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MØDE I DIALOGFORUM 

 

 
Dato/tid: 21. september 2021 kl. 14.00 - 15.00 

 
Sted: Digitalt møde via Teams 
  
Deltagere:  
 
 
 
 
 
  

Fra Boligselskaberne og Grundejerforeningerne: 
Repræsentanter fra bestyrelserne 
 
Fra Ishøj Kommune: 
Ole Bjørstorp, Borgmester 
Berit Mathiesen, Centerchef for Center for Byudvikling  
Rikke Hamberg Hesselø, Leder af Sundhed og Analyse 
Rannvá Pállson Joensen, Udviklingskonsulent 
S. Anbreen Safdar, Teamleder 
 

 

 

REFERAT 
 
 

Velkomst v/Ole 
Ole bød velkommen. 
 
Seneste status på smitte, test samt vaccinationer i Ishøj v/Ranvvá 
Smittetallene har været faldende de sidste 2 uger. Incidenstallet er 83. Der har været 19 nye 
smittede indenfor sidste uge. Pt. ligger Ishøj på en 5. plads med højst antal smittede. For 2 
uger siden var incidenstallet over 200. 
 
Smittebilledet er, at der for 2 uger siden har været flest smittede blandt de 0-9 årige. Denne 
uge er der flest smittede blandt de 20-29 årige. Smittebilledet ændrer sig hele tiden. 
Der er især husstandsmitte. Enkelte smittede ved ikke, hvor de er blevet smittet. Der er ingen 
udbrud nogen steder. 
 
Der er lidt smitte i et af plejecentrene Kærbo og 1 smittet elev på en af skolerne. 
 
Ift. vaccinationer, så er 60,6 % færdigvaccineret og 63 % har fået 1. vaccine stik. Ishøj ligger 
lavt i vaccineprocenten. Det er 50 år og nedefter, hvor vaccine tilslutningen er lavest. Der er 
skærpet fokus på de 30-40 årige og kommunen ringer ud til dem og opfordrer til vaccination. 
Der er en lille overvægt af mænd, der ikke lader sig vaccinere.  
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Imorgen starter runde 2 med pop-up vaccinationer, hvor kommunen er 8 steder. 
Sidste gang var for 4-5 uger siden. Dem, der fik 1. stik dengang kan få 2. stik nu og tilbuddet 
er også åbent for andre borgere. Det foregår i uge 38-39-40 og der vil blive sendt materiale 
rundt til bolig- og grundejerforeningerne om det. 
 
Sundhedsstyrelsen har igangsat en speciel taskforce til kommuner med lav tilslutning til vac-
ciner. Formålet er at drøfte aktuelle og nye indsatser. Det er et korps af sundhedsfaglige, 
som kan komme til kommunen og fortælle om vaccination. Det har Ishøj benyttet sig af og 
på nogle af pop-up stederne vil der være denne korps til stede. 
 
Dertil er der stillet en pulje til rådighed til en aktivitet ifm. pop-up stederne, så fx kan der 
være forplejning til borgerne. Boligselskaberne kan også søge penge fra den. Puljen dækker 
ikke kun dem, der vælger at blive vaccineret, men skal være til alle borgere.  
 
Som noget nyt kan man selv vælge, om man vil have Pfizer eller Moderna vaccination. Dog 
ikke hvis første stik er med en slags vaccine, så skal andet stik være med samme.  
 
Vaccinationscenteret i Idrætscenteret lukker 26. september. Aktuelt er der pop-up stederne. 
Dertil er der søgt yderligere om pop-up i Next og i Bilka i kommende tid. 
 
Der er lidt ændrede åbningstider i kvik-centeret, som gælder fra i lørdags, hvor der kun er 
åbent fra 10-18 i weekenderne. Aftalen med kvik-center ophører 9. oktober. Der bliver mu-
lighed for at få en kvik test ved pcr test stederne. 
 
Dorte spurgte om Gadeplan kan komme ud de forskellige steder, da de var super gode til at 
tale med de unge mennesker og til aktiviteter ved pop up centre. Der var forslag om, at der 
sidder en faglig person ved disse steder, som kan svare på spørgsmål. 
 
Trine spurgte til vaccine procenten og fik besvaret af Rikke. Trine spurgte til tilslutningen ift. 
sidste gang i pop-up steder, om det ville give mening at lægge indsatsen samme sted flere 
dage i træk, således at informationen kan nå at løbe mund til mund. 
 
Thomas spurgte til Kærbo. Hvor mange var smittede og var det inddæmmet. Der blev svaret, 
at en medarbejder var smittet og yderligere 3 beboere, der var smittet. 
 
Birgit spurgte, hvor ofte de ansatte på plejecentrene bliver testet, hvis ikke de er blevet vac-
cineret. Rikke svarede, at vaccinetilslutningen blandt personalet er høj. Der bliver stadig te-
stet 1-2 gange om ugen blandt personalet.  
 
 
Corona-ambassadørIgangværende initiativer, herunder corona-ambassadørerne v/Berit 
Berit fortalte, at der var indgået en aftale med Urfan, som er læge ift. at besøge Familieaka-
demiet ifm. et eksisterende arrangement.  
 
Trine fortalte, at det er på torsdag i næste uge. Det er forældre til mindre børn og teenagere, 
der er målgruppen for det program. 
 
Kommune er også i dialog med virksomhederne for at lave pop-up steder der, især virksom-
heder hvor der er mange medarbejdere eller hvor der er lav vaccine tilslutning og virksom-
heder som fx Bilka, hvor der er et kundeflow.  
 



 
 
 

 

Dorte spurgte, om lægen kan lave et skriv om svar på de spørgsmål, folk har og få det oversat 
på flere sprog og så kunne man dele det ud i postkasserne hos folk. Rikke sagde, at sund-
hedsstyrelsen allerede har lavet det. Berit vil sende det ud til boligselskabarene og corona 
ambassadørerne. 
 
 
Drøftelse af initiativer der kan fremme opbakningen til vaccinationsindsatsen i Ishøj 
Det er stadig vigtigt at alle hjælper med at gøre opmærksom på, at det er vigtigt at blive 
vaccineret og opfordre til det, så procenten kan forhøjes yderligere. Det gavner sygdomsbil-
ledet. Man kan godt blive syg selvom man er vaccineret, det er set ude i plejecentrene.  
 
Rikke fortalte om korps af sundhedsfaglig personale, hvis bolig- og grundejerforeningerne 
kan komme i tanke om et arrangement, hvor de kan komme med, så sig endelig til.  
Mht. aktivitets puljen, hvis der kunne laves et sjovt arrangement, hvor vi kunne tiltrække folk 
til at komme og høre om vaccination, så sig også til.  
 
Jette sagde, at Ishøj har haft en højt smittetal og spurgte til, om vi kendte tallene på hvor 
mange, der har haft corona og var immune.? Hun foreslog også, at det stadig bør være med 
i kampagnerne, at man stadig skal vaccineres, selvom man har været syg. Ole bekræftede, 
at nogle er immune og ikke tæller med i statistikken. Rikke fortalte, at det er 15 %, der har 
været smittet i Ishøj Kommune. Jette sagde, at derfor kan det været, at man ikke kan komme 
op på det tal for landsplan, som er 75 %. 
 
Søren fortalte, at der holdes en frivillig fest ift. den aktivitetspulje, og om man kunne nå at få 
noget klar til det. Det er nu på fredag.  
 
  
Eventuelt 
Ole sagde, at bolig- og grundejerforeningerne ville holdes løbende underrettet. Det ser po-
sitivt ud i øjeblikket, men vi vil stadig gerne højere op i vaccine tilslutningen og takkede af for 
mødet. 
 

 


