 
Drøftelse af initiativer der kan fremme opbakningen til vaccinationsindsatsen i Ishøj 
Thomas spurgte, om man kunne få budskabet ud til skoler og fritidsklubber.  
 
Henrik spurgte, om der kunne køres kampagner på uddannelsesinstitutioner og kunne ele-
verne vaccineres direkte på skolerne. Der er sendt en sms ud i sidste uge, kan den målrettes 
bedre. Er vi sikre på, at vi rammer folk, der kan læse den sms. 
 
Ole svarede, at det vil kræve en speciel aftale med skolerne, hvis der skal laves en pop-up 
vaccinationssted. Rikke nævner, at de sidste detaljer mangler at komme på plads med 



 
 
 

 

sundhedsmyndighederne, men der er ønske om at få et sted på Next, hvor vaccinationerne 
vil foregå indenfor skoletiden. 
 
Trine nævnte, at den boligsociale helhedsplan gerne vil hjælpe med at sprede budskabet 
både på hjemmeside og ude fysisk samt diverse skilte i området. Det kunne være godt, hvis 
man kunne få materiale på forskellige sprog, så kunne det være nemmere at formidle bud-
skabet. 
 
Pernille spurgte omkring den sms, der var udsendt. Rikke nævnte, at sms’en er sendt ud til 
ca. 10.000 borgere via et firma, som kommunen samarbejder med. Lige nu er der begræns-
ning på ift. antal borgere, man kan ramme. 
 
Pernille spurgte til, der var en indsats med en etnisk læge, der skulle holde oplæg, er den 
lavet? Rikke svarede, at der er lavet både oplæg og også diverse klip med ham, som er på de 
sociale medier, hvor han maner fordomme ned. 
 
Pernille spurgte til, om lægen Urfan kunne få billede på nogle af de flyers, der deles ud. Ole 
svarede, at det var en god ide og det ville der blive kigget nærmere på. 
 
Thomas spurgte til, om man har prøvet at regne på, hvis man fjerner diverse aldersgrupper, 
da Ishøj har en skæv borgersammensætning ift. alder. Rikke svarede, at det har vi ikke prøvet 
at regne på. 
 
Birgit nævnte, at hvis ikke man kunne vaccinere børn på skolerne, kunne man køre eleverne 
i bus til vaccinationscenteret. Rikke svarede, at der kommer et pop-up sted på Next, så tan-
ken er, at eleverne bliver vaccineret der. 
 
Eventuelt 
Ole takkede af og nævnte, at møderne ville blive afholdt hver 14. dag i kalenderen. 
 

 


