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1. Indledning 
 
I Danmark er der 100.000 – 150.000 danskere der har fået konstateret type 2-diabetes, men ligeså 
mange har sygdommen, men ikke fået den diagnostiseret endnu. 
 
Type 2-diabetes er en livsstils sygdom, som udvikles hos personer, som er genetisk disponerede 
med nedsat glukosetolerance og ophobning af kardiovaskulære risikofaktorer som 
abdominalfedme, dyslipidæmi og arteriel hypertension  - det metaboliske syndrom. 
Allerede på diagnose tidspunktet har halvdelen af type 2-diabetikerne mindst en diabetisk 
følgesygdom, da symptomerne ofte er så svage, at man ikke opdager dem. Mange opdages først i 
forbindelse med et sår, der ikke vil læges eller begyndende hjerteproblemer. 
 
Rygning er en stor risikofaktor ved type-2 diabetes, derfor er rygeophør en vigtig del af livsstils 
ændringen. Jo tidligere sygdommen opdages, jo hurtigere kan der sættes ind med behandling. 
 
Det er vigtigt at få behandlet diabetes, da for højt blodsukker i længere tid kan være årsag til 
følgesygdomme, og den mest effektive forebyggelse og behandling er en omlægning af kost og 
motionsvaner. 
 
 
 

2. Baggrund 
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsendte november 2003 en handlingsplan om diabetes med 2 
overordnede mål: 
 

• Ved borgerrettet forebyggelse at stoppe udviklingen i antallet af type 2-diabetes 
 

• Ved patientrettet forebyggelse og behandling at sikre patienter med diabetes en optimal 
omsorg med henblik på forbedring af livskvalitet og livslængde. 

 
Hillerød Kommune besluttede i 2004 at sende 3 personer på nøglepersonsuddannelse på 
Diabetesskolen, en sygeplejerske, en fysioterapeut og en forebyggelseskonsulent. 
 
I loven om forebyggende besøg lov nr. 277 af 27. april 2005 lægges op til, at kommunen udvikler 
tilbud til borgere med konkrete behov og samtidig målretter grupper, der har særlig udbytte af 
konkrete tilbud. Det er derfor oplagt at starte en rådgivning i Sund Levevis for alle interesserede 
borgere i Hillerød Kommune. 
 

3. Fysiske rammer 
 
Grønnegade centret, som er et aktivitetscenter for Hillerød Kommunes ældre og 
førtidspensionister, vil være en rigtig god ramme for sådanne arrangementer, da der er rigtig 
mange brugere af centret. Seniorrådet har i ca.1½ år haft rådgivning til brugere i centret den 1. og 
den 3. tirsdag i hver måned fra kl. 10.00 – 12.00, dog ikke juli og december. 
 
Jeg vælger at låne et lokale i Grønnegade Centret, og bruge den sidste tirsdag fra klokken 10.00 – 
12.00 i hver mdr., dog ikke juli og december, til Rådgivning i Sund Levevis. 
I centret er der mikrofon og teleslynge og mulighed for at købe kaffe og smørrebrød til frokost. 
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4. Formål 
 

• At deltagerne får viden om type 2-diabetes og hjælp til håndtering af 
sundhedsproblematikker ud fra et hverdags perspektiv. 

• At de ældre borgeres sundhedsfremmende og forebyggende handlekompetence styrkes 
gennem en sundhedspædagogisk indsats. 

 

5. Mål 
 

• At deltagerne tilegner sig viden om type 2-diabetes 
• At øge deltagernes egne visioner og potentialer til at gribe forandrende ind overfor 

forhold, der har betydning for egen sundhed samt at give handlingskompetence. 
• At henvise deltagere videre i systemet, praktiserende læge, visitation, hvor det er 

påkrævet. 
 

6. Overvejelser om sundhed 
 
For at gå i gang med Rådgivning i Sund Levevis, vil jeg beskrive, hvad sundhed betyder for mig 
samt sætte mig ind i Hillerød Kommunes sundhedspolitik.  
Mange undersøgelser peger på, at det er mere ”hvordan man tager det” end ”hvordan man har 
det”, der er afgørende for vores livskvalitet. Tidligere talte vi om forebyggelse, som knytter sig til 
kroppen og målet var at holde folk raske og undgå sygdom. Men sundhedsfremme er kommet 
med på dagsordenen i regeringens folkesundhedsprogram. Sundhedsfremme knytter sig til livet, 
og målet er at øge folks modstandskraft og evnen til at klare sig i alle situationer. 
Det stemmer overens med Hillerød Kommunes sundhedspolitik. 
 

• Sundhed er evnen til og muligheden for at tage vare på sit eget liv 
• Sundhed er at mestre sin tilværelse, f.eks. at kunne håndtere de forandringer den enkelte 

oplever i sig selv og i relation til sine omgivelser. 
• Sundhed kan måles i den enkelte borgers livskvalitet. 
• Sundhed er et ansvar, som ligger både hos den enkelte og i fællesskaberne. 

     (uddrag) 
. 

De hyppigste dødsårsager samlet set er forbundet med livsstilsrelaterede sygdomme, hvor en 
forebyggende indsats er mulig. Endelig er det tankevækkende, at dødeligheden som direkte følge 
af diabetes er fordoblet i Frederiksborg Amt indenfor en 10 års periode. 
 
Den borgerrettede rådgivning skal være sundhedsfremmende og forebyggende og målrettes den 
raske del af befolkningen. Den skal være for ældre, der lever med skavanker i hverdagen og mere 
eller mindre med kroniske tilstande, men stadig har ressourcer til livsstilsændringer.  
Sundhed knyttes i dette paradigme til både livsstil og levevilkår, dvs. at sundhed både indeholder 
sygdomsmæssige og livskvalitetsmæssige dimensioner. 
 
Rådgivningen må også omfatte forebyggelse af senkomplikationer i øjne, nyrer, fødder og hjerte, 
men først og fremmest er målet at opspore type 2-diabetes, da symptomerne ofte gemmer sig. 
Ved vejledning i diabetes kost indgår:                                   

• Ideer og inspiration til sund kost. 
• Uddeling af kost pjecer. 
• Råd og vejledning i kolesterol fattig kost 
• Måling af blodsukker og blodtryk.                                                       
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7. Succeskriterier 
 
Succeskriterier er et udtryk for at formålet bliver op fyldt. 

• Det færdige program skal være tilrettelagt for en længere periode gerne et år ad gangen. 
Det skal være tilgængeligt på Rådhus, Ældrecentre og Biblioteker, samt være bekendtgjort 
under: det sker i Hillerød Posten om onsdagen inden rådgivningstirsdagen. Det skal 
desuden stå i Grønnegadenyt og Ældre Sagens blad. 

• Der skal være en tilslutning på mindst 15 personer hver gang 
• Sundhedspersonalet, der er de pædagogiske aktører, oplever relevans i undervisningen i 

relation til at handlekompetence styrkes. 
 

8. Didaktiske overvejelser 
 
For at få struktur på de didaktiske overvejelser har jeg valgt at bruge teoretisk viden i forhold til 
planlægning og afvikling af faglige indlæg ved at inddrage ”Helhedsmodellen” som beskrevet af 
Hilda Hiim og Else Hippe. Helhedsmodellen tager udgangspunkt i didaktisk realitetstænkning. 
Didaktisk realitetstænkning ser læring som en levende proces, der hele tiden påvirkes af 
forskellige faktorer – oplevelse, forståelse og handling. Denne teori tager udgangspunkt i den 
fænomenologiske tilgang til borgeren, som er vigtig for at kunne styrke den personlige vejledning. 
Den eksisterende viden om metoder og effekt på området er ringe, men undersøgelser viser at der 
er god effekt og øget handlekompetence af undervisning af patienter med diabetes og KOL. 
 
For at kunne forstå udviklingen af type 2–diabetes, behandling og senkomplikationer er jeg nødt 
til at have viden, hvilket kræver inddragelse af den naturvidenskabelige tilgang. Meget af den 
viden er tilført mig i kursusforløbet på Diabetesskolen. Derudover har jeg læst obligatorisk 
litteratur og artikler og meldt mig ind i Diabetesforeningen for at holde mig `ajour med den nyeste 
forskning. 
 

9. Økonomi og kompetence  
 
Rådgivning omkring diabetes skal kun udføres af personer med ajourført viden på diabetes 
området og helst den samme person af hensyn til den videre opfølgning.  
Jeg har fået et gratis blodsukkeapparat på Diabetesskolen, men må selv sørge for stiks og kanyler, 
som koster 8 kr. pr. stk. Jeg har kontaktet firmaet Bayer, som har lovet at sponsorere dette og har 
allerede fået tilsendt en kasse med 100 stk. (værdi 800 kr.) Rådgivningen har i projektperioden 
været omkostningsneutral.  

10. Annoncering 
 
Inden start af rådgivningen den 26. april 2005 blev der orienteret med annoncer i Grønnegade 
Nyt, Hillerød Posten og Ældre Sagens blad. 
Der blev lavet en folder med udførligt program for rådgivning, som kan deles ud ved de 
forebyggende hjemmebesøg. Folderne blev anbragt sammen med andet orienteringsmateriale på 
Rådhus, bibliotek, servicebutikker og Grønnegadecentret til fri afbenyttelse. 
 
På baggrund af et interview med mig havde Hillerød Posten inden rådgivningens start en stor 
artikel med overskriften ”Hillerød til kamp mod diabetes 2”, som udmærket beskriver det stærkt 
stigende diabetes problem i Danmark. Desuden beskrev artiklen hvordan man kan teste sig selv 
for at være i risiko for at få type 2-diabetes. 
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11. Faglige indlæg fra april 2005 - november 2005  

 
Tid Oplægsholder Emne 

April  Forebyggelseskonsulent Birgitte Dirksen   Symptomer og årsager til type 2-diabetes 

Maj Ingelise Lindgren  Formand for 
Diabetesforening i Hillerød                         

Fortæller om Diabetesforeningen og 
giver gode kostråd                                       

Juni Fysioterapeut Jane Andersen                      Viser øvelser og kommer med gode råd  
til motion                                                    

August Forebyggelseskonsulent Birgitte Dirksen   Livstilssygdomme og følgesygdomme      

September Forebyggelseskonsulent Birgitte Dirksen   Sund kost                                              

Oktober 
 Kontinenssygeplejerske Lone Japp            Incontinens - råd og vejledning                

November Forebyggelseskonsulent Birgitte Dirksen   Det normale blodsukker                         

 

 

12. Evaluering af rådgivning 2005 

                 
 
 
 
 
Tirsdag d. 26. april 2005 i lokale A 
 
Klokken 10 er der 33 samlet, 4 kommer et kvarter senere. 
Alle får en fælles introduktion til rådgivningen, som egentlig var planlagt til at være individuel. 
Derefter undervises der i forskellen på diabetes: type 1- og type 2-diabetes, fysiologien bag 
sygdommen, det metaboliske syndrom, hvem er i risiko for at får type 2-diabetes, fedt- og sukker 
stofskifte samt vigtigheden af motion og sund fedtfattig kost. 
Når vi taler om kosten, er der rigtig mange gode spørgsmål, men også spørgsmål som er meget 
specifikke og bedst egnede til den individuelle rådgivning.  
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Klokken 11 holdes kort pause og derefter bliver der mulighed for at få målt blodsukker og 
blodtryk, samt at få gode råd. 
Rigtig mange udtrykker sig positivt til det nye tiltag og `en spørger: ”Må jeg tage min søster med, 
selvom hun ikke bor i kommunen”. 
  

• 37 deltager til undervisning, hvor der bruges overheads. 
• 27 får målt blodsukker – 2 har et forhøjet blodsukker og opfordres til at gå til egen læge. 
• 7 får målt blodtryk. 
• 5 beder om at få et hjemmebesøg. 
• Ca. halvdelen af dem, der konsulterer har konkrete spørgsmål, de ønsker at få besvaret. 

            Kl. 13.15 pakkes der sammen. 
 
 
Tirsdag d. 31. maj 2005 i lokale B 
 
Emne: Ingelise Lindgren fra Diabetes Foreningen fortæller om foreningen og om sund kost. 
Ingelise Lindgren, der er diætist af uddannelse, giver gode råd til at gå i gang med almindelig 
sundhedsvenlig madlavning. Der bliver også fortalt om foreningens arrangementer og tilbud om 
motion. 
 

• 18 deltager til undervisning. 
• 21 får målt blodtryk og blodsukker. 
• Halvdelen får personlig rådgivning specielt i forbindelse med kost. 

 
 
Tirsdag d. 28. juni 2005 i lokale C 
 
Emne: Jane Andersen kommer og viser øvelser og giver gode råd til motion.  
Vigtigheden af at få motion og hvorfor?  - Pointeres at motion forebygger type 2-diatetes, og 
hvorfor det gør det.  
Jane fortæller, hvor man kan gå hen for at dyrke motion, samt om visitering til motion. 
Der vises gode øvelser, som alle kan gøre daglig. 
 

• 15 deltager i undervisning, hvor der anvendes power points 
• 27 får målt blodsukker 
• 25 får målt blodtryk – flere har et højt blodtryk og opfordres til at tage kontakt deres læge. 

En af deltagerne ringer dagen efter for at få uddybet, hvor man kan gå hen for at motionere.  
 
 
Tirsdag d. 30 august 2005  i lokale A 
 
Emne: ”Livsstilssygdomme og følgesygdomme” ved Birgitte Dirksen 
 
Til undervisningen anvendes overheads og der uddeles to artikler om kolesterol.  
Gennemgang af risikofaktorer for livsstilssygdomme, som overvægt, fysisk inaktivitet, rygning og 
forhøjet blodtryk og kolesterol. 
Årsager til livsstilssygdomme 
Gennemgang af de kroniske sygdomme, som er stærkt stigende i befolkningen: Hjertesygdomme, 
type 2-diabetes, KOL, slidgigt, og knogleskørhed. 
Behandling: Eks på sunde motionsvaner og kostvaner 
Gennemgang af følgesygdomme og symptomer på disse. 
Der vises meget stor interesse for emnet og mange spørgsmål bliver stillet..   
Flere udtaler bagefter, at det har været relevant og et aktuelt emne, og vil gerne have mere 
materiale tilsendt. 
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• 35 deltager i undervisningen 
• får målt blodtryk 
• 25 får målt blodsukker – 1med højt blodsukker henvises til lægen. 
• Mange har spørgsmål og kommentarer til det faglige indlæg.  

 
 
Tirsdag d. 28. september 2005 i lokale B 
 
Emne: Jørgen Lohse fra firmaet Hermedico vil fortælle om kost 
Jørgen Lohse har meldt afbud i august, da han er begyndt et andet arbejde. 
Hans Vistesen, borger i Hillerød Kommune og tidligere amtsrådsformand, har haft type 2-diabetes 
i 6 år, har sagt ja til at medvirke i stedet.  
Hans Vistesen fortæller meget levende om chokket, da han får diagnosen type 2-diabetes og 
hvordan han har lagt sin livsstil om og stadig har sin livskvalitet. Et meget livsbekræftende 
indlæg. 
Samtale omkring nemme sunde opskrifter ved Birgitte Dirksen  
 
Efter ønske fra tilhørerne, gennemgås fedtstofskiftet og hvad kolesterol er (LDL og HDL) og 
hvordan det virker på vores krop og hvilke madvarer man skal undgå. En god dialog omkring 
indkøb af dagligvarer, nemme opskrifter og tilberedning af maden. 
Der vises stor interesse om emnet, og der er masser af stof til en anden gang. 
 
Mange spørger interesseret om disse arrangementer fortsætter i det nye år, og opfordrer til at det 
må fortsætte. Alle var meget lyttende, da Hans Vistesen fortalte, og mange talte med ham 
personligt bagefter. 
 

• 26 deltager i undervisning 
• 13 får målt BT 
• 10 får målt blodsukker  
 

Siden sidst 
En af deltagerne med højt blodsukker fra sidst fortæller, at hun har fået type 2-diabetes, og 
foreløbig behandles med diæt og motion og fortsætter med kontrol hos egen læge.. 
 
 
Tirsdag d. 25. oktober 2005 i lokale A 
 
Hjemmesygeplejerske og kontinenssygeplejerske Lone Japp fortæller om inkontinens og 
muligheder for at få hjælp  
Inden rådgivningen var der en lille pressemeddelelse i Frederiksborg Amtsavis mandag den 24. 
Lone Japp gennemgår årsager til inkontinens:  

• Stress inkontinens 
• Urge inkontinens 
• Reflow inkontinens 

 
Hvad kan man gøre for at undgå utæthed? Hvor skal man henvende sig, hvis man har problemet? 
Stor interesse omkring emnet og rigtig mange spørgsmål til Lone J. 
Der orienteres om kontinens klinikken som skal starte op i november.  
 

• 34 deltager i undervisning, hvor der bruges overheads 
• 12 får målt BT - flere med højt blodtryk henvises til egen læge.  
• 11 får målt BS 
•  
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Siden sidst 
To af deltagerne, som tidligere har fået målt et højt blodtryk, fortæller at de har været hos lægen 
og blevet sat i medicinsk behandling for blodtryk.  
 
 
Tirsdag d. 29. november 2005 i lokale A 
 
Birgitte Dirksen fortæller om det normale blodsukker og hvad påvirker blodsukkeret 
Desuden er Lene Avnegaard fra firmaet Bayer til stede for at vise udstyr til måling af blodsukker.  
 
Der fortælles om hvad der påvirker vores blodsukker kost, insulin, stress, alkohol, medicin. 
De normale værdier.  
Kost og motionens betydning for blodsukkeret. 
Mange stiller gode spørgsmål. 
 
Lene Avnegaard fortæller om blodsukkermåling. 
 

• 33 deltager i undervisning, hvor der bruges overheads 
• 28 får målt blodsukker og blodtryk  

 
Samme eftermiddag er der 2 der ringer og siger tak for en dejlig formiddag, og at det har været 
meget interessant, og at man håber det kan fortsætte. 
 
 

13. Orientering om rådgivning i Grønnegade center 
 
I Danmark er der mellem 100.000 – 150.000 mennesker, der har fået konstateret type 2-diabetes, 
men ligeså mange har sandsynligvis sygdommen, uden at den er konstateret endnu. 
 
Forebyggelsen i Bestillerenheden, Pension og Helse har sat en forebyggende og 
sundhedsfremmende indsats i gang for ældre i Hillerød Kommune ved at tilbyde rådgivning og 
vejledning i "Sund Levevis".  
 
Fra april 2005 og året ud har borgerne mulighed for at komme i Grønnegadecentret den sidste 
tirsdag i hver måned fra klokken 10 til 12.  Den første time bliver der holdt et fagligt oplæg med 
udgangspunkt i livsstilssygdomme, og i den sidste time er der mulighed for at få personlig 
rådgivning, samt målt blodsukker og blodtryk. 
 
Initiativet er blevet omtalt i Hillerød Posten og Frederiksborg Amtsavis samt Grønnegade nyt og 
Ældresagen blad. Programmerne ligger i kommunen flere steder, biblioteket og i Grønnegade 
Centret.    
 
Der er udarbejdet et program for et halvt år ad gangen, og borgerne kan vælge først at komme 
klokken 11 til personlig rådgivning, hvis det faglige indlæg fra klokken 10 til 11 ikke har 
interesse. 
  
Rådgivningen er gratis og foredragsholdere er ansat i kommunen eller ansatte i firmaer, som er 
aktuelle i forhold til emnet.  
 
Der er stor interesse for tirsdagsarrangementerne, og der har i gennemsnit været ca. 30-40 
besøgende pr. gang. Forebyggelseskonsulenterne vurderer, at størsteparten af deltagerne er i 
alderen 70 år og opefter.  
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14. Samlet evaluering af rådgivning 2005 
Inden rådgivningen begyndte den 26. april 2005 var der en positiv omtale i Hillerød Posten 
omkring initiativet.  Desuden blev det omtalt i Grønnegadenyt, Ældre Sagens blad og der var lagt 
programmer på biblioteket. 
 

• Antal deltagere til faglige indlæg:    15 – 37 
• Antal målinger af blodsukker og blodtryk:   10 - 50 
• Henvist til egen læge med for højt blodsukker:  8 – 3 sat i medicinsk 

behandling  
• Henvist til egen læge med for højt blodtryk:  15 – flere i medicinsk 

behandling 
• Aldersfordeling:    60 – 90 år 
• Kønsfordeling:    flest kvinder, 3 – 5 mænd 
• Personlig rådgivning i centret:   over 50 
• Personlig rådgivning ved hjemmebesøg:  6 

 
Der er altid stor spørgelyst ved de faglige indlæg.   
Flere vælger først at komme klokken 11 for at få målt blodtryk og blodsukker. 
Alle faglige indlæg hænger sammen med sund levevis. 
 
Mange giver udtryk for, at det er gode foredrag og taler for at det må fortsætte i 2006 
Rådgivningen er omkostningsfri og det vil bestræbes at kunne fortsætte i 2006. 
Foredragsholdere er primært ansatte i kommunen eller i firmaer, som er aktuelle. 
 
Træningssektionen har tilbudt at sende en fysioterapeut til at deltage i de faglige indlæg og vise 
gode og forebyggende øvelser i relation til det faglige indlæg. 
 

15. Program for de faglige indlæg i 2006 

 
Tid Oplægsholder Emne 

Januar Forebyggelseskonsulent Birgitte Lynge  Knogleskørhed 

Februar Forebyggelseskonsulent Birgitte Dirksen   Forhøjet blodtryk og nyresygdomme 

Marts 
Besøg fra Kommunikationscentret og 
tidl. formand for Bedre Hørelse  
Finn Glud Konradsen                       

Syn og hørelse  

April Forebyggelseskonsulent Birgitte Dirksen   Hjertesygdomme      

Maj  Fysioterapeut Jane Andersen       Glad Motion og bækkenbundstræning        

Juni Forebyggelseskonsulent Birgitte Dirksen   Livskvalitet og sund kost                

August Forebyggelseskonsulenterne Birgitte 
Lynge og Birgitte Dirksen       Fødder og diabetes       
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September Besøg af Frederiksborg apotek ved 
apoteker Troels Hansen Rigtig medicin til det rigtige tidspunkt 

Oktober 
Forebyggelseskonsulent Birgitte Dirksen 
Besøg af Ruth Johannessen fra de 
gigtramte interessegruppe 

Slidgigt 

November Forebyggelseskonsulent Birgitte Dirksen Fedtstofskifte og forhøjet kolesterol           

 

16. Evaluering af rådgivning 2006 
 
Tirsdag den 31. januar 2006 
 
Emne: ”Knogleskørhed” v Birgitte Lynge og Kirsten Retz 
BL fortæller om årsager og symptomer på osteoporose, og KR viser balanceøvelser og fortæller 
om vigtigheden af motion. Stor interesse omkring emnet og der stilles mange spørgsmål. 

• Deltagere: 55 
• Mindst 40 får målt BS og BT 
• Mange gode kommentarer og spørgsmål til dagens tema. 

 
Tirsdag den 28. februar 2006 
 
Emne: ”Forhøjet blodtryk og nyresygdomme” ved Anni Anker 
Anni Anker deltager i stedet for Birgitte Dirksen, som er blevet forhindret. 
Nyrernes fysiologi bliver gennemgået og de forskellige årsager til forhøjet blodtryk.  
Behandling med medicin og motion.  

• Deltagere: 45  
• Blodtryk: 27 
• Blodsukker: 22  

 
Tirsdag den 28. marts 2006 
 
Besøg fra kommunikationscenter af synskonsulenterne Dorthe Laursen og Kamilla Højgaard 
Nielsen samt tdl. Landsformand for Bedre Hørelse Finn Glud Konradsen 
DL og KH fortæller om øjets opbygning og sygdomme samt om hjælpemidler.  
Finn Glud Konradsen fortæller om problemer med hørelse, samt om hjælpemidler for dårlig 
hørelse. 

• Deltagere: 62 
• Blodtryk: 18 - 3 henvist til læge 
• Blodsukker: 20 
• Flere giver udtryk for, at der var for meget på programmet, og at Finn Glud Konradsen 

kunne bruge mere tid.   
 
Tirsdag den 25. april 2006 
 
Emne: Hjertesygdomme i relation til type 2-diabetes 
Birgitte Dirksen fortæller om risikofaktorer til hjertesygdomme og om for meget kolesterol i 
blodet og for højt blodtryk. Der bliver talt om forbrændingen af fedtstoffer, samt gode og dårlige 
fedtstoffer, og hvordan man undgår de farlige fedtstoffer.  
Sunde valg af levevis og hvornår man skal kontakte lægen.  
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• Deltagere: 40 
• Blodtryk: 33 – 2 henvist til læge 
• Blodsukker: 28 – 1 henvist til læge 

 
Tirsdag den 30. maj  
 
Emne: Glad motion og bækkenbundstræning 
Fysioterapeut Kristine Hændler fortæller om vigtigheden af motion, som giver bedre fordøjelse, 
forebygger forstoppelse, giver bedre søvn og forebygger mange livsstilsygdomme. 
Ældre må gøre en ekstra indsats for at holde kroppen ved lige. 
Der opfordres til at nedskrive mål og forventninger og dyrke motion sammen med andre. 
Specifik vejledning af bækkenbundstræning ved hjælp af torso 

• Deltagere: 32 – kun en mand 
• Blodtryk 23 – 1 henvist til læge 
• Blodsukker 22 –  
• Mange positive kommentarer til emnet og spørgsmål til emnet. 
      Der opfordres til at medbringe opskrifter på sund og nem sommermad 

 
 
Tirsdag den 27. juni 
 
Emne: Livskvalitet og sund kost 
Birgitte Dirksen fortæller om de muligheder, der er for at dyrke motion om sommeren og 
muligheder for at variere kosten, hvor det er højsæson for frugt og grønsager. 
Flere af deltagerne har opskrifter med på sund og nem mad. 
Der uddeles mange opskrifter på sund mad   

• Deltagere: 21 
• Blodtryk 17 – 1 henvist til læge 
• Blodsukker 15 –  

 
 
Tirsdag den 29. august 
 
Emne: Fødder og diabetes 
Birgitte Dirksen gennemgår fodens anatomi og fysiologi. Neuropati (senkomplikation af diabetes) 
gennemgås med symptomer, og hvad man kan gøre for at undgå skader på fødder. 
Birgitte Lynge fortæller om plejen af foden, samt valg af fodtøj og god fodhygiejne 

• Deltagere: 35 
• Blodtryk 25 
• Blodsukker 2 henvist til læge 

 
 
Tirsdag den 26. september 
 
Emne: ”Rigtig medicin til det rigtige tidspunkt” besøg fra Frederiksborg Apotek v/ apoteker 
Troels Hansen 
Troels Hansen fortæller om medicinens vej fra ide til apotek og videre til brugeren. Der tales om 
compliance, kopi præparater, om interaktioner og apotekets tilbud til brugerne. 
Der er rigtig mange spørgsmål og mange udtrykker et meget relevant emne. 

• Deltagere: 33 
• Blodtryk: 17 – 1 henvises til læge 
• Blodsukker 15 
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Tirsdag den 31. oktober 
 
Emne: ”Slidgigt” og besøg af Ruth Johannessen fra de gigtramtes interesseforening 
Meget god respons på emnet, som også viser sig i et højt deltager antal 

• Deltagere: 65, hvoraf der er 10 mænd 
• Blodtryk: 18 
• Blodsukker: 21 
 

 
Tirsdag den 28. november 
 
Emne: ”Fedtstofskifte og forhøjet kolesterol” 
Birgitte Dirksen gennemgår hele fedtstofskiftet og forskellen på dårlige og gode fedtstoffer.  
Der spørges meget til fedtstofforbrændingen og der gives mange eksempler på gode og dårlige 
fedtstoffer. 
 Det understreges meget at alt for mange ældre er undervægtige og har brug for at have et par 
ekstra kilo at tabe af i sygdomssituationer 

• Deltagere : 49 
• Blodtryk: 28 – 1 henvises til læge 
• Blodsukker: 28  

 
 
Samlet evaluering af rådgivning 2006 
 

• Antal deltagere til faglige indlæg    21- 65 
• Henvist til egen læge med for højt blodsukker   over 5 
• Henvist til egen læge med for højt blodtryk   over 15 
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17. Konklusion og perspektivering 
 
Efter et forløb på næsten 2 år med Rådgivning i Sund Levevis i alt 17 rådgivninger i 
Grønnegadecentret, må det betegnes som succes ud fra den store deltagelse ved alle 
rådgivningerne. 
En lille gruppe af deltagerne er gengangere, men der er altid deltagere, der er der for 1. gang. 
Den 28. juni 2005 var der 15 deltagere – færreste antal, og den 31. oktober 2007 var der 65 
deltagere  til det faglige indlæg og flere end 10 mødte op kl. 11.00. Deltagerantallet til de faglige 
indlæg har været langsomt stigende.  
Det er hovedsageligt kvinder der deltager, men de fleste gange deltager 3 – 10 mænd. Ca. 
halvdelen af deltagerne er kendt fra de forebyggende hjemmebesøg.  
Deltagernes aldersgruppe er fra 60 – 90 år. Dette er dog kun et skøn, da ingen er bedt om at oplyse 
sin alder.  
 
Det har været en fordel at have det samme lokale og den samme opsætning af borde og stole. Så 
vidt muligt har jeg budt velkommen med håndtryk til alle deltagere. Dette er blevet bemærket af 
mange, som har følt det meget positivt at komme til Rådgivningen og mærke, at man var 
velkommen. Det bekræfter et af vores grundlæggende behov som mennesker, at vi alle har behov 
for at blive set. Det er specielt vigtigt i ældregruppen, som ofte kan føle sig tilsidesat, eller som 
nogen kan udtrykke det: ”til besvær for samfundet”. 
Det har været vigtigt at bruge mikrofon hver gang, da der altid er nogen med nedsat hørelse eller 
teleslyngebrugere.  
Det har været fint at bruge overheads eller power point, men kun hvis skriften er så stor, at alle 
kan se. Der har altid været stor interesse for uddeling af artikler, aktuelle pjecer, madopskrifter, og 
jeg har tit måtte kopiere flere og eftersende, hvis der ikke har været nok.  
Jeg har også været på hjemmebesøg hos flere borgere, som ikke er omfattet af de forebyggende 
hjemmebesøg, men har ønsket mere uddybende rådgivning. 
 
Der har været stor interesse for deltagelse i rådgivningen både i de faglige indlæg og den 
personlige konsultation, større end jeg først havde antaget. Deltagerne har været ældre, der er 
nogenlunde tilfredse med deres helbred, selvom man kan være besværet af en kronisk lidelse. Alle 
spørgsmål og tilkendegivelser ved rådgivningerne peger på, at deltagerne har vist 
handlekompetencer og potentialer til at gribe forandrende ind på deres livsstil, som har været et af 
formålene. 
 
Det har også vist sig at være positivt at få deltagerne til at medvirke i vidensdeling under de 
faglige indlæg. De gange, hvor det er lykkedes at få borgere til at medvirke i det faglige indlæg, 
har været om livsstilsændring, hjælpemidler til dårlig hørelse, og om gigt. Det har været en succes 
hver gang, og flere deltagere har udtrykt, at det var godt at høre, hvordan andre kan gribe det an.  
Foruden disse aftaler har jeg haft 2 andre aftaler med borgere om at medvirke med vidensdeling, 
en type 2-diabetiker og en fodterapeut, men begge meldte fra med den begrundelse, at det er svært 
at stå frem i sin egen aldersgruppe. 
 
Rådgivningen har været uden omkostninger i projekt perioden, men fra januar 2007 ophører 
Bayer med at sponsorere kanyler og stiks, men de har lovet at give Hillerød kommune et godt 
tilbud.  
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