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SERVICEBOG OM HILLERØD-MODELLEN
Denne rapport er en tynd version af en tyk rapport, som detaljeret gennemgår et sundhedseksperiment i Hillerød. Rapporten har fået titlen ”Servicebog om Hillerød-modellen”, fordi de beskriver en indsats gennemført med lokale aktører på virksomheder i et
begrænset geografisk område i og omkring Hillerød. Seks typiske mandearbejdspladser
bidrog med tilsammen 180 mænd og 24 kvinder til sundhedsprojektet, der løb over en
toårig periode fra 1. januar 2016 til 31. december 2017.
Den fulde rapport på i alt 90 sider kan downloades her:
http://sukkersheriffen.dk/wp-content/uploads/2018/05/servicebog-om-hilleroed-modellen.pdf
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DISCLAIMER
I denne light-version af den fulde rapport er brugt ord, formuleringer og vendinger, sådan som de
indgår i virkelighedens sundhedskommunikation med projektets deltagere. På skrift er der en risiko
for at ryge i den gale hals, så hvis du kløjs i teksten, kan du altid ty til den klinisk stuerene og smækfede
rapport.
Klik på linket og mød Sukkersheriffen højt til hest (1 min.): https://youtu.be/1KAT08XgkcA

FORHISTORIEN
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
kunne i 2015 ansøges om støtte til finansiering af sundhedsindsatser til udligning af
ulighed i sundhed med sundhedstjek på
arbejdspladsen som kerneaktiviteten.
Projekt ”Hvis din krop var en Ferrari” blev
bevilliget 1,2 million kroner. Designet og
gennemført af Sukkersheriffen med baggrund i 12 års professionel erfaring på området, blev det chancen til i større skala at eksperimentere
med sundhedsrådgivning med fokus på varig adfærdsændring hos kortuddannede, faglærte og ufaglærte mænd på job.

MÅLGRUPPEN OG DELTAGERNE
Hvorfor ”rigtige mænd” på job?
Danske mænd lever 3-6 år kortere end kvinder, og jo lavere uddannelsesniveau de har, jo mindre sundt
lever de. Gruppen af kortuddannede, faglærte og ufaglærte mænd hænger derfor statistisk set mest i
sundhedsbremsen; de spiser, ryger og drikker mere usundt end andre danskere og har samtidig ry for
at være mest tunge at danse med, når det handler om deres lyst, vilje og evne til tage imod sundhedsrådgivning og få effekt af den.
Den gennemsnitlige lavere levealder skal ikke kun forklares med en mere usund livsstil. Mænd er
mindre tilbøjelige til at gå til lægen med deres helbredsmæssige bekymringer og mere tilbøjelige til at
sparke dem ind under gulvtæppet i håb om, at det nok går over eller bare skal løbes væk. De slæber sig
på arbejde, indtil det ender med sygefravær, der kunne have været undgået eller reduceret med lægens
hjælp. Mænd, der ikke trives, er hurtigere på aftrækkeren til at sige ”jeg har det da meget godt” end
kvinder, der mistrives eller har ondt et sted i kroppen. De accepterer og lever tilsyneladende lykkeligere end kvinder med deres skavanker, selv om det koster livskvalitet at være på direkte kollisionskurs
med længerevarende behandlingsforløb, hospitalsindlæggelser og dødsfald, der for en stor del kunne
have været forebygget med en tidligere indsats. Mænd med kort eller helt uden uddannelse har Danmarksrekorden, når det gælder behovet for at ændre adfærd og tage et større ansvar for egen sundhed
og helbred.
Arbejdspladsen er det bedste sted at fange mænds opmærksomhed og vække deres interesse for at beskæftige sig med deres egen sundhed.
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For det første har mandearbejdspladser en tendens til at være lidt hårdkogte i tilgangen til sundhed.
Det er ikke mandigt at være for optaget af, hvad man spiser, og stikker man ud her, skal man høre en
masse for det.
For det andet er mange mænd blevet lidt ”tonedøve” af al den snak og forvirrende, skiftende meldinger
om sundt og usundt. De har lukket ned og i stor stil overladt ansvaret for familiens sundhed til kvinderne i den tro, at det nok er dem, der har mest forstand på den slags. Derfor skal de og deres kolleger i
samlet flok overrumples med et tilbud, der er så godt (læs: relevant for alle på arbejdspladsen), at de ikke kan sige nej. En sundhedsindsats baseret på fællesskabsfølelse, holdånd og konkurrence mellem
mænd ligger lige til højrebenet på arbejdspladsen, hvorimod det i fritiden ofte bliver en tung og ensom
vandring – ofte med ekstreme og alt for kortsigtede mål for øje som maratondistanceløb eller bjergetaper i aerodynamisk cykeltøj på to hjul i de franske alper. På arbejdspladsen kan der skabes den motivation og kampgejst, som får mænd til at brænde som fakler i natten for at nå deres mål.
Kortuddannede faglærte og ufaglærte mænd er en knap og eftertragtet ressource, som det giver god
mening at passe godt på. Deres sundhed og trivsel, arbejdsglæde og tilhørsforhold til arbejdspladsen
har stor betydning for deres produktivitet, effektivitet, sygefravær og anciennitet. En virksomhed
med mange ”rigtige mænd”, der giver deres medarbejdere en hånd med sundheden, slår mange fluer
med ét smæk. Alligevel er mange virksomhedsledere stadig berøringsangste og tilbageholdende med at
investere i en sundhedsindsats, fordi de er bange for at få tæsk for at blande sig i de ansattes private
anliggender. Det sidste er en misforståelse, som resultaterne af dette projekt med al tydelighed viser.
Seks arbejdspladser i Hillerød og omegn deltog i projektet
”Bilhuset”
45 mekanikere, lærlinge, pladesmede, værkfører, bilsælgere og administrative funktionærer
” Produktionsvirksomheden”
50 produktionsfolk, smede og truckførere og afdelingsledere
”Plaststøberiet”
20 værktøjsmagere, ingeniører og ufaglærte arbejdsmænd inkl. en administrativ medarbejder
”Entreprenørvirksomheden”
45 elektrikere, blikkenslagere, tømrere og ufaglærte håndværkere inkl. 12 administrative ansatte
”Chaufførerne”
12 faglærte og ufaglærte med håndværksmæssig baggrund inkl. 6 administrative medarbejdere
”Detailhandlen”
35 butikssælgere, kasseekspedienter, hardware-teknikere, lagermedarbejdere og afdelingsledere

MÅLET OG RESULTATERNE
Indsatsen skal sikre, at deltagerne lærer (viden), motiveres (vilje) og handler (ændrer adfærd) på en måde, der bibringer dem mere sundhed. Målet er først og fremmest at optimere den enkeltes energi og arbejdsglæde og øge det personlige overskud til livet i og udenfor arbejdstiden. Der er fokus på det gode
humør samt på fysisk og mentalt velvære forbundet med at træffe sunde valg. Jo mere sundhed, jo letter er det at være den bedste version af sig selv.
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Mere krudt i kanonen efter fyraften
Midlet er justeringer i kost-, motions- og søvnvanerne samt rådgivning i forhold til alkohol og rygning.
Efter to års sundhedsindsats kan følgende siges om de i alt 204 deltagere:
25%
20%
6%
46%
47%
35%
47%
33%
35%
37%
34%
20%
51%
24%

har fået et bedre kolesteroltal
har fået reduceret et forhøjet blodtryk
har normaliseret deres blodsukker
har mindre fedt på kroppen
spiser mere fisk, skaldyr og fiskepålæg
spiser mere fuldkorn
spiser flere grøntsager
spiser mere frugt
spiser mere ost og flere mælkeprodukter
har fået sundere sukkervaner
drikker færre sodavand
har fået sundere søvnvaner
er mere fysisk aktive i hverdagen
dyrker mere motion

Se den fulde rapport med lagkagediagrammer på alle
projektets resultater side 37-56

Ovenstående resultater er opnået med en sundhedsindsats, der involverer og underholder hele
arbejdspladsen uden at være useriøs, og som praktiseres med humor og uhøjtidelighed.
Et godt grin kombineret med sundhedsfaglig gennemslagskraft laver hul i lydmuren til rigtige
mænd.
Mindre tvivl og mere evidensbaseret viden giver ham fornyet mandsmod til at træffe nye
sundere valg og stå på mål for sit maskuline sundhedssyn, så han med glæde udvikler sundere
vaner, får mere energi og lever både lykkeligere og længere.

Tilfredshedsundersøgelse blandt deltagerne
I som led i en praktikopgave hos Sukkersheriffen, udarbejdede en studerende ved Professionshøjskolen
Metropol en tilfredshedsunderundersøgelse som supplement til projektevalueringen. Undersøgelsen
blev gennemført som en hurtig besøgsrunde til fem af de deltagende virksomheder. Her blev i alt 76
medarbejdere spurgt, om de havde lyst til at besvare følgende tre spørgsmål:
Har du fået brugbar viden i projektforløbet?
90 procent af de adspurgte svarede JA
Har det gjort en forskel, at du har fået hjælpen i arbejdstiden?
81 procent af de adspurgte svarede JA
Kan du anbefale det, du har oplevet i projektet til andre?
95 procent af de adspurgte svarede JA
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Deltagernes gyldne citater, udpluk
● Medarbejdere hos Bilhuset:
"Jeg er begyndt at tænke over det med morgenmad, før jeg møder på arbejde. Jeg kan mærke stor forskel, når jeg
har spist morgenmad. Jeg er meget mere frisk og veltilpas i kroppen".
"Jeg kan mærke stor forskel, efter jeg har spist om eftermiddagen. Jeg er ikke så sulten og træt, som før I kom”.
"Jeg synes, det er SÅ fedt, at chefen har tilbudt os alle sammen de her sundhedstjek."
"Jeg er overrasket over, hvor godt vi har taget imod jer og de tips og tricks, I har givet os."
"Hvis de fortsætter med at købe rugbrød til morgenmad, så vil jeg være glad”.
"Jeg synes bare, at der kun skal være rugbrød til morgenmad. Det giver meget bedre energi i kroppen og større
mæthed i løbet af dagen end franskbrød".
"Min mave er helt i top nu. Jeg har altid haft problemer på det område, men aldrig tænkt over at det kunne være
noget med maden. Sikke en lettelse. Jeg er SÅ glad”.
"Det har været super at være med. Jeg er meget glad for initiativet”.
"Det har været en øjenåbner at få sine sundhedstal. Dem ville jeg aldrig have fået, hvis ikke I var kommet. Og nu
kan jeg også gøre noget ved dem, før det er for sent".
"Det er første gang, jeg har fået gode råd af en professionel kostvejleder. Nu forstår jeg pludselig, hvad jeg gør
forkert, og hvor let det er at gøre det bedre”.
"Jeg troede ikke, gulerødder var noget for mig”.
”Nu har jeg set, hvor stor en forskel en lille forandring har gjort i både mit søvnbehov samt energi efter arbejde”
Jeg er begyndt at spise de der gulerødder du talte om, men så fik jeg en i det forkerte rør, og det mener jeg jo også
bare, at man kan dø af, ik? Men jeg fortsætter, det gør jeg”.
”Jeg hører, hvad du siger - og jeg har faktisk skåret ned på colaen.”
”I er meget passionerede omkring jeres arbejde, det kan man godt mærke – det er fedt”.
”Jeg gik ned på værkstedet efter sidste sundhedstjek, og der tilbød en af de andre mig en energidrik, men ved du
hvad, jeg sagde nej tak, og jeg har faktisk kun drukket én siden, og jeg var jo vant til at få mindst én om dagen”.
● Medarbejdere hos Produktionen:
"Det betyder jo mega meget at få morgenmad, jeg har helt sikkert mere energi HELE dagen”.
"...det havde jeg ikke regnet med! Et vægttab på 2 kg - og det er kun fedt! Jeg har slet ikke lavet særlig store
ændringer”.
”Jeg har faktisk ikke drukket sodavand siden sidst, I var her. Jeg var med i det der sukkerfrizone og siden har jeg
faktisk ikke drukket sodavand, bortset fra en dag i sommers, hvor jeg var i Ikea, og der skal man jo have den
klassiske pølse med sodavand til”.
● Medarbejdere hos Entreprenøren:
”Jeg har fundet ud af de ting, som man skal være på vagt overfor i forhold til at kroppen har det godt”.
”Jeg har fået et wake up call og lært meget om energi, stabilt blodsukker, bedre velvære og vægttab”.
"Nu har jeg fået bedre spisevaner og mere energi".
●Medarbejdere hos Detailhandlen:
"Jeg er kommet tilbage på sporet”.
●Medarbejdere hos Plaststøberiet:
”Vildt at jeg kan tabe mig 2,6 kg ren fedtmasse kun ved at droppe sodavand og alkohol i hverdagen... Men vi
spiser nu også mere kylling i stedet for oksekød og svinekød”.
"Jeg er gået ALL-IN. Nu skal det kolesteroltal ned, og nu ved jeg præcis, hvad jeg skal gøre”.
●Medarbejdere hos Chaufførerne:
”Dejligt, at det bliver bragt helt ned på et niveau, hvor alle kan være med”.
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Virksomhedernes udbyttet af sundhedsindsatsen
Samtlige virksomhedsledere er blevet positivt overraskede over graden af interesse blandt deres medarbejdere for at deltage i projektets aktiviteter. Særligt sundhedstjek har været et tilløbsstykke.
Ledelsen kan med det blotte øje se, at der er flere grøntsager i de ansattes madpakker, færre kager i omløb på værkstedet og mere snak mellem kolleger om sundhed på godt og ondt. Alle føler de, at sundhedsindsatsen på deres arbejdsplads har gjort en forskel, som de ikke havde set komme. Nogle taler om
teambuilding-effekt. Andre synes, det har øget medarbejdernes fleksibilitet og omstillingsparathed.
Ingen taler om sure miner eller løftede pegefingre. Klik på links nedenfor og hør selv flere øjenvidneberetninger i skrift og tale:
Produktionsvirksomheden
Case kan downloades her:
http://sukkersheriffen.dk/wp-content/uploads/2017/12/metro-therm-udtaler-feb-2016.pdf

Se videostatement her: https://youtu.be/g7ZkkPyxGOQ
Produktionslederen citeret:
”Jeg kan mærke, at der er blevet kortere afstand mellem mig og mine folk i produktionen”
Bilhuset
Case kan downloades her: http://sukkersheriffen.dk/wp-content/uploads/2017/12/era-biler-2017.pdf
Videostatement: https://youtu.be/C9rg05Wa9Zw
Direktøren citeret: ”Pludselig taler mænd med mænd om sundhed. Det har de ikke gjort før”
Chaufførerne
Videostatement: https://youtu.be/UncXssS4_08
Direktøren citeret: ”Dette her er noget af det bedste, jeg nogensinde har oplevet af den slags”
Plaststøberiet
Case kan downloades her: http://sukkersheriffen.dk/wp-content/uploads/2018/05/case-2017-cc-plast-a.pdf
Videostatement: https://youtu.be/9C9B2IFx9Tg
Direktøren citeret:
”Vores folk har helt sikket haft gavn af at komme på en slags kursus i at spise og leve sundt”

METODEN; HVAD, HVORFOR OG HVORDAN
Aktiviteterne
På hver virksomhed gennemførtes med ca. seks måneders interval tre forløb af fire ugers varighed.
Hvert forløb indeholdt i nævnte rækkefølge et fælles kickoff møde, et individuelt sundhedstjek, en
mellemmåltidsevent for alle på arbejdspladsen, endnu et individuelt sundhedstjek samt et afsluttende
fælles kickback møde.
Hver arbejdsplads fik oprettet en lukket Facebook-gruppe, hvor kommunikationen om sundhed deltagerne i mellem og mellem deltagerne og projektets sundhedsprofessionelle havde grænseløse muligheder for at folde sig ud med billeder, jokes, spørgsmål og kommentarer. Desuden var der ubegrænset adgang til skriftlig rådgivning af mere privat karakter på mail til sundhedsteamet i hele projektperioden.
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Åbne og gratis inspirationsforedrag for deltagernes familie og venner samt andre interesserede i lokalområdet blev tilbudt tre gange med seks måneders mellemrum.
Gentagelse fremmer forståelsen
Ting tager tid, og deltagerne har brug for at kunne øve sig, lave fejl og komme op på hesten igen. Ved at
blive mødt med de samme budskaber igen og igen udtrykt i de nationale anbefalinger til kost, motion,
søvn, rygning og alkohol udvikler deltagerne stille og roligt en helt klar fornemmelse af, hvor meget
der skal til for at komme i mål med sundheden.
Formålet med det første forløb er at lære deltagerne at have energi nok til at være den bedste version af
sig selv fra morgen til aften. Det andet forløb har målrettet til hensigt, at få deltagerne til at spise mere
frugt og grønt, og det sidste forløb har overskriften ”Motion, restitution og latterlige bevægelser”.
Hvert forløb er forbundet med en frivillig 21-dages konkurrence, der finder sted i arbejdstiden og udelukkende kræver beslutsomhed og viljestyrke for at være med. Vinderne findes ved lodtrækning.
Pædagogikken - i ultra korte træk
• Sundhedsindsatsen er ikke et slankeprojekt. Tværtimod er der fokus på godt humør, trivsel og
masser af energi – også efter fyraften. Dette mål er relevant og interessant for alle på en arbejdsplads.
• Rådgivningen er både teoretisk (undervisning) men især lavpraktisk anvisende, så deltagerne ved
præcist hvad, hvorfor, hvornår og hvordan de når deres sundhedsmål – skridt for skridt. Når mænd
kender svaret på alle hv-spørgsmål, går de til makronerne.
• Der er fokus på at få deltagerne til at ændre holdning og adfærd via handling. De udfordres til at
gøre helt konkrete ting anderledes inden for nogle helt klare rammer i korte perioder, der er lange
nok til at give dem en oplevelse, der motiverer til at ændre adfærd. Viden i sig selv er ikke nok til at
ændre livsstil – heller ikke selv om man har viljen. Man er nødt til at gøre det nye tilpas længe for at
opleve, at det fungerer både lettere og bedre, end man havde regnet med. Først når man er ovre de
værste startvanskeligheder, begynder man at ændre holdning.
• Tests i forbindelse med individuelle sundhedstjek med tre ugers mellemrum ansporer deltagerne
til at prøve kræfter med de personlige udfordringer, de får stillet med udsigt til at kunne se resultaterne af indsatsen med egne øjne indenfor en overskuelig tidshorisont.
• Det er sjovere at løfte sundheden i flok end at gå og bakse med den helt alene. På arbejdspladsen
kan konkurrencer og nudging få mange flere mænd op af starthullerne og i gang med at træffe sundere valg, hvis alle forstår formålet og respekterer kolleger, der ændre deres måde at være i verden
på for øjnene af dem.
• Projektets aktiviteter er frivillige, gratis og finder sted i arbejdstiden. Eneste undtagelse fra frivillighedsprincippet er fællesmøderne.
• Humor og uhøjtidelighed i sundhedskommunikationen, kan få mænd til at slappe af og lade de
kortlagte arme falde. Sjove ordspil og skæve vendinger giver mænd lyst til selv at byde ind med underholdende kommentarer til løjerne. Som sundhedsformidler kan man slippe af sted med at løfte
selv de største pegefingre, hvis bare det samtidig giver anledning til grin og grimasser.
• Barriererne for om mænd lykkes med deres indsats for et sundere liv bringes frem i lyset, så de er
bevæbnede til tænderne og klar til at tackle eventuel modstand og modvind. Kvinder i baglandet
kan være en barriere af hovedrysten og undren, hvis han kommer hjem og fortælle ting, som hun
ikke er enig i. Hvis han tænker sig godt om, kan han i stedet få hendes respekt og anerkendelse, og
modarbejde kan vendes på en tallerken til et godt samarbejde om familiens sundhed.
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• En effektiv sundhedsindsat må aldrig blive fabriksarbejde. Uden personlige relationer til deltagerne, et minimum af gensidig respekt, tillid og fortrolighed kommer man ikke langt. Den sundhedsprofessionelle tilgang skal være ydmyg og empatisk for at kunne møde og se mennesker uden
forudfattethed og fastlåste løsninger i ærmet. Vi kalder metoden øret-til-jorden, for deltagerne
sidder inde med den bedste viden om deres personlige behov og udfordringer. Det er den viden, der
afgør, om rådgivningen bliver en forbier eller et pletskud.

KONKLUSIONER
• ”Rigtige mænd” interesserer sig lige så meget for deres sundhed som alle andre. De bliver både sundere og glade for at få hjælpen serveret helt gratis på et sølvfad i arbejdstiden. Mænd skal måske nok
have et kærligt skub ind ad døren til en start, men herfra løber de med bolden hele vejen - med en
målrettethed, som mange kvinder med rette kan misunde dem.
• Jo lavere uddannelsesniveau – jo mere sundhed får mænd for pengene.
• Helhedsorienterede sundhedsindsatser med et almengyldigt mål, som alle mand på arbejdspladsen
kan lide at identificere sig med, bør ikke give virksomhedsledelser berøringsangst. Tværtimod.
• Arbejdspladsen er den perfekte ramme omkring den enkelte medarbejders udvikling af sundhedsfremmende kompetencer, fordi mennesker er flokdyr, der godt kan lide at lære, mens de griner
sammen – hele vejen ud af sygefraværsstatistikkerne. Arbejdsdagens usunde fristelser, madkultur
og traditioner kan kun justeres med varig succes, hvis alle er lige godt informeret om, hvad der sker
og hvorfor.
• Konkurrencer kan få ”rigtige mænd” til at ændre adfærd længe nok til, at de for alvor forstår komikken. Eksempel: Efter 21 dage uden sukker og søde sager i arbejdstiden ved de, at de har det meget bedre uden sodavand på jobbet og ikke er nær så trætte efter fyraften. Når der går flere dage mellem hver mundfuld sodavand, bliver nydelsen større. Den slags aha-oplevelser får mænd til at ændre holdning til både sukker, grøntsager og motion mv.
• Mænd bliver mere ansvarsbevidste, når de kender deres egne sundhedstal og mindre fremmedgjorte overfor egen læge efter at have været forbi ham til en konsultation og tjek af et forhøjet kolesteroltal, blodtryk eller blodsukker.
• Sundhedstjek er en sand sportsgren for mænd. Tal og konkrete mål tænder deres konkurrencegen.

VI VED, DET VIRKER, FORDI
• Tallene og resultaterne taler for sig selv – om forbedringer i sundhedsværdier og livsstilsvanerne
• Deltagerne har været glade for indsatsen.
• 4 ud af 6 virksomhedsledere og deres medarbejdere udtaler sig gladeligt for rullende kamera om
deres udbytte af sundhedsindsatsen.
• Flere af de deltagende virksomheder er fortsat med at tilbyde deres medarbejdere en strategisk
sundhedsindsats.

HVAD HAR VI LÆRT?
• Privatpraktiserende læger bør inddrages tidligt i projektforløbet, så de kan bakke op om indsatsen.
• En forebyggende sundhedsindsats bør kende sin begrænsning i forhold til også at medtage en indsats i relation til rygning og alkohol.
• Mænd spiser alt for meget kød, hvilket bør have større fokus end tilfælde har været i dette projekt.
• Vægttab og kaloriefokus fylder voldsomt i de fleste menneskers sundhedssyn og forstyrrer det reelle billede af, hvad sundhed er for en størrelse
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6 gode råd til sundhedsinteresserede virksomhedsledere:

Sådan undgår du at lave de værste fodfejl i sundhedsindsatsen
Prioriter høj faglighed
Samarbejd med professionelle og erfarne sundheds- og ernæringsuddannede
Undgå fokus på vægttab
Målet skal være relevant og involvere alle på arbejdspladsen
Planlæg en længerevarende sundhedsindsats
Prioriter det lange seje træk. Lav ikke kun events, sundhedsuger og temadage
Løft sundheden i flok & fællesskab
Udnyt fællesskabsfølelsen som løftestang - gerne krydret med individuel vejledning
Gør tilbuddet gratis, frivilligt og tilgængeligt i arbejdstiden
Det skal være så let og tillokkende som muligt – og for godt til at sige nej til
Lad ikke demokratiet afgøre sagen
En sundhedsindsats skal besluttes på lederniveau – tag den med is i maven

I KULISSEN
Partnerskabet
Hillerød kommune, C4 Foreningen (en dynamisk paraplyorganisation, der arbejder for at fremme
tiltag inden for uddannelse, kultur og sport), 3F Frederiksborg og Industri- og Håndværkerforeningen
i Hillerød er sammen med Sukkersheriffen partnere i sundhedsprojektet.
Projektledelse og sundhedsteamet
Vibeke Lund fra Sukkersheriffen er projektleder og ansvarlig for udvikling og gennemførelse af projektet. Kontakt gerne Vibeke for yderligere information på telefon 23 73 28 72 eller på mail til
vl@sukkersheriffen.dk
Sundhedsteamet består af medarbejdere med en uddannelsesmæssig baggrund som professionsbachelor i sundhed og ernæring med speciale i human ernæring.
Hillerød kommune
Ældre og Sundhedsafdelingen har været behjælpelig med udvikling af system til statistikindsamling
og databehandling samt sparring ved udarbejdelse af nærværende Servicebog om Hillerød-modellen.
www.Sukkersheriffen.dk
Sundhedskonsulentvirksomheden er stiftet i 2006 af Vibeke Lund. Sukkersheriffen har rådgivet langt
over 100 virksomheder og deres medarbejdere på området for kost, motion og søvn og har specialiseret
sig i sundhedskommunikation med rigtige mænd på job; de kortuddannede, faglærte og ufaglærte på
typiske mandevirksomheder over hele landet.
Vibeke Lund:
”Hvis en sundhedsindsats for rigtige mænd ikke virker,
er det ikke dem, der fejler noget,
men metoden der er syg”
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Den, der smører godt, kører godt
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