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MØDE I DIALOGFORUM 

 

 
Dato/tid: 18. juni 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 
Berit Mathiesen, Centerchef for Center for Byudvikling  
Rikke Hamberg Hesselø, Leder af Sundhed og Analyse 
Mette Schwartz, Kommunikationskonsulent 
S. Anbreen Safdar, Teamleder 
 

 

 

REFERAT 
 

Velkomst v/Ole 
Ole bød velkommen 
 
Seneste status på corona-smitte i Ishøj v/Rikke  
Det test justerede incidens tal er faldende og lå på 76 igår. Det ser ud til, at vi nok kommer 
til at få et lille opsving. Indenfor den sidste uge har der været ret få smittetilfælde hver dag.  
 
Der er ikke nogen smitteudbrud i vores egen organisation. Pt. er der kun 2 elever, der er 
smittet i skolerne i Ishøj. Der er 5 medarbejdere smittede ud af alle medarbejdere i organi-
sationen. 
 
Test og vaccination i Ishøj v/Rikke  
Lige knap 45 % har fået første vaccinationsstik og knap 24 % er færdigvaccineret. 
 
Vi får færre leverancer på data nu. Noget kommer først hver 14. dag i stedet for ugentligt og 
noget kommer i mindre mængde. Materialet bliver sendt ud idag. Smittekilder er også med 
på kortene. 
 
Spildevandsanalyser er lagt ud for uge 23, hvor 2 områder var røde, dog er der ikke noget 
alarmerende i det. Der er ikke nogen områder, der er røde i denne uge, de er blevet gule. 
Der er holdt møde med SSI omkring disse analyser. Når smitten var høj, så kunne analysen 

 

Center for Byudvikling 
Sagsbehandler:  Syeda Anbreen Safdar 
Telefon:   2384 2410 
Email:  syasa@ishoj.dk      
Journal nr.:  03.00.00-A00-1-21  



 
 
 

 

bruges som varsling, dog er data svært at forstå, når smitten er lav. SSI har dog lige så svært 
ved at tolke på dataen. Så der har ikke været bedre bud på de mystiske hop og sving. Spilde-
vandsovervågning kan derfor ikke pt. bruges som et varslings system lige nu, dvs. mens smit-
ten er lav. 
 
Der har kun været 15 smittede i sidste uge og kan ses på kortene, som bliver udsendt idag. 
 
Thomas spørger til, om delta varianten er konstateret i Ishøj. 
Rikke svarer, at der er tvivl om, hvor vidt den er dækket af vaccinationerne. Der er ikke nogen 
i Ishøj, der er smittet med denne variant. Dog er der en hel klasse, der er sendt hjem, fordi 
en lærer er nær-kontakt.  
Der holdes også øje med, når folk begynder at komme hjem fra ferie i den kommende peri-
ode. Der bliver der lavet en test-indsats, når folk kommer hjem fra ferie og også inden sko-
lestart. 
 
Ole fortæller, at vaccinationscenteret i Idrætscenteret er blevet forlænget og skal forlænges 
yderligere til oktober og måske november. 
 
Rikke fortæller, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn mellem 12-15 også bliver vaccineret 
og kommer ind i vaccinations programmet til september. 
 
Den tidligere kiropraktor klinik i Ishøj Bycenter, hvor der blev testet med tidsbestilling, der 
er tiderne ændret, så de åbner henholdsvis dag og eftermiddag skiftevis hver anden dag. Det 
er primært til PCR test med tidsbestilling, men hvis ikke der er kø, så kan man komme til.  
 
I Kulturium er der også test mulighed 3 dage om ugen, hvor der er mulighed for PCR test 
også i juli.  
 
Der er fortsat mulighed for kvik-test som hidtil oppe ved Lægecenteret på 2. etage i Ishøj 
Bycenter. 
 
Dialogforum fremadrettet 
Ole orienterer om, at vi nu går ind i sommerferien og lukker ned i juli måned med forventning 
om, at det går godt. Vi vil samle op og indkalde til et nyt møde i august, medmindre der sker 
noget og der er behov for at mødes.  
 
Berit supplerer med, at afhængig af hvordan det går, så vil møderne måske planlægges ad 
hoc og ikke være faste. Ole nævner, at det har været et godt samarbejde og vi følger fortsat 
med i, hvordan det går og hvornår vi samles igen. 
 
Rikke fortæller, at det også betyder, at der ikke bliver sendt nogen data ud i juli måned og så 
kigger vi på det til august. 
 
Eventuelt 
Pernille spørger til PCR test for plejehjem personale grundet smitte. Rikke vil undersøge, 
hvad status er lige nu. Pernille understreger, at man bør være obs på dette, da det kan sprede 
sig vidt. Ole er enig og vil følge det nøje. Rikke fortæller, at sundhedsmyndighederne også 
følger det nøje og anbefaler, hvad kommunen skal gøre eller ikke gøre og linjen er, at vi hele 
tiden følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Rikke vil følge op på det.  

 


