
Sundhedsdag i topform 

Torsdag d. 8. oktober blev der afholdt Sundhedsdag i Slotsarkaderne.   

Christina Thorholm, formand for Sundheds- og Socialudvalg åbnede Sundhedsdagen, med roser til det gode 

initiativ, hvor der dagen igennem var rig mulighed for at blive klogere på egen sundhed og trivsel. Rammen 

var dels foreningsboder med masser af inspiration til forebyggelse og aktiviteter i kommunen, der relaterer 

sig til hjerte, lunger, kræft, diabetes og gigt dels en række mini-oplæg i den til anledningen åbnede 

Sundhedsbutik. 

”Det var en rigtig god dag, og der var et utrolig godt samarbejde på tværs af foreningerne og Hillerød 

Kommunes personale”, fortæller Ingelise Biering fra Astma Allergi Nordsjælland, der sammen med Hillerød 

Kommunes KOL-sygeplejeske Hanna Birkmose bl.a. informerede om lungesygdomme og målte 

lungekapacitet, hos interesserede borgere. ” Det var en sjov måde at arbejde sammen på og også meget 

inspirerende, da vi begge kunne lære noget af hinanden. Det gør jeg meget gerne igen”, fortæller Ingelise 

At der på sundhedsmessen både var repræsentanter fra de fem patientforeninger og sundhedsfaglige 

medarbejdere side om side, var med til at sikre et vellykkes arrangement fordi et sådan samarbejde 

bidrager til at styrke kendskabet mellem kommunens sundhedspersonale og de lokale patientforeninger til 

glæde for de mennesker, som har behov for støtte, hjælp og aktiviteter. 

Der var god tilslutning til dagen og mange hillerødborgere tog imod tilbuddene om at få målt blodtryk, 

blodsukker, fedtprocent, knoglestyrke, lungekapacitet og testet formen på en kondicykel. Også 

sundhedsbutikkens foredrag blev flittigt besøgt – hvor der bl.a. var oplæg og inspiration til at holde hjertet 

sundt, blive klogere på kræft, tilbud om rygestopskursus og en historie om hverdagen som blind med 

diabetes  

Fem lokale patientforeninger, Hjerteforeningen, Astma-Allergi Nordsjælland, Diabetesforeningen, 

Gigtforeningen og Kræftens Bekæmpelse var initiativtager til den fælles Sundhedsdag på Storetorv i 

Slotsarkaderne i et samarbejde med Hillerød kommune, Hillerød Fysioterapi og Træningscenter og 

Frivilligcenter Hillerød.  

 

 

 


