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Resumé

Baggrund
Kan de digitale medier bruges til sundhedsfremmende aktiviteter, og har det en 
effekt?
Den teknologiske udvikling har betydet, at der nu findes mange digitale medier, 
som har til formål at understøtte livsstilsændringer. Der mangler imidlertid et 
overblik over tilgængelige digitale løsninger, og dermed er det vanskeligt at vur-
dere, hvilke digitale løsninger, der skal prioriteres i forhold til effekt og mulighed 
for implementering.
Denne rapport har til formål at skabe dette overblik. 

Fokus for rapporten er computer- og mobilbaserede løsninger, så som apps til 
smartphones og tablets, som kan understøtte mennesker i livsstilsændringer i 
forhold til KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion).

Metode
For at afdække effekten af  digitale medier til sundhedsfremme, er der foreta-
get en systematisk litteratursøgning. Litteratursøgningen er foretaget i databasen 
www.pubmed.gov, som indeholder artikler fra peer reviewed naturvidenskabelige 
og medicinske tidsskrifter. Inklusionskriteriet var, at studiet skulle anvende et af  
følgende digitale medier i deres intervention: mobiltelefoner (sms og apps) og 
computere (internettet, hjemmesider og e-mail). Hensigten med interventionen 
skulle være at ændre deltagernes sundhedsadfærd indenfor en eller flere af  føl-
gende sundhedsområder: rygning, fysisk aktivitet, kost, vægt og/eller alkohol. 
Søgningen var afgrænset til litteratur fra de seneste 5 år, med særligt fokus på 
unge og voksne. Der indgår 19 studier (reviews og randomiserede, kontrollerede 
forsøg) i rapporten, som ser på interventioner af  digitale medier til sundheds-
fremme. 

Derudover er der undersøgt, hvilke digitale medier, der findes på det danske 
marked, samt hvilke digitale medier, forskellige kommuner i landet anvender til 
deres borgere.

Rapporten afsluttes med en række forslag af  de digitale medier for adfærdsæn-
dringer i KRAM-faktorerne for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Køben-
havns Kommune.



Sundhedsfremme inden for KRAM-faktorerne ved brug af internet og mobiltelefoner

8

Konklusion

Rygning
De identificerede studier viser, at computer- og sms-baserede programmer kan 
have en positiv effekt på rygeadfærd. Sms-baserede rygestopinterventioner kan 
øge rygestopraten signifikant i op til 6 måneder efter interventionens start. Li-
geledes kan internetbaserede interventioner øge rygestopraten i 6 måneder eller 
længere, såfremt interventionen er tailored til enkeltpersoner. 

Taget danske interventioner i betragtning, er der især to programmer, der kan an-
befales: X-hale og DDSP. Dette skyldes, at begge programmer er tailored. X-hale 
er et rygestopprogram for unge under 25 år, hvor hjælpen tilbydes via internettet 
(hjemmeside og/eller e-mails) og mobiltelefonen (sms-beskeder). Derudover fås 
X-hale også som app til smartphones (se siderne 37 og 45). DDSP er et rygestop-
program for voksne over 25 år, der består af  tre elementer: ens personlige side, 
e-mails og/eller SMS-beskeder (se side 37). 

Alkohol
Computer- og sms-baserede interventioner kan have en positiv effekt på nedsæt-
telse af  alkoholforbruget. Generelt tyder det på, at effekten påvirkes af, hvor-
vidt de internetbaserede interventioner er tailored. Interventioner, der er tailored 
til enkeltpersoner, kan nedsætte alkoholforbruget hos personer med et risikabelt 
alkoholforbrug. Det er forskelligt, hvor lang tid de forskellige studier har under-
søgt deltagerne. Et af  studierne påviste en reduktion af  alkoholindtagelse i op til 
2 måneder, hvorimod et andet studie påviste dette i op til 6-12 måneder, dog var 
sidstnævnte ikke en signifikant reduktion.  
Endvidere tyder det på at personer, der er i risiko for at drikke for meget, udviser 
tilfredshed i forhold til korte internetbaserede, tailored interventioner. Sms-base-
rede interventioner, der er tailored, har vist sig at kunne nedsætte alkoholindtaget 
hos personer med et risikabelt alkoholforbrug i op til 3 måneder. 

Der findes i Danmark kun et fåtal af  interventioner på alkoholområdet, der in-
volverer digitale medier. I stedet er der en række tiltag, hvor digitale medier be-
nyttes som screeningsværktøjer i forhold til at rekruttere personer til interventio-
ner. Screeningsværktøjer kan medvirke til at gøre individet og behandler bevidst 
omkring individets alkoholmønster og være udgangspunkt for et evt. program 
for alkoholnedsættelse. Der findes adskillige screeningsværktøjer, hvoraf  to er 
oversat til dansk: CAGE-C og AUDIT. CAGE-C anvendes primært til at identi-
ficere alkoholmisbrug og afhængighed, mens AUDIT anvendes til at identificere 
personer med et risikabelt alkoholforbrug. Testen kan tages online1. 

1 http://www.hope.dk/alkohol/fakta/alkoholtest/
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Derudover findes der appen AlkoTæller, hvor man kan følge sit alkoholforbrug 
uge for uge samt sætte sig nogle mål mht. sit forbrug. Viden om alkohols betyd-
ning for helbredet og for vægten indgår også i appen.
Danske hjemmesider som www.hope.dk og www.alkoholchat.dk er blandt nogle 
af  de online interventioner, der kan anvendes i forbindelse med råd og vejledning 
til personer med alkoholproblemer.

Fysisk aktivitet og kost
Det viser sig, at internetbaserede interventioner har en lille men positiv effekt ift. 
fremme af  fysisk aktivitet. Det er især tailored interventioner, som har en signifi-
kant effekt på det fysiske aktivitetsniveau, særligt på stillesiddende adfærd.  Mht. 
kosten, kan internetbaserede interventioner være med til, at motivere deltagere til 
at spise sundere og være aktive. Det samme gælder interventioner, der kombine-
rer fysisk aktivitet og kost, hvilket har påvist en positiv effekt. 
Mobilbaserede interventioner med sms-beskeder og apps, har vist forskellige re-
sultater, dog peger det hen imod visse fordele ved brugen af  disse. Sms-beskeder 
og apps har en positiv effekt på fremme af  fysisk aktivitet, selvom de ikke altid 
har vist en statistisk signifikant effekt ift. vægttab. 
Kombinationen af  internet- og mobilbaserede interventioner påviste en positiv 
effekt.

Der findes få danske interventioner med fokus på kost, men der er en række in-
terventioner med fokus på fysisk aktivitet, som kan anbefales. Dette gælder bl.a. 
Mobile Fitness, som både findes som hjemmeside og som app. Det kan anbefa-
les til personer, der har behov for en sundere hverdag såvel som personer, der 
ønsker et vægttab. Udover dette er Endomondo et godt redskab til at registrere 
udendørs sportsaktiviteter i forhold til distance, hastighed og mål. Endomondo 
findes ligeledes både som hjemmeside og som app og henvender sig især til per-
soner, der er fysisk aktive.
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1 • Indledning

1

” Your lifestyle - how you live, eat, emote, and think - determines your health.
To prevent disease, you may have to change how you live2.”

Folkesundheden i Danmark er påvirket af  adskillige faktorer. Iblandt disse spiller 
kost, rygning, alkohol og motion, også kaldet KRAM-faktorerne, en stor rolle.
Rygning er skyld i 24 % af  alle dødsfald i Danmark, alkohol er skyld i 5 %, fysisk 
inaktivitet er skyld i 7-8 % og overvægt tegner sig for godt 2 % (1).

Digitale medier er med tiden blevet aldeles udbredt. 
I Danmark anvender 90 % af  befolkningen internettet, 55 % bruger Facebook 
(3;4) og 61 % har en smartphone (2). Som det ses i figuren nedenfor, er digitale 
medier især udbredt blandt unge, men især e-mails er også nået ud til de ældre.

Figur 1: Andelen af  danskere, der benytter forskellige digitale medier – fordelt på alder (2)
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2 Brian Carter, en amerikansk forfatter.
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Formålet med rapporten
Rapporten er en kortlægning af  digitale løsninger for adfærdsændringer i KRAM 
faktorerne. Fokus er på computer- og mobilbaserede løsninger, såsom apps til 
smartphones og tablets, som kan understøtte mennesker i livsstilsændringer i 
forhold til KRAM-faktorerne. Rapporten er skrevet til Sundheds- og Omsorgs-
forvaltningen i Københavns Kommune. 

Formålet med rapporten er, at redegøre for effekten af  digital sundhedsfremme, 
samt at kortlægge udbuddet af  digital sundhedsfremme i Danmark. 

Vi vil gerne have svar på følgende spørgsmål:

• Er der inden for de seneste 5 år påvist en sundhedsfremmende effekt ved 
brug af  digitale medier, der har sundhedsfremmende formål?

• Hvordan vurderes potentialerne i de digitale løsninger, samt hvor stærk er 
evidensen i forhold til effekten?

• Hvilke digitale medier til sundhedsfremme med fokus på KRAM-faktorer-
ne findes i Danmark og kan anbefales til borgerne?

Rapportens forfattere
Forfatterne bag rapporten er medarbejdere i Kræftens Bekæmpelses Forebyggel-
sesafdeling, hvor man i en årrække har arbejdet med at bruge de digitale medier 
i forbindelse med forebyggelsesarbejdet inden for flere af  de sundhedsområder, 
som er relateret til kræft. 
Kræftens Bekæmpelse har fået opgaven af  Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
i Københavns Kommune med at lave denne rapport, der er en kortlægning af  
digitale løsninger for adfærdsændringer i KRAM-faktorerne.

Metode
I rapporten samles en række studier, som har anvendt digitale medier i forbin-
delse med livsstilsændrende tiltag. Studierne er indsamlet gennem en systematisk 
litteratursøgning, med henblik på at systematisere både udenlandske og danske 
erfaringer med digitale medier til sundhedsfremme. Yderligere er der foretaget en 
søgning på danske hjemmesider og apps for at kortlægge, hvilke digitale medier 
med fokus på KRAM-faktorerne der findes i Danmark. 
Både studier, hjemmesider og apps er udvalgt på baggrund af  opsatte eksklusi-
ons- og inklusionskriterier og ligeledes vurderet i forhold til en række kvalitets-
kriterier. 
For en mere uddybende forklaring på, hvordan vi er nået frem til resultaterne i 
denne rapport, henvises der til bilag 1.
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1 • Indledning

Kræftens Bekæmpelse lavede en tilsvarende rapport i 2009 (2). For at få et over-
blik over, hvad studierne i nærværende rapport har bidraget med i forhold til 
den tidligere rapport (2), afsluttes hvert afsnit med en kort sammenfatning af  
resultater fra de to rapporter. 

Indledningsvist er det nødvendigt at gøre opmærksom på, at rekrutteringen af  
informanter er en gennemgående usikkerhed ved de inkluderede studier. Dette 
skyldes, at motivationen for at deltage i interventioner kan have en væsentlig be-
tydning for, hvorvidt deltagerne lever op til interventionernes formål og dermed 
for interventionernes effekt. Det er således nødvendigt at tage forbehold for 
dette ved gennemlæsningen af  rapportens resultater.
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2 • Resultater fra videnskabelige tidsskrifter

2

I det følgende afsnit gennemgås resultaterne fra litteratursøgningen om effekten 
af  digitale medier og henholdsvis rygning, alkohol, fysisk aktivitet og kost. Alle 
studier er blevet gennemgået i forhold til de opstillede eksklusions- og inklusi-
onskriterier og relevans (se bilag 1).

De inkluderede studier i denne rapport gør brug af  forskellige udtryk for digitale 
medier. Disse udtryk forklares i det følgende, således at der undgås forvirring 
omkring betydningen af  dem. Tailoring refererer til ordet ’skræddersyet’ og omfat-
ter beskeder, som er personliggjorte i den forstand, at de er tilpasset den enkelte. 
Typisk foregår dette ved, at deltageren indtaster nogle oplysninger, som benyttes 
til at tilpasse beskederne efter deltagerens behov. Indsamlingen af  oplysninger 
kan enten foregå en enkelt gang ved interventionens start eller løbende under 
interventionen. I nogle af  studierne benyttes andre former for tailoring, hvor del-
tageren guides igennem forskellige computerprogrammer baseret på valg, delta-
geren foretager undervejs (2). I gennemgangen af  resultater skelnes der desuden 
mellem henholdsvis computer- eller mobilbaserede interventioner. Computerba-
serede refererer til internettet (e-mail og hjemmesider), computerprogrammer og 
brugen af  tablets. Mobilbaserede interventioner omfatter interventioner, der er 
tilpasset mobiltelefoner, som eksempelvis sms og apps. 

Rygning

Computerbaserede interventioner
I et Cochrane-review fra 2013, vurderede man effekten af  computerbaserede 
interventioner (internet) i forbindelse med rygestop på baggrund af  28 studier. 
Deltagerne i forsøgene var alle rygere i forskellige aldersgrupper. Størstedelen af  
de inddragede studier fulgte deltagerne og rapporterede om rygestatus mindst 
seks måneder efter interventionens påbegyndelse. De resterende studier fulgte 
deltagerne i mindre end seks måneder. Nogle af  studierne var tailored, dog i for-
skellige grader, og disse tailored studier viste sig at have en positiv effekt hos 
deltagerne i forhold til rygestop. Eksempelvis sammenlignede nogle af  studierne 
individuelt tailored forsøg med sædvanlig behandling eller skriftlig selvhjælp, og 
her så man en større effekt til fordel for det tailored forsøg. I resultaterne fra 
studier, der sammenlignede en non-tailored internetbaseret intervention i forhold 
til ansigt-til-ansigt-kommunikation og telefonrådgivning, fandt forfatterne ingen 
statistisk signifikant forskel. Ansigt-til-ansigt-rådgivning omfattede i studierne 
henholdsvis fire, seks og otte individuelle rådgivningssessioner, mens telefon-
rådgivning omfattede fem rådgivningssessioner. Resultaterne tyder således på, at 
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internetbaserede interventioner kan hjælpe til et rygestop på seks måneder eller 
længere, hvis disse interventioner er tailored til de enkelte personer (3).

I et engelsk review fra 2009 belyses sammenhængen mellem internetbaserede ry-
gestopprogrammer og rygeforbrug (4). Dette review er baseret på 11 studier, der 
alle er udgivet i perioden fra 1990-2008 og har et samlet deltagerantal på 15.511 
personer. Tailoring foregik på forskellige måder i studierne, som f.eks. tailored e-
mails, hjemmesider og chatrum med rådgivere, osv. Resultaterne af  studiet viste 
ligesom Cochrane reviewet fra 2013, en positiv effekt af  internetbaserede tailored 
rygestopprogrammer i forhold til untailored brochure eller e-mail-interventioner. 
Endvidere fandt forfatterne, at det engagement som de pågældende deltagere 
havde til selve rygestoppet inden de påbegyndte dette, havde en stor betydning 
for effekten af  interventionen. Forfatterne fandt desuden, at deltagerne generelt 
var meget tilfredse med tailored internetbaserede rygestopprogrammer (4).

Mobilbaserede interventioner
I et Cochrane review fra 2012 undersøgtes mobiltelefonbaserede interventioner, 
der førte deltagerne til et rygestop. Her er der eksempelvis tale om motiverende 
sms-beskeder og andre informerende sms-beskeder om rygestop. I dette review 
var der inkluderet fem studier, der alle kunne dokumentere et rygestop af  mindst 
seks måneders varighed. Ikke alle interventioner bestod af  tailoring. Sammenlig-
nes resultaterne fra de fem studier med hinanden, viste det sig, at mobiltelefon 
interventionerne var med til at øge det langsigtede rygestop3. Konklusionen er 
derfor, at mobilbaserede rygestopinterventioner ser ud til at virke efter hensigten 
– også på længere sigt. Yderligere forskning på området er nødvendigt, blandt 
andet for at undersøge de økonomiske aspekter ved denne form for intervention 
(5).

Sammenfattende fra rapporten fra 2009
På baggrund af  de inkluderede studier blev det påvist, at både sms’er, e-mails samt hjem-
mesider/computerprogrammer eller kombinerede strategier havde en positiv effekt på rygead-
færd, herunder på prævalensen for rygestop og psykologiske mål som ’self-efficacy’ 4 og ’stages of  
change’ 5. I forhold til sms-baserede interventioner over for rygere viste undersøgelser således, at 
et tailored smsbaseret rygestopprogram kan øge rygestopraten hos voksne efter 6 og 12 ugers 
follow-up, men ikke efter 26 ugers follow-up. E-mailbaserede rygestopprogrammer kan ligeledes 
øge rygestopraten hos voksne rygere. En signifikant effekt ses efter helt op til 12 måneders 
follow-up. Der fandtes ingen regelmæssighed, hvad angår effekten af  hjemmesider og compu-

3 Definitionen af rygestop i 6 måneder siden ”quit day” tillod op til 3 tilbagefald eller op til 5 cigaretter. 

4 Self-efficacy kan forstås som forventning til egne evner.

5  Stages of changes kan oversættes til ”forandringscirklen”, hvori flere stadier i en motivationscyklus 

forekommer.
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2 • Resultater fra videnskabelige tidsskrifter

2terprogrammer på børn, unge og voksnes rygeadfærd. Der kunne kun identificeres to studier 
på børn og unge med forskelligrettede resultater. Der var tilmed få studier, der belyste effekten 
af  kombinerede strategier på børn og unges rygeadfærd. Det tyder på, at rygestopprogrammer, 
der anvender flere forskellige digitale medier, kan øge rygestopraten og forbedre niveauet af  self-
efficacy hos voksne rygere. 

Sammenfattende fra nyere studier
Sammenholdt med resultater af  studier fra 2009, ses der sammenfattende i nyere 
studier ligeledes, at sms- og internetbaserede programmer kan have en positiv 
effekt på den voksnes rygeadfærd. Der fandtes kun få studier, hvor deltagerne 
var unge mennesker, men det tyder på, at internetbaserede interventioner ligele-
des har en positiv effekt på unge. I forhold til tidligere studier af  sms-baserede 
interventioner og rygeadfærd fra rapporten fra 2009, kan der i nyere studier på-
vises en længerevarende effekt af  sådanne interventioner. Det er f.eks. påvist, 
at sms-baserede rygestopinterventioner kan øge rygestopraten bemærkelsesvær-
digt i mindst seks måneder efter interventionens start. Endeligt fandt studier 
også, at nogle internetbaserede interventioner kan øge rygestopraten i op til seks 
måneder eller længere blandt både unge og voksne rygere. Således er der siden 
rapporten fra 2009 fundet mere konsistente resultater i forhold til effekten af  in-
ternetbaserede interventioner over for unge rygere til fordel for internetbaserede 
interventioner. Når det kommer til de internetbaserede interventionsformer, gæl-
der det især interventioner, der er tailored, og generelt viste studierne, at deltagere 
var tilfredse med tailored internetbaserede rygestopprogrammer.

Tabel 1. Oversigtstabel over effekten af  de digitale medier i de anvendte artikler omkring 
ændring af  sundhedsadfærd.
+ betyder positiv effekt, - betyder ingen effekt og det grå felt betyder at interventionen ikke er 
inkluderet i studiet.

Computer Mobil Evt. kommentarer

Whittaker et al. 2012
Cochrane review 
bestående af 28 
studier

+ Sms

Shahab et al. 2009
Review bestående 
af 11 studier

+ Tailored internetbaseret rygestopprogrammer

Civljak et al. 2013
Cochrane review 
bestående af fem 
studier

+ Tailored interventioner
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Alkohol

Computerbaserede interventioner
Et dansk randomiseret, kontrolleret forsøg fra 2012 belyser, hvordan en tailored 
internetbaseret intervention ville kunne påvirke personer, der har et højt alkohol-
indtag, til at nedsætte deres forbrug (6). Deltagerne blev fundet gennem den na-
tionale KRAM-undersøgelse (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) på baggrund 
af, at de selv havde rapporteret et højere alkoholforbrug end Sundhedsstyrelsens 
anbefalede, hvilket vil sige over et ugentligt forbrug på 14 genstande for kvinder 
og 21 for mænd. I studiet beskrives det, at 14 genstande svarer til 168 g alkohol, 
mens 21 genstande svarer til 252 g alkohol. Det vil sige, at en genstand svarer til 
12 g alkohol. Deltagerne blev inddelt i tre tilfældige grupper, herunder to inter-
ventionsgrupper, som blev eksponeret for henholdsvis en internetbaseret feed-
backintervention, en internetbaseret rådgivningsintervention samt en kontrol-
gruppe, der ikke gennemgik nogen form for intervention. Den internetbaserede 
feedbackintervention gik ud på, at deltagerene modtog et enkelt skærmprint med 
en opsummering af  vedkommendes ugentlig alkoholindtag, samt illustrationer af  
dette i forhold til det gennemsnitlige alkoholindtag i den pågældende kommune. 
Den internetbaserede rådgivningsintervention indeholdt et skærmprint med in-
formation omkring at deltagerens alkoholindtag overskred det anbefalede. Fæl-
les for begge interventionsgrupper var information omkring sundhedsmæssige 
risici samt links til selvhjælp og en lokal alkoholbehandlingsfacilitet. Deltagerne 
blev fulgt i 6 og 12 måneder efter studiets start og resultaterne viste, at den in-
ternetbaserede feedback intervention medførte et nedsat alkoholforbrug på -1,8 
genstande pr. uge efter 6 måneder. Efter 12 måneder havde deltagerne et nedsat 
alkoholforbrug på -1,4 genstande pr. uge. Dog viste disse effekter sig ikke at være 
signifikante. Den internetbaserede rådgivningsintervention medførte et nedsat 
forbrug på -0,5 genstande pr. uge efter 6 måneder og -1,2 genstande pr. uge efter 
12 måneder. Disse effekter var heller ikke signifikante. Forfatterne konkluderer 
på den baggrund, at der i dette studie ikke er videnskabeligt belæg for, at en inter-
netbaseret tailored feedback intervention er en effektiv metode til at hjælpe med 
at nedsætte alkoholindtaget blandt voksne, der har et højt alkoholindtag, selvom 
man ser en ikke-signifikant reduktion i alkoholindtag pr. uge hos de deltagende 
(6).

En hollandsk meta-analyse fra 2009 undersøgte effekten af  tailored internetba-
serede feedback interventioner (hjemmeside og e-mail) for at hjælpe unge og 
voksne der har et risikabelt alkoholforbrug, uden at disse skulle gøre brug af  
terapeutisk vejledning. 14 RCT-studier, hvor interventionen bestod af  en enkel 
session med tailored feedback, indgik i denne analyse. Analysen påviste en positiv 
effekt og konkluderede, at korte tailored feedback interventioner lader til at være 
let accepteret, både blandt unge og voksne personer, der er i fare for at komme til 
at drikke for meget, eftersom interventionen er praktisk og økonomisk forsvarlig. 
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2Dog mangles der kendskab til den langsigtede effekt (>2 måneder) og yderligere 
forskning er derfor nødvendig (7).

Et engelsk review fra 2010 belyste effekten af  computerbaserede interventioner, 
der havde til hensigt at reducere alkoholforbruget hos voksne (8). 24 studier fra 
1997-2008 indgik i denne gennemgang af  studier, hvor de deltagende var 18 år og 
opefter. Størstedelen af  disse studier er publiceret i 2007 og 2008. De computer-
baserede interventioner gik ud på at deltagerne skulle ændre adfærd på en positiv 
måde tilpasset et computerbaseret format (f.eks. internet). Størstedelen af  stu-
dierne sammenlignede en computerbaseret intervention med kontrolgruppe 1, 
der kun havde adgang til faktuel information om alkohols skadelige effekter. Tre 
studier sammenlignede en computerbaseret intervention med kontrolgruppe 2, 
som man for eksempel interviewede personligt. De resultater, der fremkom når 
man sammenlignede de computerbaserede interventioner med kontrolgruppe 1, 
viste en gennemsnitlig forskel på ca. -26 g alkohol pr. uge (lidt over 2 genstande 
om ugen). De computerbaserede interventioner i forhold til kontrolgruppe 2 vi-
ste ingen signifikant forskel. Derfor kan studiet konkludere, at computerbaserede 
interventioner var mere effektive end kontrolgruppe 1, når man så på at nedsætte 
alkoholforbruget  pr. uge hos de deltagende (8).

Mobilbaseret intervention
Et amerikansk randomiseret, kontrolleret forsøg fra 2012 undersøgte en sms-
baseret intervention blandt unge mellem 18-24 år, der blev identificeret som ha-
zardous drinkers under deres besøg på skadestuen (9).
Deltagerne blev delt op i tre grupper a 15 personer: den første gruppe bestod 
af  ugentlig sms-baseret feedback med målopnåelse (interventionsgruppen). Den 
anden gruppe bestod af  ugentlige sms-baserede drikkevurderinger uden feed-
back (vurderingsgruppen) og den tredje gruppe var en kontrolgruppe6. Forsøget 
gik ud på at deltagerne i de to sms-baserede grupper modtog en sms dagen efter 
den dag, hvor de oftest drak mest, hvilket som regel var om søndagen. Sms-
beskederne bestod af  et spørgsmål om, hvor mange drinks den unge havde druk-
ket den pågældende aften. De deltagere der var i interventionsgruppen, modtog 
en informerende og evt. motiverende sms efter deres tilbagemelding om hvor 
mange drinks de havde drukket, hvorimod vurderingsgruppen blot blev takket 
for deres deltagelse. Der var en opfølgende periode på tre måneder efter forsø-
get. Resultaterne viste samlet set, at deltagerne i interventionsgruppen havde 3,4 
færre ”heavy drinking days” i den sidste måned og 2,1 færre ”drinks per drinking day” 
sammenlignet med udgangspunktet (9).

6 Kontrolgruppen modtog en SMS hver uge i 12 uger med beskeden om at huske at udfylde et spørge-

skema om X antal uger (efter interventionsperioden på 12 uger). 
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Alkohol og screening
Et svensk randomiseret, kontrolleret forsøg afprøvede et online spørgeskema for 
vurdering af  drikkevaner og for at yde personlig feedback om alkoholforbrug og 
relaterede sundhedsproblemer til studerende på et svensk universitet (18+). Re-
sultaterne viste, at det gennemsnitlige ugentlige alkoholindtag var cirka dobbelt 
så højt for mænd (128 g alkohol) i forhold til kvinder (66 g alkohol). Med hensyn 
til deltagernes normative overbevisninger, troede 75 % af  high risk drinkers, at de 
drak den samme mængde eller mindre end de andre. I studiet er højrisiko define-
ret som 15 eller flere genstande om ugen eller fem eller flere ved én lejlighed for 
mænd, mens det for kvinder er 10 eller flere genstande om ugen eller fire eller 
flere ved én lejlighed. En genstand svarer til 12 gram alkohol. Studiet viste, at der 
er en fordel ved brugen af  elektroniske spørgeskemaer til alkohol screening, idet 
det kan være med til at reducere nogle af  de misforståelser, som personer kan 
have i forhold til deres og andres alkoholindtag. Desuden viste studiet, at et stort 
antal universitetsstuderende kunne screenes samtidigt og med lave omkostnin-
ger (10). Andre studier om effekten af  internetbaserede metoder i forhold til at 
reducere alkoholforbrug, har benyttet internetbaserede screeningsværktøjer til at 
identificere personer med et stort alkoholforbrug (11;12). 
Internationale kliniske retningslinjer opfordrer til brug af  følgende spørgeske-
maer:
• AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)
• SADQ/LDQ (Severity of  Alcohol Dependence Questionnaire/the Leeds 

Dependence Questionnaire)
• CIWA-Ar (Clinical Institute Withdrawal Assessment of  Alcohol Scale)
• APQ (Alcohol Problem Questionnaire).

Disse redskaber kan bruges forskelligt afhængigt af  formålet med screeningen 
(13). Af  eksempler på screeningsredskaber kan nævnes internetsiden www.dow-
nyourdrink.org.uk, som er udviklet af  University College London. Websiden er 
baseret på Stages of  Change-modellen samt strategier inden for kognitiv adfærdste-
rapi. Den består af  følgende elementer: the Fast Alcohol Screening Test (FAST), 
motiverende spørgsmål, drikkedagbog, automatiserede e-mails, quizzer, online 
diskussionsgrupper samt et rekreationsforum (Cyber Saloon). Screeningsværk-
tøjet, FAST, er en kortere version af  AUDIT. Udover at benytte enkelte scree-
ningsværktøjer er det ligeledes muligt at kombinere dem. I et af  ovenstående stu-
dier består værktøjet af  flere tests (AUDIT, LDQ, APQ, CORE) og måler bl.a. 
alkoholforbrug, afhængighed og sammenhæng med demografiske faktorer (11). 
I Danmark er der udviklet et spørgeskema med samme formål, CAGE-C7 (Cut-
down, Anger, Guilt and Eye-Opener - Copenhagen), som er en dansk version 
af  spørgeskemaet CAGE (Cut-down, Anger, Guilt and Eye-Opener) (14). Den 
danske version af  spørgeskemaet er blevet valideret i et studie, hvor det konklu-

7 Cut back on drinking, Angry at criticism about drinking, Guilty about drinking, Alcohol as an eye opener, 

C for Copenhagen.
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2deres, at det er anvendeligt i populationer med en høj prævalens af  personer med 
et risikabelt alkoholforbrug (15). Den engelske version af  CAGE spørgeskemaet 
er i øvrigt blevet valideret i flere studier, der bekræfter anvendeligheden af  spør-
geskemaet til at identificere personer med et risikabelt alkoholforbrug, men ikke 
i forhold til personer med et mindre risikabelt alkoholforbrug (16;17). Det har 
bl.a. vist sig ikke at være særlig anvendeligt i forhold til prænatale kvinder og 
studerende (16). AUDIT spørgeskemaet er udviklet til brug i almen praksis og 
kan findes i flere versioner, som er henholdsvis kortere og længere (18).  Det er 
ligesom CAGE blevet valideret i flere internationale studier, der har påvist at det 
er anvendeligt i forhold til at identificere storforbrug af  alkohol, skadeligt for-
brug og afhængighed af  alkohol (19;20). I et review blev CAGE spørgeskemaet 
vurderet til at være mest anvendeligt i forhold til at identificere alkoholmisbrug 
og afhængighed, mens AUDIT blev vurderet til at være mest anvendeligt i for-
hold til at identificere personer med et risikofuldt alkoholforbrug (19). AUDIT 
er endnu ikke valideret i en dansk kontekst, men et kvalitativt studie har under-
søgt alment praktiserende lægers holdning til AUDIT som screeningsmetode i en 
række lægepraksisser i Danmark (21). På baggrund af  dette kvalitative studie blev 
redskabet vurderet til ikke at være effektivt i almen praksis (21). 

Sammenfattende fra rapporten fra 2009
På baggrund af  de inkluderede studier i rapporten, kunne der påvises en positiv effekt af  
hjemmesider og computerprogrammer på alkoholadfærd, herunder intentionen om at ændre 
alkoholvaner samt problemer som følge af  alkohol. Der fandtes dog ikke nogen overbevisende 
effekt for e-mail interventioner. Da der kun var et enkelt studie med e-mails som medie, er det 
imidlertid begrænset, hvad der kan siges om effekten heraf. I forhold til de inkluderede studier 
for hjemmesider og computerprogrammer var fundene lidt blandede. De fleste studier var fore-
taget på unge og tydede på, at interventionerne var mest effektive for kvinder og personer med 
et risikabelt alkoholforbrug. På baggrund af  søgningen fandtes der ikke nogen sms-baserede 
interventioner eller interventioner med kombinerede strategier. 

Sammenfattende fra nyere studier
Sammenholdt med resultaterne fra rapporten fra 2009 viser nyere studier, at både 
internet- og sms-baserede interventioner kan have en positiv effekt på alkohol-
forbruget for personer, der har et risikabelt alkoholforbrug. Sammenlignet med 
tidligere studier i rapporten fra 2009, er der i nyere studier påvist en positiv effekt 
af  computerbaserede interventioner, som er målrettet personer over 18 år med 
alle niveauer af  alkoholforbrug, hvis man sammenligner det med personer, der 
blot får informationer om alkohols skadelige effekter. Generelt tyder det på, at 
korte internetbaserede tailored feedback interventioner er lette at gå til og at ac-
ceptere både blandt unge og voksne, der har en risikabel adfærd når det kommer 
til alkohol. Dog mangler der stadigvæk kendskab til den langsigtede effekt af  
disse interventioner.
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Tabel 2. Oversigtstabel over effekten af  de digitale medier i de anvendte artikler omkring 
ændring af  sundhedsadfærd.
+ betyder positiv effekt, - betyder ingen effekt og det grå felt betyder at interventionen ikke er 
inkluderet i studiet.

Computer Mobil Evt. kommentarer

Hansen et al. 2012
Et enkelt RCT-

studie8 

+/- Internet-interventionen var effektiv til 
reduktion af alkohol indtag, men ikke en 
signifikant forskel

Riper et al. 2009
Meta-analyse 
bestående af 14 
studier

+ Korte tailored internetbaseret interventioner 
viste en effekt

Khadjesari et al. 
2011
Review bestående 
af 24 studier

+

Suffoletto et al. 2012
Et enkelt RCT-studie

+ Sms

Fysisk aktivitet og kost

Computerbaserede interventioner
En australsk meta-analyse fra 2012 sammenholder effektmål fra 34 forskellige 
studier for at undersøge den overordnede effekt af  computerbaserede interven-
tioner til at fremme fysisk aktivitet. Studiet viser, at brugen af  computerbaserede 
interventioner (tailored og untailored), herunder hjemmesider og e-mails, fremmer 
fysisk aktivitet. Dette ses dog kun på baggrund af  en lille målt effekt, hvilket 
formentlig kan begrundes i en stor variation i effekten i de inkluderede studier 
og betydningen af  forklarende variable. Da det potentielt er muligt at nå ud til 
en stor del af  befolkningen med sådanne interventioner, vurderer forfatterne, at 
den lille effekt kan have en stor effekt på befolkningsniveau. Det er især blandt 
inaktive folk er effekten stor. De økonomiske omkostninger og gevinster ved at 
udføre computerbaserede interventioner er ikke beregnet i denne analyse, da der 
mangler tilstrækkeligt med informationer (22). Den positive effekt, som internet-
baserede forsøg har på stillesiddende adfærd, bliver bekræftet i et studie fra 2013, 
som blev udført på stillesiddende ældre over 55 år. Interventionen omfattede 
tailored online træningsplaner med støtte i form af  video- og tekstmateriale (23).

Et andet australsk studie (review) fra 2012 belyste effekten af  internetbaserede 
interventioner i forhold til overvægt (24). Dette studie omfattede 30 studier om 
effekten af  digitale interventioner, herunder 13 forsøg med fokus på fysisk akti-
vitet, otte forsøg med fokus på kost samt ni forsøg med en kombination af  disse. 
Af  de 13 studier med fokus på fysisk aktivitet, var der syv, som påviste en positiv 

8 Randomiseret, kontrolleret forsøg. 
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2effekt af  internetbaserede interventioner. Dette gjaldt kun for fire ud af  de otte 
interventioner med fokus på kost. I de studier, hvor man fokuserede på en kom-
bination af  de to strategier var der syv ud af  ni, der viste signifikante resultater 
i forhold til kostindtag og fysisk aktivitet. Samlet set var der i alt 28 studier, som 
viste et øget fysisk aktivitetsniveau på baggrund af  den pågældende intervention.  
Som følge heraf  kan internetbaserede interventioner være effektive i forhold 
til at forebygge overvægt. Ydermere kan det konkluderes at de positive effekter 
ofte var forbundet med interaktive redskaber såsom personlig feedback, chat ses-
sioner og diskussionsfora. Endvidere nævner forfatterne, at det er nødvendigt at 
tage højde for varigheden af  de inkluderede interventioner, idet der kun var tre 
af  interventionerne med en varighed på over seks måneder, som påviste positive 
effekter. Forfatterne fremhæver på den baggrund, at internetbaserede interventi-
oner har en kort levetid, og at yderligere forskning på området er nødvendig (24). 
I en oversigtsartikel fra 2012 baseret på studier af  effekten af  computerbaserede 
interventioner i forhold til kost og fysisk aktivitet, understøttes konklusionen fra 
det ovenfor beskrevne studie. Dog er effekten lille, og der mangler videns grund-
lag for langtidseffekten (25).

I et dansk studie fra 2012 undersøges effekten af  internetbaserede tailored inter-
ventioner til fremme af  fysisk aktivitet samt forslag til, hvordan man kan øge 
sit fysiske aktivitetsniveau (26). Studiet omfattede 12.287 fysisk inaktive voksne, 
som blev identificeret gennem den nationale KRAM-undersøgelse. De blev til-
fældigt udvalgt til en interventions- eller en kontrolgruppe og blev efterfølgende 
tilsendt et spørgeskema. Interventionen bestod af  en interaktiv hjemmeside med 
automatiseret feedback baseret på psykologiske adfærdsteorier samt aktiv feed-
back ved en fysioterapeut. Deltagerne blev efter henholdsvis tre og seks måneder 
inviteret til en follow-up-undersøgelse. Resultaterne viste ikke nogen signifikant 
forskel i fysisk aktivitetsniveau mellem interventions- og kontrolgruppen efter 
en follow-up-undersøgelse på de udvalgte grupper efter tre og seks måneder. Dette 
var gældende i forhold til biologiske mål som BMI, fedtprocent, blodtryk, arm-
styrke og kondition. Ved at inddele deltagerne i tre grupper baseret på deres akti-
vitet på hjemmesiden, fandt forfatterne, at aktive brugere af  hjemmesiden havde 
et øget niveau af  fysisk aktivitet total set og i fritiden i forhold til deltagere i 
kontrolgruppen. Forfatterne konkluderer på det grundlag, at internetbaserede in-
terventioner til at fremme fysisk aktivitet kan være effektiv over for personer, der 
er motiverede for at ændre deres fysiske aktivitetsniveau. Ved at sammenholde 
aktivitet på hjemmesiden med alder fandt forfatterne, at det primært var personer 
i aldersgrupperne 45-64 år samt 65+ år, der loggede på hjemmesiden mere end 
én gang, sammenlignet med aldersgruppen 18-44 år (26).

I et amerikansk interventionsstudie fra 2012 undersøgte man effekten af  et in-
ternetbaseret forebyggelsesprogram for overvægtige (MSB-Nutrition), som fo-
kuserede både på kost og fysisk aktivitet (27). Studiet blev gennemført på 320 
bachelorstuderende, hvor de blev inddelt i tre forskellige grupper: My Student 
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Body-Nutrition program (MSB-Nutrition), vægt-håndteringskursus på campus 
og en kontrolgruppe. MSB-Nutrition programmet påviste positive effekter i for-
hold til kostindtag, herunder et øget frugt- og grønt indtag og øget self-efficacy 9 i 
forhold til at indtage dette, men ikke nogle effekter i forhold til deres adfærd om-
kring fysisk aktivitet samt vægttab. Hvis vi ser på andre studier på dette område, 
understøtter disse resultater antagelsen om, at selve designet af  interventionen, 
så som brugervenligheden, kan have en væsentlig betydning for dens udfald.

Mobilbaserede interventioner
I en amerikansk review fra 2012 undersøgte man, hvordan interventioner via 
mobile enheder (mobiltelefoner og håndholdte computere (Personal Digital As-
sistant)) virkede i forhold til at øge fysisk aktivitet hos voksne (28). Der indgik 
11 studier i analysen, hvoraf  størstedelen (ni studier) af  disse var interventioner 
med mobiltelefoner (sms og apps) og to rapporterede brugen af  PDA. På tværs 
af  studier var der overordnet en positiv effekt af  interventioner med mobiltele-
foner. Forfatterne til denne review konkluderer, at mobiltelefoner er en meget 
effektiv måde at påvirke menneskers fysiske aktivitetsniveau på. Dog nævner for-
fatterne, at det primært er sms-funktionen ved mobiltelefoner, som evalueres i de 
inkluderede studier, og at det således ikke er muligt at udlede noget om effekten 
af  andre funktioner ved mobiltelefoner såsom apps. I mange af  studierne bliver 
mobiltelefonerne primært benyttet som dataindsamlingsmetode frem for at ud-
gøre en egentlig intervention. Dette vidner dog om, at mobiltelefoner kan være 
et effektivt dataindsamlings- eller rekrutteringsredskab (28). 

Et nyere amerikansk review fra 2013 undersøgte voksnes fysiske aktivitetsniveau 
i forbindelse med interventioner med sms-beskeder (29). Ingen af  de 10 inddra-
gede studier havde en follow-up-periode på længere end et år. Sms-interventionen 
viste en lille, men positiv effekt når det gjaldt fremme af  fysisk aktivitet. Stu-
diernes populationer er små, og forfatterne efterspørger en karakteristik af  de 
pågældende interventioner, herunder formen og indholdet af  sms-beskederne. 
Omkostningseffektiviteten af  sms-baserede interventioner bør ifølge forfatterne 
undersøges nærmere (29). 

Kombinerede strategier 
Et amerikansk studie fra 2012, der belyste vægttab blandt overvægtige ved brug 
af  en mobilbaseret intervention med fokus på både kost og fysisk aktivitet, kun-
ne ikke påvise en positiv effekt i forhold til vægttab (30). Interventionen bestod 
af  personlige vægtrelaterede sms-beskeder samt månedlige online nyhedsbreve. 
På trods af  at der ikke blev påvist en effekt af  interventionen, viste resultaterne 
en høj tilslutning (adherence) og tilfredshed med sms-interventionen blandt delta-

9 Self-efficacy kan forstås som forventning til egne evner.  
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gerne. Dette vidner om, at selve mediet, herunder sms’er, kan have en væsentlig 
betydning i forebyggelsesinterventioner. Desuden er det i et andet amerikansk 
studie påvist, at Facebook potentielt kan være et effektivt medie i forhold til 
sundhedsfremme (31). Studiet belyste forekomsten af  aktiviteter på Facebook, 
som refererede til fysisk aktivitet og fandt, at 72 % af  de 57 inkluderede profiler 
refererede til fysisk aktivitet, herunder 98 % til træning, 5 % til kostindtag og 5 
% til usund kost. Dette siger dog ikke noget om, hvorvidt brug af  Facebook til 
sundhedsfremme kan medføre adfærdsændringer, hvilket bør undersøges i frem-
tidige studier.  

I et randomiseret studie fra 2011 undersøgte man effekten af  et internetbaseret 
vægttabsprogram10 kombineret med sms-påmindelser. Hensigten med dette var 
at styrke deltagernes motivation til at skære ned på deres indtag af  mættede fedt 
og portionsstørrelserne i løbet af  fire uger. Deltagerne, der alle var overvægtige 
mellem 30-60 år, blev delt op i tre grupper: en gruppe eksponeret for et inter-
netbaseret vægttabsprogram, en anden gruppeeksponeret for et internetbaseret 
vægttabsprogram kombineret med sms-påmindelser og en tredje gruppe som 
kontrolgruppe (ingen intervention). Dette studie viste, at en kombination af  in-
ternetbaserede vægttabsprogrammer og sms-påmindelser gav en reduktion af, 
hvad deltagerne selv mente de spiste af  fødevarer med et højt indhold af  mættet 
fedt samt en bedre evne til at planlægge i forhold til kontrolgruppen. Forfatterne 
pointerer desuden, at effekten var større blandt mænd, hvilket kan begrundes i, 
at kvinder foretrækker mere dybdegående samtaler og beskeder end mænd (32).

Forfatterne bag et nyere engelsk studie fra 2013, har udviklet en smartphone 
app, som hedder My Meal Mate (MMM) og pilottestet, hvordan den blev mod-
taget i en gruppe af  overvægtige. Appen bestod af  redskaber til at monitorere 
kostindtag, vægt og fysisk aktivitetsniveau. Ved at sætte et vægttabsmål udreg-
ner app-funktionen, hvor mange kalorier den pågældende bruger skal indtage 
og forbrænde i løbet af  en dag for at nå målet. Formålet med undersøgelsen 
var at danne grundlag for en større undersøgelse. 128 overvægtige mennesker 
mellem 18 og 65 år deltog i undersøgelsen og blev inddelt i tre forskellige grup-
per: en MMM- gruppe, en hjemmesidegruppe og en gruppe, der førte dagbog. 
Resultaterne viste, at de deltagere, der deltog efter seks måneders follow-up, havde 
et gennemsnitligt vægttab på -5,0 kg i MMM-gruppen, -4,8 kg i dagbog gruppen 
og -2,8 kg i hjemmeside gruppen (33). Resultaterne var dog ikke signifikante, 
hvilket kan skyldes den lille studiepopulation, herunder et stort frafald i løbet af  
interventionen. Frafaldet omfattede primært personer med et højt BMI og dår-
ligt selvrapporteret helbred. Et interessant fund i dette studie var, at personer i 

10 Online program, hvor deltagerne skulle vælge ud fra 13 situationer, hvor de var fristet til at spise usundt 

og efterfølgende skulle vælge en strategi til at ændre deres adfærd ud fra 13 løsninger. Programmet gik 

ud på at guide deltagerne i forhold til en plan, hvor de kunne ændre deres adfærd mht. indtagelse af 

mættet fedt.
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MMM-gruppen var bedre til at monitorere deres kostindtag og fysiske aktivitets-
niveau som følge af  mere frekvent brug af  appen sammenlignet med de øvrige 
gruppers brug af  henholdsvis hjemmeside og dagbog. 

I et amerikansk forsøg fra 2013 undersøgte man effekten af  forskellige metoder 
til at få brugere til at monitorere deres fysiske aktivitetsniveau og kostindtag (34). 
De deltagende i studiet var alle overvægtige i aldersgruppen 18 til 60 år. I forhold 
til monitorering af  fysisk aktivitet blev 48 deltagere, der benyttede en app, sam-
menlignet med 37 deltagere, der ikke benyttede app. I forhold til monitorering 
af  kostindtag blev 37 deltagere, der benyttede app, sammenlignet med deltagere, 
der benyttede henholdsvis en webside (24 personer) og en papirdagbog (17 per-
soner). Resultaterne af  studiet viste, at de personer der anvendte app til at moni-
torere deres fysiske aktivitetsniveau og kostindtag havde højere intentioner til at 
dyrke fysisk aktivitet samt havde et lavere energiindtag og BMI end personer, der 
ikke anvendte app. Det kan på den baggrund konkluderes, at der er gode fordele 
ved brug af  mobiltelefoner til at monitorere kostindtag og fysisk aktivitetsniveau, 
når det kommer til vægttabsforløb (34).

Et nyere studie fra 2013 undersøgte brugen af  Facebook11 og sms-beskeder til at 
øge vægttab i et 8-ugers forløb blandt universitetsstuderende mellem 18 og 29 år 
(35). De studerende blev delt op i tre grupper: en Facebook-gruppe, en Facebook 
plus-gruppe (Facebook + sms-beskeder) og en kontrolgruppe. Facebook-delen 
bestod i at oprette en gruppe på Facebook til hver af  de to hold, hvori der var in-
formationer omkring vægttab, podcasts, handouts, osv. I Facebook plus-gruppen 
var der yderligere en sms-intervention, hvor deltagerne modtog tailored feedback 
via ugentlige opsummeringer, daglige sms-beskeder og en ”ven” der kunne yde 
støtte. Denne ven fungerede som en udenforstående, som deltageren selv havde 
valgt som en støtte. Vedkommende modtog sms-beskeder, som opfordrede til at 
støtte deltageren i at tabe sig. Resultaterne viste, at personer i Facebook-gruppen 
tabte 0,63 kg ± 2,4, Facebook plus-gruppen tabte 2,4 kg ± 2,5 og kontrolgruppen 
tabte 0,24 kg ± 2,6. Forfatterne fandt en signifikant forskel i vægttab i Facebook 
plus gruppen sammenlignet med Facebook gruppen, men ikke nogen signifikant 
forskel mellem Facebook gruppen og kontrolgruppen. Dette kan dog skyldes, at 
studiepopulationen var lille. Forfatterne konkluderer, at kombinationen af  Face-
book og tailored og motiverende sms-beskeder viser en positiv effekt blandt unge, 
når der er tale om ønsket om et vægttab.

Sammenfattende fra rapporten fra 2009
Resultaterne af  studier af  sammenhængen mellem digitale medier og fysisk aktivitet tydede på, 
at digitale medier førte til et højere fysisk aktivitetsniveau. Dette gælder primært i forhold til 
fysisk aktivitet i fritiden og reduceret stillesiddende tid. Der sås en større effekt hos personer, der 

11 En privat/lukket gruppe som oprettes på Facebook i forbindelse med interventionen.
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2kunne karakteriseres som forholdsvis inaktive. I forhold til sms-baserede interventioner fandtes 
der kun et enkelt studie på diabetespatienter, hvor der blev påvist et øget aktivitetsniveau blandt 
personer, der havde modtaget en ugentlig sms i 12 uger. 
Hvad angår effekten af  hjemmesider og computerprogrammer ift. fremme af  fysisk aktivitet 
tyder det på at virke bedre på drenge end på piger, bedre på det samlede niveau af  fysisk ak-
tivitet end på fysisk aktivitet af  moderat til høj intensitet, samt bedre på personer, som ikke 
lever op til anbefalingerne vedr. fysisk aktivitet. Desuden kan social støtte medvirke til at øge 
effekten af  en sådan intervention betydeligt. Studier, som sammenlignede forskellige digitale 
interventioner, viste generelt ingen forskel mellem grupper. Der sås f.eks. ingen øget effekt på 
fysisk aktivitet ved supplerende e-mails, ved tailoring eller ved sammenligning af  de digitale 
leveringsmedier og print. 

Resultater af  studier mellem digitale medier og kost var generelt inkonsistente. På baggrund 
af  et enkelt studie så sms-baserede interventioner ikke ud til at have en effekt på kostindtaget. 
E-mail interventioner vedr. sundere kost kan have en positiv effekt, idet der i to studier blev 
påvist, at det kan medføre større parathed i forhold til at ændre kostvaner i en sundere retning 
samt forbedring mht. indtag af  fedt og frugt og grønt. 
Med hensyn til hjemmesider og computerprogrammer varierede studiernes fokus, således at 
nogle udelukkende koncentrerede sig om fedt eller frugt og grønt, mens andre studier så på flere 
elementer i kosten samtidig. Det viste sig, at være lettere at påvirke indtaget af  fedt og fibre 
end indtaget af  frugt og grønt. I forhold til effekten af  kombinerede strategier på kostindtaget, 
viste et internetbaseret tailored interventionsstudie (kombinerede både hjemmeside og e-mails) en 
positiv effekt på halvdelen af  de parametre der blev målt på (grøntsager, frugt, nødder og kerner, 
bælgfrugter og forholdet mellem monoumættede og mættede fedtsyrer). 

Sammenfattende fra nyere studier
I tråd med resultater af  studier fra rapporten fra 2009, viser størstedelen af  de 
nyere studier, at internetbaserede interventioner har en lille, men positiv effekt i 
forhold til at fremme fysisk aktivitet. Tilsvarende er det i nyere studier gennem-
gående, at effekten specielt gælder i forhold til at reducere stillesiddende adfærd. 
Sammenlignet med resultater fra rapporten fra 2009 skelnes der i nyere studier 
mere mellem tailored og untailored interventioner, og det viser sig, at det især er 
tailored interventioner, der har en positiv effekt på det fysiske aktivitetsniveau. 
Tailored internetbaserede interventioner er således en lovende metode til at frem-
me fysisk aktivitet både blandt unge og voksne. Interventionerne har potentiale 
til at fremme det fysiske aktivitetsniveau samt reducere indtaget af  usund kost i 
kraft af  motiverende feedback beskeder samt metoder til at monitorere kalorie-
indtag og kalorieforbrænding. 

Studier med mobilbaserede interventioner, der benytter sms-beskeder og apps, 
har vist forskellige resultater. Desuden er mange af  interventionerne foretaget 
på grupper af  overvægtige. På trods af  dette er der for det meste fordele ved 
at bruge disse. Sms-beskeder og apps har en positiv effekt på fremme af  fysisk 
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aktivitet, selvom der ikke i alle tilfælde er en statistisk signifikant effekt i forhold 
de pågældende udfaldsmål, herunder vægttab. 

Kombinationen af  internet- og mobilbaserede interventioner har også vist sig at 
have en positiv effekt på henholdsvis kostindtag og fysisk aktivitetsniveau. Dette 
gælder bl.a. i forhold til reduktion i portionsstørrelser og indtag af  mættet fedt. 
Der findes kun et fåtal af  studier, der belyser betydningen af  Facebook som mid-
del i digital sundhedsfremme. På baggrund af  et studie tyder det på, at det kan 
være en fordel at kombinere Facebook og sms-beskeder med henblik på at opnå 
vægttab. Studiet viser, at sms-påmindelser understøtter den planlagte adfærd hos 
brugere, hvorfor påmindelser kan være med til at styrke planlægning af  kostind-
tag og fysisk aktivitet og dermed en adfærdsændring. Da nogle digitale medier 
er meget udbredt i visse aldersgrupper, herunder Facebook blandt unge, er det 
relevant at tage udgangspunkt i disse medier. Der er også en økonomisk fordel 
ved at benytte et medie som Facebook, da det ikke er en udgift for planlæggerne.

Tabel 3. Oversigtstabel over effekten af  de digitale medier i de anvendte artikler omkring 
ændring af  sundhedsadfærd.
+ betyder positiv effekt, - betyder ingen effekt og det grå felt betyder at interventionen ikke er 
inkluderet i studiet.

Computer Mobil Evt. kommentarer

Davies et al. 2012
Fysisk aktivitet
Meta-analyse 
bestående af 34 
studier

+

Irvine et al. 2013
Fysisk aktivitet
Et enkelt RCT-studie

+ Positiv effekt for personer med stillesiddende 
adfærd

Maon et al. 2012
Fysisk aktivitet
Review bestående 
af 30 studier

+/- 7 ud af 13 studier påviste en effekt

Maon et al. 2012
Kost
Review bestående 
af 30 studier

+/- 4 ud af 8 studier påviste en effekt

Broekhuizen et al. 
2012
Fysisk aktivitet
Review bestående 
af 62 studier

+

Broekhuizen et al. 
2012
Kost
Review bestående 
af 62 studier

+

Hansen et al. 2012
Fysisk aktivitet
Et enkelt RCT-studie

+ Statistisk signifikant forskel i niveauet af fysisk 
aktivitet total set og fysisk aktivitet i fritiden
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2Lachausse. 2012
Fysisk aktivitet
Et enkelt RCT-studie

-

Lachausse. 2012
Kost
Et enkelt RCT-studie

+

Fanning et al. 2012
Kost
Meta-analyse 
bestående af 11 
studier

+ Sms og apps

Buchholz et al. 2013
Fysisk aktivitet
Review bestående 
af 10 studier

+ Sms

Shapiro et al. 2012
Vægttab
Et enkelt RCT-studie

- Ingen effekt, dog var der stor tilfredshed af 
sms-interventionen

Soureti et al. 2011
Vægttab
Et enkelt RCT-studie

+ + Kombination af internetbaseret 
vægttabsprogram og sms-påmindelser viste 
en effekt

Carter et al. 2013
Fysisk aktivitet
Et enkelt RCT-studie

+ Effekten var signifikant for mobiltelefon 
intervention (sms & apps) men ikke for PDA

Turner-McGrievy et 
al. 2013
Vægttab
Et enkelt RCT-studie

+ Apps

Napolitano et al.
2013
Vægttab
Et enkelt RCT-studie

+ + Facebook + sms
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Rygning
Der er udarbejdet en række digitale rygestopinterventioner i Danmark. Der er 
findes en del internetsider med fakta om tobak, rygestoptilbud i landets regio-
ner samt gode råd og vejledning om rygestop, men der fokuseres i det følgende 
på rygestopinterventioner, der er tailored til den enkelte og ikke er henvendt til 
personer med en bestemt sygdom, herunder Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 
(KOL). Tailoring i denne sammenhæng indebærer, at interventionerne tilpasses 
personlige oplysninger om brugerne, som de indtaster ved tilmelding til pro-
grammet (2). På baggrund af  en søgning på danske hjemmesider, herunder Sto-
pliniens hjemmeside, www.stoplinien.dk, Sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.
sst.dk, Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, www.cancer.dk samt Sundheds- og 
Forebyggelsestilbud i kommunerne, www.sundhed.dk/soft, kunne der identifi-
ceres en række programmer. Disse omfatter ’Dit Digitale Stopprogram’ (DDSP) 
samt ’Xhale’. Stopliniens sms-service ’Slut med smøger’ er ikke inkluderet her, 
da det er en sms-tjeneste, som ikke er tailored til den enkelte, men består af  en 
række standardbeskeder, som sendes ud til personer, der ønsker rygestop. I det 
følgende gennemgås de forskellige programmer og evalueringer af  dem, såfremt 
disse foreligger. Dette efterfølges af  et afsnit om studier, der belyser omkost-
ningseffektiviteten af  digitale rygestopprogrammer i Danmark. 

Dit Digitale Stopprogram
DDSP blev udviklet i 2010 i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Sund-
hedsstyrelsen og Danmarks Apotekerforening (36). Det er henvendt til voksne, 
der ønsker at blive røgfri. Programmet er skræddersyet, og der sammensættes 
således et program til brugerne baseret på de oplysninger, de indtaster ved til-
melding til programmet. Dette omfatter en test med 68 spørgsmål om rygevaner 
(36). Derudover er programmet tidsstyret, hvilket indebærer, at brugerne følges 
over tid, og øvelserne afhænger af, hvor de befinder sig i rygestopforløbet. Pro-
grammet består af  tre elementer, herunder en personlig side, e-mails og sms’er. 
Gennem disse medier modtager brugerne bl.a. videoer og lydfiler (36).

Xhale
Xhale er udviklet af  Kræftens Bekæmpelse, Projekt Børn, Unge & Rygning, med 
støtte fra Sundhedsstyrelsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og TrygFonden 
(37). Programmet er henvendt til dagligrygere i alderen 15-25 år. Siden program-
mets opstart i 2004 er det blevet videreudviklet af  to omgange med henblik på at 
forbedre designet og gøre det mere teoretisk funderet (38). Den nyeste version 
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af  Xhale blev lanceret i november 2012 (38). Programmet består af  elementerne: 
min side, profil, min stopplan, øvelser, blog, video, her-og-nu hjælp, skrækkabinet 
og bibliotek (38). Programmet er tilrettelagt således, at det strækker sig over 13 
måneder, hvoraf  de første fem uger er mest intensive (38). Brugerne modtager 
dagligt beskeder på sitet samt 1-3 sms’er. I løbet af  perioden for programmet, 
tilpasses forløbet til den enkelte bruger på baggrund af  forskellige tests og sta-
tusopdateringer (38).

Evaluering og omkostningseffektivitet af digitale rygestopprogrammer
Der foreligger i dag en række effektevalueringer af  digitale rygestopprogrammer. 
Internationale studier viser, at tailored og interaktive rygestopinterventioner har 
større effekt sammenlignet med hjemmesider, der udelukkende benytter stan-
dardbeskeder (3;39-42). Det var dog i søgningen kun muligt at identificere få tal 
af  evalueringer foretaget i en dansk kontekst og publiceret inden for de seneste 5 
år. I det følgende gennemgås de i søgningen identificerede undersøgelser af  hen-
holdsvis DDSP samt Xhale i en dansk kontekst samt omkostningseffektiviteten 
af  rygestopprogrammer i Danmark. 

En undersøgelse foretaget af  Kræftens Bekæmpelse påviste, at der i 2012 var 
6167 brugere, som var tilmeldt DDSP (43). Heraf  udgjorde 60 % kvindelige 
brugere, og gennemsnitsalderen for brugerne var 40 år (43). I et studie fra 2013 
belyses blog-funktionen i programmet i forhold til dets evne til at tilbyde bru-
gerne social støtte i processen for rygestop (43). I studiet fandt forfatterne, at 54 
% af  bloghistorierne indeholdt personlige beretninger og oplevelser, 34 % gav 
brugerne emotionel støtte og 17 % lykønskede andre brugere (43). På den bag-
grund vurderede forfatterne, at programmet var succesfuld i at tilbyde brugerne 
social støtte i processen for rygestop. 

Programmet X-hale blev i 2005 evalueret i en undersøgelse foretaget af  Kræftens 
Bekæmpelse (37) samt i et kandidatspeciale fra 2011 (44). Evalueringen foretaget 
af  Kræftens Bekæmpelse er baseret på 600 brugere, som på daværende tidspunkt 
var tilmeldt programmet. Forfatterne fandt, at 12,6 % af  deltagerne i alderen 
15-25 år var røgfri et år efter tilmelding til programmet sammenlignet med 4 % 
i en kontrolgruppe af  dagligrygere, som var motiverede for rygestop, men ikke 
tilmeldt programmet. Desuden viste evalueringen, at sandsynligheden for ryge-
stop ved brug af  programmet var ca. dobbelt så stor i interventionsgruppen sam-
menlignet med kontrolgruppen. Dog var denne forskel ikke signifikant som følge 
af  et lille antal deltagere i interventionsgruppen. Til gengæld fandt forfatterne en 
signifikant øget sandsynlighed for at påbegynde et varigt rygestop ved brug af  
programmet. Omtrent halvdelen af  brugerne af  programmet vurderede, at det 
havde haft betydning for deres rygestop, mens en tredjedel vurderede, at pro-
grammet har gjort rygestopforsøg nemmere end tidligere. Evalueringen i kan-
didatspecialet er et RCT-studie, der sammenligner en interventionsgruppe, der 
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eksponeres for den originale version af  programmet med automatiseret feedback 
til brugerne, og en kontrolgruppe, der eksponeres for 2. version af  programmet 
med skræddersyet feedback til brugerne. Studiet omfatter 2.338 deltagere, som 
blev fulgt op 12 måneder efter studiets start. Resultaterne af  studiet viser, at hen-
holdsvis 18 % af  brugerne af  den skræddersyede version af  programmet og 15 
% af  brugerne af  den originale version af  programmet ikke havde røget i mindst 
30 dage ved opfølgningstidspunktet. Der sås en stigning i niveauet af  ’self-efficacy’ 
og færre oplevede fordele ved rygning blandt brugere af  det skræddersyede pro-
gram sammenlignet med brugere af  den originale version. 

På trods af  at der ikke findes så mange evalueringer af  digitale rygestopinterven-
tioner, tyder det på, at et rygestopforløb baseret på digitale medier kan være en 
effektiv metode til at nedbringe antallet af  rygere. Dette gælder særligt unge, hvor 
studier har påvist, at unge er mindre positive over for traditionelle rygestopkurser 
med ansigt-til ansigt kontakt og aftalte mødetider, men i stedet ønsker en mere 
anonym form for vejledning (45-47). Digitale rygestopprogrammer kan således 
på mange måder tilbyde det, der efterspørges i gruppen af  unge, idet de som ud-
gangspunkt er anonyme og fleksible (48). Derudover har stort set alle unge i dag 
adgang til internettet og til en mobiltelefon. Som følge af  at digitale rygestoppro-
grammer ikke kræver ansigt-til-ansigt kontakt og aftalte mødetider, er det tilmed 
en omkostningseffektiv intervention (49;50). 

Omkostningseffektivitet af rygestopinterventioner
Det er påvist, at rygning årligt koster samfundet mange milliarder (51-53). Der 
er således store samfundsmæssige gevinster ved effektive rygestopprogrammer 
(38;52). Dette er især udtalt for unge, idet det er påvist at besparelser afstedkom-
met af  rygestopinterventioner er størst blandt unge (38;52). Begrundelsen herfor 
er, at de fleste unge rygere fortsætter med at ryge i voksenlivet (54;55), at rygnings 
skadevirkninger er størst blandt unge (56) samt at rygning er en væsentlig årsag til 
social ulighed i sundhed og lav middellevetid i Danmark (56;57).

Alkohol
På baggrund af  en søgning på PubMed samt danske hjemmesider, herunder 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside og Sundheds- og Forebyggelsestilbud i kom-
munerne, fandtes der kun sparsom information om danske interventioner med 
brug af  digitale medier i forhold til alkoholforebyggelse. På trods heraf  er det 
i flere rapporter nævnt, at digitale medier kan anbefales i alkoholforebyggelse, 
herunder især til unge pga. deres stadigt voksende brug af  digitale medier (58). 
Dette dokumenteres på baggrund af  internationale studier, som viser, at digitale 
medier potentielt kan være en effektiv forebyggelsesmetode i alkoholforebyg-
gelse (7;8;59;60).
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På trods af  at der eksisterer få danske studier på området, har Sundhedsstyrelsen 
gennemført et forebyggelsesinititativ med brug af  digitale medier i forhold til 
alkoholforebyggelse. Dette omfatter bl.a. uge 40-kampagnen ‘Stop før 5’, hvor 
mobiltelefonen inddrages aktivt, og hvor det sociale medie Facebook indgår som 
et bærende element i kampagnen. Dette omfatter f.eks. programmer, som unge 
kan downloade til deres mobiltelefon, herunder et alkometer og et program, der 
kan vise, hvor ens venner befinder sig (61). Der er foretaget en evaluering af  
kampagnen, men i denne er effekten af  brugen af  digitale medier sparsomt be-
lyst (62). I forbindelse med en kvalitativ evaluering af  kampagnen, efterspør-
ger undersøgelsens adspurgte, at internettet bl.a. sociale medier som Facebook, 
bruges aktivt i alkoholforebyggelse over for unge (62). Dette vidner om, at der 
er behov for flere undersøgelser, der dokumenterer effekten af  brug af  digitale 
medier i alkoholforebyggelse over for unge i en dansk kontekst. 

Herudover har Sundhedsstyrelsen en alkoholkampagne i uge 40 og 41: ”Sæt 
proppen i og lad dit lys brænde længere.” Kampagnens formål er, at gøre be-
folkningen opmærksomme på at kvinder maksimalt bør drikke 7 genstande om 
ugen, og mænd maksimalt må drikke 14 genstande om ugen. Baggrunden for 
kampagnen er, at alkohol er kræftfremkaldende. I forbindelse med kampagnen, 
kan der downloades en app til iPhone og Android, kaldet: ”Genstandstælleren.” 
Denne skal hjælpe med at holde øje med, hvor meget alkohol der drikkes dag for 
dag (63). Nærmere beskrivelse af  appen kan findes på side 46.

Fysisk aktivitet 
Der kunne i søgningen af  danske interventioner kun identificeres én undersø-
gelse, der belyste effekten af  digitale medier i forhold til at fremme fysisk aktivitet 
i en dansk kontekst. 
På baggrund af  en søgning på danske hjemmesider, kunne der identificeres en 
række programmer. Et af  disse er Mobile Fitness, som kort vil blive beskrevet i 
det følgende.

Mobile Fitness
Mobile Fitness A/S er et samarbejde mellem Københavns Universitet, CAT In-
novation A/S samt private initiativtagere. Hensigten med samarbejdet var at ud-
vikle et videnskabeligt dokumenteret e-læringsprogram med fokus på sundhed 
(64). Mobile Fitness omfatter en række forskellige sundhedsprogrammer, som lø-
bende testes og videreudvikles i kommuner og virksomheder. Et eksempel herpå 
er et samarbejde med PenSam12, der blev etableret i forbindelse med en erhvervs 
Ph.d. Projektet har til formål at øge PenSams medlemmers viden om selvople-
vet sundhed og fremme deres personlige handlekompetencer med henblik på at 

12 Dansk livsforsikrings- og pensionskoncern. 
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3skabe positive livsstilsændringer. Programmet er designet således, at deltagerne 
udfylder en sundhedsprofil på internettet og derefter får programmet på deres 
telefon. Med udgangspunkt i status på personlige målsætninger, fremskridt og 
tidsperiode, modtager deltagerne løbende motiverende kommunikation i form 
af  sms’er, videoklip, e-mails og lydfiler. Desuden modtager deltagerne rådgivning 
fra en række eksperter inden for kost og motion, som er tilknyttet programmet, 
såfremt de vurderer, at der er behov for det. 

Programmet er baseret på elementer fra kognitiv psykologi, individualiseret digi-
tal kommunikation og gruppedynamik, hvilket udgør et teoretisk og pædagogisk 
grundlag for interventionen. Mere specifikt omfatter dette ændring af  mentale 
mønstre, som kan hindre sunde livsstilsvaner, klar, praktisk og relevant kommu-
nikation, gruppeengagement, stressreduktion samt dynamisk, individualiseret og 
social interaktion via internettet og mobiltelefoner. 

I forbindelse med Ph.d. projektet skal der udarbejdes en effektmåling af  pro-
grammet, hvor en interventionsgruppe, der modtager interventionen, sammen-
lignes med en kontrolgruppe, der tilsvarende udfylder en sundhedsprofil, men 
ikke modtager motiverende kommunikation. Effektmålingen er endnu under ud-
arbejdelse, men der opstillet nogle succeskriterier for intervention. bl.a., at bru-
gerne oplever øget incitament til at ændre usunde vaner inden for kost, rygning, 
alkohol og motion, og at brugerne oplever øget energi og overskud i hverdagen. 
15 ud af  de 98 danske kommuner har indgået et samarbejde med Mobile Fitness 
om at udvikle kommunens eget sundhedsprogram. Ni ud af  de 15 sundhedspro-
grammer er henvendt til kommunens egne ansatte, mens de resterende 6 også er 
for borgerne i kommunen.
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4

Oversigt over danske apps om rygning, alkohol, fysisk aktivitet og kost

Ved at søge i appen ”danske apps”, er det muligt at få et overblik over samtlige 
danske apps, der er lavet til smartphones. Irrelevante apps defineres som dem, 
der ikke bidrager med værktøjer til ændring af  sundhedsadfærd, så som opskrif-
ter på drinks. Derudover er det vigtigt, at der er evidens for den viden og metode 
appen leverer.

Alle apps i dette dokument er tilgængelige på iPhone og iPod Touch, men det 
er ikke alle der er tilgængelige på Android telefoner.  Derfor står dette angivet i 
slutningen af  hvert afsnit.

Rygning
Søgning på rygning gav 3 resultater. Ingen af  disse apps var relevante i forhold 
til adfærdsændring.

Søgning på rygestop gav 5 resultater. Ud fra disse 5 apps, var 2 af  dem relevante 
i forhold til adfærdsændring:

1. Xhale: Gratis rygestop app til Android og IOS. Appen er målrettet unge 
mellem 15 og 25. Nærmere beskrivelse af  Xhale kan findes på side 37. 

 Udviklet af  Kræftens Bekæmpelse. Tilgængelig på Android.

2. SmokeLess – din personlige hjælp til at kvitte smøgerne: Gratis app, hvor 
der laves en ”kvit-smøgerne”-plan, der passer til (tailored) en og guider en 
gennem et rygestopprogram. Appen bidrager med motiverende statistik og 
giver overblik over ens fremskridt. Hvis rygetrangen bliver for overvælden-
de er programmet forsynet med en panik-knap med hotline til rygestop-råd-
givere på Stoplinien og en rygetrang-afledende funktion bringer en dagens 
videoer og nyheder. 

 Udviklet af  den danske virksomhed I Love Mobile. Ikke tilgængelig på An-
droid.

Alkohol
Søgning på alkohol gav 13 resultater. Ud fra disse 13 apps, var 1 app relevante i 
forhold til adfærdsændring:
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1. AlkoTæller: Gratis app, hvor man kan følge sit alkoholforbrug uge for uge, 
samt sætte sig nogle mål mht. sit forbrug. Viden om alkohols betydning for 
helbredet og for vægten indgår også i appen. 

 Udviklet af  Frederiksberg Kommune i samarbejde med Mobile Identity, der 
er en privat virksomhed, der tilbyder mobilteknologiske løsninger. Indholdet 
er leveret af  alkoholkonsulenterne i Frederiksberg Kommune. Tilgængelig 
på Android.

2. Genstandstæller: Gratis app, hvor man kan registrere sit daglige alkoholind-
tag. Genstandstælleren vil løbende fortælle dig, antal genstande du har til-
bage i løbet af  en uge samt lave månedlig statistik over samlet alkoholindtag. 
Brugeren registrerer alkoholindtaget via et menukort, hvor der kan vælges 
mellem flere typer af  drikkevarer. Genstandstælleren er et nemt og over-
skueligt redskab til at kontrollere, om man overskrider Sundhedsstyrelsens 
anbefalede grænser for alkoholindtag.

Fysisk aktivitet og kost
Søgning på fysisk aktivitet gav 109 resultater, hvoraf  1 app var relevant i for-
hold til adfærdsændring:

1. Active Sønderborg: Gratis app der er et digitalt sundheds- og trivselspro-
gram til unge i Sønderborg Kommune. Programmet er et redskab til at kun-
ne fastholde eller udvikle bedre sundhedsvaner og/eller vil være sammen 
med andre om fælles interesser og aktiviteter. Appen indeholder bl.a.: kost- 
og motionsregistrering, ruteplanlægger, sociale forum og konkurrencer med 
og mod andre unge. Programmet giver en masse personlige og sociale red-
skaber til at være med i konkurrencer mellem skolerne, komme i bedre form, 
få mere overskud, få sundere vaner, stoppe med at ryge eller holde fast i 
sunde vaner.

 Udviklet af  Mobile Fitness. Tilgængelig på Android.

Søgning på motion gav 18 resultater. Ud fra disse var 6 apps relevante i forhold 
til adfærdsændring: 

1. Kalorietæller: Gratis app, hvor man kan indtaste hvad man dyrker af  motion 
og spiser af  mad, hvorefter man bl.a. kan se ens kalorieforbrug. Man skal 
oprette en brugerprofil på www.vaegttab.nu, hvorefter appen kan anvendes. 
Appen virker motiverende, hvis man ønsker at kontrollere/ændre sine kost-
vaner, da man bl.a. kan se grafer der illustrerer ens kaloriebalance over tid. 

 Kalorietælleren er udviklet af  den danske virksomhed Silicon Aps, der ud-
vikler mobil- og webløsninger. Tilgængelig på Android.
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42. Mobile fitness: Gratis app, hvor man kan få styr på sin kaloriebalance. Det er 
et redskab til dem der gerne vil tabe sig eller blot spise og leve sundere. Med 
appen får man støtte til en sundere kost, mere motion og feedback tilpasset 
sin personlige udvikling og fremskridt. 

 Udviklet af  Mobile fitness. Ikke tilgængelig på Android.

3. Mobile fitness life: Gratis app der ligner den ovennævnte app, hvor man læ-
rer at spise sundt, få gode ideer til motion, holde op med at ryge og få mere 
overskud og velvære i hverdagen. 

 Udviklet af  Mobile fitness. Tilgængelig på Android.

4. Sundhedsordningen for ansatte: Gratis app udviklet til ansatte i Sønderborg 
Kommune. Appen indeholder kost- og motionsregistrering, sociale aktivi-
teter og konkurrencer med og mod andre brugere. Programmet hjælper med at 
komme i bedre form, få mere overskud, tabe sig, holde fast i sunde vaner, stoppe med at 
ryge eller bare leve sundere. Man skal oprette sig som bruger og aktiveringskoden får man 
fra sin arbejdsplads i Sønderborg Kommune. 

 Udviklet af  Mobile fitness. Tilgængelig på Android.

5. Co2m: Koster 13 kr. Appen består af  et individuelt kostprogram der opti-
merer ens kost uden at man skal taste hvert enkelt måltid ind. Appen er til 
personer der enten vil tabe sig, tage på eller optimere sin daglige energi. Den 
tilbyder vejledende anbefalinger med et stort udvalg af  retter. 

 Udviklet af  det private firma Champions of  2morrow2, der tilbyder innova-
tive metoder til optimering af  virksomheders sundhedskultur. Ikke tilgænge-
lig på Android.

6. Aarhus Life: Gratis app. Appen er et digitalt sundhedsprogram til Aarhus 
Kommunes borgere og ansatte. Det er et effektivt redskab til dem, som 
f.eks. gerne vil have hjælp til at leve sundere, ændre eller fastholde eksiste-
rende livsstilsvaner og modtage gode råd og vejledning inden for bl.a. kost, 
motion og velvære. 

 Udviklet af  Mobile Fitness. Tilgængelig på Android.

Søgning på øvelser gav 25 resultater. Ud fra disse var 6 apps relevante i forhold 
til adfærdsændring: 

1. Norwell: Gratis app. Appen hjælper en med at finde den nærmeste fitness 
park, samt giver inspiration og vejledning til øvelser. 

 Udviklet af  den danske virksomhed Norwell, der udbyder udendørs fitnes-
skoncepter.  Ikke tilgængelig på Android.

2. 7 minutter: Koster 7 kr. En app der fungerer som en assistent, der guider 
en igennem et træningspas. Den hjælper med hvilke øvelser man skal gen-
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nemføre og minder en om at udføre et træningspas mindst 1 gang om dagen. 
Øvelserne varer 7 minutter. Udviklet af  den amerikanske virksomhed Mon-
ster Prod., der bl.a. laver digitale mobil- og webløsninger. Ikke tilgængelig på 
Android.

3. Kundalini Yoga: Koster 19 kr. Yoga app til nybegyndere og øvede. Øvel-
serne er enkle og giver ro i en travl hverdag. 

 Udviklet af  Christian Andersen fra den danske virksomhed Snake-apps. 
Ikke tilgængelig på Android.

4. Yoga Office: Koster 18 kr. Yoga app der giver en mulighed for nemt at vælge 
den yoga øvelser man har behov for i samme øjeblik. Øvelserne kan laves på 
arbejde, derhjemme, i toget osv. Øvelserne hjælper med at bevare ens fleksi-
bilitet, fred i sindet, korrekte arbejdsstilinger og generelle velbefindende. 

 Udviklet af  den danske software virksomhed Huge Lawn aps. Ikke tilgænge-
lig på Android.

5. Pauseboogie: Gratis app. Appen har til formål at give en enkel og sjov måde 
at få lidt bevægelse ind i ens pauser. Den indeholder øvelser der kan lette og 
forebygge smerter og ubehag i muskler og led, når man f.eks. har siddet for 
længe. 

 Udviklet af  Gigtforeningen i samarbejde med den danske virksomhed Plant, 
der udvikler teknologibaserede løsninger. Tilgængelig på Android.

6. Tæl skridt: Gratis app. En skridttæller der kræver, at man deltager i tæl skridt 
kampagne for at få det fulde udbytte af  funktionerne i programmet. 

 Udviklet af  det danske firma E-opinion ApS, der laver softwareudvikling. 
Ikke tilgængelig på Android.

Søgning på sport gav 74 resultater. Ud fra disse var 1 app relevant i forhold til 
adfærdsændring: 

1. Endomondo Sports Tracker: Gratis app. En sports app, hvor man kan bru-
ge mobilens indbyggede GPS til at registrere ens udendørs sportsaktiviteter. 
Den registrerer alle udendørs sportsgrene i tid, distance, hastighed og mål. 
Der er en lydbaseret træner der giver en feedback på ens præstation, og ens 
rute kan ses på Google Maps. Det kræver at man har en profil på www.
endomondo.dk da ens historik sendes dertil. På hjemmesiden er der mange 
muligheder for inspiration og motivation. 

 Udviklet af  den danske virksomhed endomondo.com. Tilgængelig på An-
droid.
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Søgning på vandre gav 11 resultater. Ud fra disse var 2 apps relevante i forhold til 
adfærdsændring. Den ene af  disse apps er tidligere blevet nævnt (Endomondo). 
Den anden app er:

1. Vandreture: Koster 7 kr. Appen kan bruges til at finde vandreture overalt 
i Danmark. Ruterne bliver vist på kort, informationer om tilgængelighed 
såsom om det er egnet for barnevogne og kørestole, mulighed for at finde 
ruter der er tæt på en, osv. Appen benytter data stillet til rådighed af  Natur-
styrelsen. 

 Udviklet af  privatpersonen Jonas Markussen. Ikke tilgængelig på Android.

Søgning på kost gav 82 resultater, hvoraf  8 apps var relevante i forhold til ad-
færdsændring. 4 af  disse apps er nævnt tidligere (Kalorietæller, Mobile fitness, 
Active Sønderborg og CO2m). De resterende 4 apps er følgende:

1. BodyBeat: Koster 19 kr. Appen er udviklet til at kunne holde styr på ens 
kalorieindtag i forbindelse med vægttab, tilpasser sig ens behov og foreslår 
madvarer der passer til måltidet, udregner antallet af  bonus-kalorier når man 
har trænet, osv. 

 Udviklet af  den danske virksomhed Upbeat Software ApS. Ikke tilgængelig 
på Android.

2. ARD-dysten (Aktiv Rundt i Danmark-dysten): Gratis app der giver mulig-
hed for at man sammen med øvrige familiemedlemmer på en sjov måde, kan 
være med til at ændre dårlige sundhedsvaner til nye gode vaner. Appen er 
opbygget som en konkurrence internt imellem familiemedlemmerne. Kon-
kurrencen varer 19 dage. Det er et projekt der handler om sundhed med 
hovedfokus på mere bevægelse og sund kost. 

 Udviklet af  det danske firma Secoya, der bl.a. tilbyder mobil- og webbase-
rede løsninger. Tilgængelig på Android.

3. Sund mad – hele ugen: Koster 13 kr. Appen præsenterer kostugeplaner med 
retter der giver en et effektivt og målrettet vægttab. Opskrifterne er tilpasset 
efter, hvor meget man træner, dvs. om ens træningsniveau er let, moderat, 
hård eller meget. Udviklet af  magasinet IFORM i samarbejde med Bonnier 
Publications. Ikke tilgængelig på Android.
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Figur 2. Flowdiagram over søgningen af  apps, der handler om adfærdsændring i forbindelse 
med fysisk aktivitet, i Danske Apps.
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5

Oversigt over danske hjemmesider om rygning, alkohol, fysisk aktivitet og 
kost

I denne del af  rapporten er der lagt vægt på at fremhæve de danske hjemmesi-
der der findes til sundhedsfremme i forbindelse med KRAM-faktorerne. Søgnin-
gerne på disse hjemmesider er foretaget via Google, hvor søgningerne er blevet 
specificeret til ”sider fra Danmark” og ”sider på dansk.”

Rygning
Søgeord på Google: Rygning, digitale medier, forebyggelse, internet.
Antal hjemmesider: 9.

1. http://www.skoddetnu.dk
 Indhold: Indsats med formål om at udvikle og implementere en ny national 

model, der skal forebygge, at børn og unge begynder at ryge og hjælpe unge 
rygere med at stoppe igen. På skoddetnu.dk findes fakta om bl.a. rygnings 
effekt på lungerne, information om sygdomme forbundet med rygning samt 
10 grunde til at blive røgfri. Skoddetnu tilbyder ikke selv en guide til at blive 
røgfri, men henviser i stedet til sider såsom xhale.dk, livilungerne.dk og liv.
dk.

 Skoddetnu.dk er et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Kræftens 
Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening, Astma-Allergi 
Danmark og Sund By Netværket. 

 Målgruppe: Skoddetnu fungerer som en informationsplatform for børn og 
unge, der selv aktivt søger viden om konsekvenserne ved rygning.

2. http://www.xhale.dk/
 Indhold: Xhale er et digitalt rygestopprogram. På siden besvares en profil-

test på 26 spørgsmål om rygevaner og ønsket dato for rygestop, der tilsam-
men danner rammen for en personlig profil, som beskriver dig som ryger. 
Nærmere beskrivelse af  Xhale kan findes på side 37. 

 Xhale er udviklet af  Kræftens Bekæmpelse med støtte fra Sundhedsstyrel-
sen, Indenrigs- og sundhedsministeriet og TrygFonden. 

 Målgruppe: Xhale tilbyder rygestopprogram til unge under 25 år og er vel-
egnet til unge, der mentalt ønsker at forberede sig på rygestop og holde det. 
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3. http://ddsp.dk/
 Indhold: DDSP er et rygestopprogram, der sammensættes på baggrund af  

68 spørgsmål om rygemønstre og rygevaner, der danner rammen for en per-
sonlig rygestopprofil.  Det personlige rygestopprogram består af  en person-
lig side samt af  motiverende sms’er og/eller e-mails. For yderligere infor-
mation, se side 37. Programmet er skræddersyet således, at man modtager 
motiverende og støttende sms’er og/eller e-mails tilpasset til de situationer, 
hvor man har mest brug for det. Efter endt rygestop skal brugeren dog selv 
fastholde motivationen, da programmet ikke tilbyder nogen form for støtte 
efter rygestop er opnået. 

 DDSP er udviklet i samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Sundheds-
styrelsen og Danmarks Apotekerforening.

 Målgruppe: Dit digitale stopprogram er en hjælp til voksne over 25 år, der 
ønsker at blive røgfri. 

4. http://www.exsmokers.eu (indeholder programmet iCoach, som der er lin-
ket til gennem Danmarks Lungeforening)

 Indhold: Exsmokers er en digital platform for rygestopvejledning. Siden 
indeholder programmet iCoach, som er rygestoprådgivning tilpasset til den 
enkelte på baggrund af  et kort spørgeskema omhandlende brugerens ad-
færd, holdninger og motivation. Informationerne afdækker hvilket trin bru-
geren befinder sig på i en 5-faset rygestopproces: Fase 1) ingen planer om 
rygestop, 2) burde stoppe, men er i tvivl, 3) skal snart stoppe, 4) er lige holdt 
op og 5) har været holdt op i et stykke tid. ICoach er derved ikke kun for 
de, der ønsker at stoppe med at ryge, men ligeledes for de, der stadig er i 
overvejelsesfasen eller lige er stoppet. ICoach følger brugerne fra den fase 
de befinder sig i ved start og frem til femte og sidste fase.  

 ICoach fungerer som en digital platform med personligt tilpassede tilbage-
meldinger, rådgivning, tests og opgaver. Ligeledes modtages der dagligt tips 
på e-mail, som påmindelse og for at øge motivationen. Som bruger har man 
adgang til en online dagbog, hvor man kan dokumentere sine fremskridt. 
Hver måned samler iCoach brugerens input til en rådgivende rapport, der 
giver overblik over brugerens fremskridt måned for måned. 

 Exsmokers er finansieret af  EU kommissionen. 
 Målgruppe: iCoach tilbyder rygestoprådgivning til personer i alle aldre. 

5. http://stoplinien.dk/
 Indhold: På stoplinien kan man finde information om rygning og rygestop. 

Man kan eksempelvis læse om fordele ved rygestop, teste hvor motiveret 
man er, finde gode råd om rygestop og rygning fra eksperter og lytte til 
motiverende råd fra en rådgiver. Stoplinien tilbyder gratis rådgivning om ry-
gestop via telefon og e-mail, men har ikke et tilbud om et egentlig rygestop-
forløb. Siden henviser derimod brugeren til en oversigt med information om 
rygestopkurser i de enkelte kommuner og regioner.
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5 Stoplinien er udviklet som et led i Sundhedsstyrelsens indsats for at infor-
mere borgere om rygning og rygestop. 

 Målgruppe: Stoplinien henvender sig til personer i alle aldre, der enten er 
på vej til rygestop, er klar til rygestop eller er stoppet med at ryge. 

6. www.kvitomlidt.dk
 Indhold: Digitalt program (Kvit om lidt) hvor man kan få hjælp og støtte, 

hvis man overvejer rygestop, men ikke er helt klar til det endnu. På siden kan 
man teste, hvor vigtigt rygestop er for en, sende et postkort med de tanker 
man gør sig om et røgfrit liv, læse andres erfaringer med rygestop samt få 
svar på spørgsmål forbundet med rygestop. Siden tilbyder ikke rygestop-
forløb, men henviser i stedet til sider såsom ddsp.dk, stoplinien.dk samt til 
tilbud ude i kommunerne.

 Programmet er udviklet af  Kræftens Bekæmpelse. 
 Målgruppe: Kvit om lidt er en motivations- og inspirationsside for perso-

ner, der aktivt søger information om og ønsker rygestop, men endnu ikke er 
klar. 

7. http://www.cancer.dk/forebyg/roegfri/hjaelp/Sms_service.htm
 Indhold: sms-service (Slut med smøger) med hjælp til rygestop. På hjem-

mesiden tilbydes et gratis 2 måneders forløb, hvor man dagligt modtager op-
muntrende sms’er, som har til formål at motivere til og fastholde rygestop. 
Slut med smøger er ikke en tailored sms-service, men derimod et tilbud om 
daglig opbakning og generel information om rygestop. 

 Sms-servicen er udviklet af  Kræftens Bekæmpelse.
 Målgruppe: Slut med smøger er et tilbud, der henvender sig til personer, 

som ønsker motivation til rygestop. 

8. https://www.sundhed.dk/borger/sundhed-og-livsstil/rygning/
 Indhold: Sundhed.dk indeholder information om rygning og hjælp til ry-

gestop. På siden findes viden om konsekvenserne ved rygning og en test af  
rygeafhængighed. Siden tilbyder ikke selv en guide til at blive røgfri, men 
henviser i stedet til sider såsom stoplinien.dk, ddsp.dk, slut med smøger 
samt til rygestopforløb i de forskellige kommuner.

 Sundhed.dk er udviklet af  staten, regionerne og kommunerne. 
 Målgruppe: Sundhed.dk henvender sig til personer, der selv aktivt søger 

information om rygning og mulighederne for rygestop. 

9. www.kvit.dk
 Indhold: Digitalt rygestopprogram baseret på e-mail kommunikation og 

online dagbøger. Kvit tilbyder et 90 dages rygestopprogram, der giver støtte, 
information og opgaver undervejs i rygestopforløbet. Man har adgang til 
programmet via sin personlige side på kvit.dk, hvor der også er adgang til en 
online dagbog og debatforum med andre eksrygere. Gennem rygestoppro-
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grammet modtager man desuden korte beskeder på e-mail med små opgaver 
og tips. De første 14 dage på programmet vil man dagligt modtage e-mails, 
hvorefter supporten vil aftage. Kvit er ikke et tailored rygestopprogram, men 
derimod udarbejdet med udgangspunkt i de faser personer på rygestopfor-
løb normalvis gennemgår.

 Det digitale rygestopprogram er udviklet af  Netdoktor.dk. 
 Målgruppe: Kvit henvender sig til personer, der ønsker hjælp til rygestop. 

Programmet er dog særlig velegnet til personer, der er aktive i deres ryge-
stopforløb, idet en stor del af  programmets støtte og information skal findes 
via den personlige side på kvit.dk. 

Alkohol
Søgeord på Google: Alkohol, digitale medier, forebyggelse, rådgivning, online.
Antal hjemmesider: 7.

1. http://www.saetproppeni.dk/
 Indhold: Hjemmeside med gode råd om alkohol samt en genstandstæller 

(app).  På hjemmesiden kan man quizze om alkohol og helbred, få gode råd 
om alkoholindtag og læse om alkohol og kræft.

 Sæt proppen i er udviklet i forbindelse med Sundhedsstyrelsens alkoholkam-
pagne. 

 Målgruppe: Sæt proppen i henvender sig til personer, der aktivt søger in-
formation om alkohol samt ønsker at få overblik over alkoholindtag. Siden 
er ikke en hjælp til personer, der ønsker at komme ud af  et alkoholmisbrug, 
men fungerer derimod som en informationsplatform, hvor man kan finde 
viden om alkohols konsekvenser for helbredet.

2. http://www.hope.dk/
 Indhold: Hope er et projekt bestående af  forskellige aktiviteter med både 

Hope alkohol og Hope Ung. 
 På Hope alkohol kan man stille spørgsmål til behandlings- eller pårørendeeks-

perter, skrive sammen med ligestillede i Hopes samtalerum, teste hvor ska-
deligt ens alkoholforbrug er, læse afhængige og pårørendes fortællinger samt 
finde information om steder, der tilbyder behandlingstilbud, rådgivning og 
hjælp til selvhjælp. 

 På Hope Ung kan man stille spørgsmål til brevkassen, møde andre børn og 
unge der vokser op i alkoholfamilier, spille online spil, få gode råd om hvad 
man gør, når ens forælder drikker samt finde information om steder i nær-
heden, der tilbyder hjælp til børn og unge.

 Hope.dk tilbyder ikke et reelt behandlingsforløb online, men henviser i ste-
det til behandlingsguiden over steder i Danmark, der tilbyder behandling, 
støtte og rådgivning samt til deres egen telefoniske rådgivningsservice.

 Hope er et projekt, der er udviklet i samarbejde med Alkohol & Samfund.
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5 Målgruppe: Hope projektet er velegnet til personer, der selv aktivt søger 
hjælp og støtte til enten at komme ud af  sit misbrug eller til at håndtere 
rollen som pårørende. Hope alkohol henvender sig til personer med et alko-
holproblem og til deres pårørende, mens Hope Ung henvender sig til børn og 
unge, der har en forælder med et alkoholmisbrug. 

3. http://www.tuba.dk/
 Indhold: Tuba er en hjemmeside der bl.a. tilbyder online rådgivning. På 

siden kan man se videoer, hvor unge fortæller om deres opvækst med drik-
kende forældre, stille spørgsmål til brevkassen, chatte med en rådgiver – 
alene eller i gruppechat, dele oplevelser og tanker med andre unge samt 
finde facts om det at drikke og være alkoholmisbruger. Tuba tilbyder ufor-
pligtende anonym rådgivningsservice online, og henviser derudover til deres 
lokale afdelinger for de, der ønsker et reelt behandlingsforløb. 

 Siden er udviklet af  Tuba, som er en selvstændig organisation ejet af  Blå 
Kors Danmark. 

 Målgruppe: Tuba henvender sig til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset 
op i en familie med alkoholproblemer. Siden er særligt velegnet til unge, der 
selv aktivt søger støtte og hjælp fra ligestillede og professionelle til at hånd-
tere rollen som pårørende. 

4. http://netstof.dk
 Indhold: Netstof.dk tilbyder anonym rådgivning om alkohol. På siden kan 

man chatte med rådgivere, debattere med andre unge i et debatforum, finde 
information om alkohol i vidensbanken samt få anonym rådgivning af  rus-
middelfaglige eksperter i brevkassen. 

 Netstof  tilbyder ikke et reelt behandlingsforløb, men henviser i stedet til 
en oversigt over tilbud i de enkelte kommuner. Ved akut behov henviser 
Netstof  brugerne til at benytte telefonisk rådgivning ved steder såsom Gift-
linjen, Livslinjen, Lægevagten, Tidlig Opsporing af  Psykose (TOP) og Sind. 
Netstof  er et landsdækkende projekt, som får midler fra Socialstyrelsen. 
Siden udvikles og drives af  Center for Digital Pædagogik og Slagelse Mis-
brugscenter.   

 Målgruppe: Netstof  henvender sig til unge mellem 15-24 år, der enten selv 
har et misbrug eller er pårørende til en med et misbrugsproblem. Siden er 
velegnet til de unge, der selv aktivt søger hjælp og støtte til at komme videre 
i livet.  

5. http://zero16.dk
 Indhold: Zero16 blev oprettet med henblik på at udskyde unges alkohol-

debut med et år mod til gengæld at få fordele (gaver som biografbilletter) 
og fællesskaber (snak med andre unge der har truffet samme valg). På siden 
kan man udregne alkoholpromille, læse om alkohols påvirkning samt finde 
indlæg og videoklip fra andre unge, der ikke drikker.
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 Projektet er dog stoppet udviklingsmæssigt, idet der ikke blev bevilliget pen-
ge til projektet. 

 Zero16 er et samarbejdsprojekt mellem Alkoholpolitisk Landsråd, Blå Kors 
Danmark og IOGT Danmark13. 

 Målgruppe: Siden var velegnet til unge mellem 12-16 år, der aktivt søgte 
støtte til at udskyde deres alkoholdebut. 

6. http://bad-ad.dk
 Indhold: Hjemmeside der oplyser og skaber debat om markedsføring af  

alkohol. På siden findes bl.a. tests om alkoholreklamers indflydelse på unges 
forbrug og om reglerne for markedsføring af  alkohol. Hjemmesiden skal ses 
som et info-site, da der er fokus på markedsføring.

 Bad-ad er et projekt under organisationen Alkohol & Samfund. 
 Målgruppe: Bad-ad er sandsynligvis egnet til voksne (forældre), idet der er 

tale om alkohol reklamernes virkning på unge og siden er altså ikke en hjælp, 
der er direkte behjælpelig med hensyn til at reducere alkoholforbruget. 

Fysisk aktivitet og kost
Søgeord på Google: Kost, digitale medier, forebyggelse, internet, vægttab/Mo-
tion, fysisk aktivitet, digitale medier, internet, online, rådgivning.
Antal hjemmesider: 16.

1. http://Vaegtkonsulenterne.dk  
 Indhold: Vægtkonsulenterne er et onlinemedlemskab der giver adgang til en 

række værktøjer til vægttab såsom sunde opskrifter, slanke- og træningstips, 
blogs om træning, før- og efterhistorier om vægttab, BMI udregner samt råd 
til at holde motivationen og komme i gang med vægttab. Vægtkonsulenterne 
tilbyder tre former for onlinemedlemskab:

 Et basis medlemskab hvor brugeren får adgang til mad- og motionslog, kalori-
etæller, udvalgte opskrifter samt mulighed for at skrive sammen med andre 
medlemmer online. Et Premium medlemskab der giver adgang til kostprogram, 
madplaner, information om kost og ernæring, en kostdagbog, råd fra eks-
perter, opskrifter samt mulighed for at møde og skrive sammen med andre 
medlemmer online. Et e-vægtkonsulent program, hvor der tilbydes ugentlig un-
dervisning, kostprogram, kostdagbog samt personlig rådgivning og vejning 
på e-mail. 

 Vægtkonsulenternes hjemmeside kan desuden benyttes gratis til at finde in-
spiration til vægttab, men hvis man ønsker personlig rådgivning koster det 
mellem 39-348 kr. pr. måned for basis- og Premium medlemskabet og 1.699 
kr. for e-vægtkonsulent programmet. 

13 International Organization of Global Temperance. Et landsdækkende misbrugsbekæmpende organisa-

tion.
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5 Vægtkonsulenterne er en dansk privat virksomhed. 
 Målgruppe: Basis medlemskabet henvender sig til personer, der aktivt ønsker 

at tabe sig, men mangler redskaber der kan hjælpe dem på vej. Der tilbydes 
ingen form for vejledning ved basismedlemskabet, så medlemmet skal selv 
holde motivationen undervejs i vægttabsforløbet. 

 Premium medlemskabet henvender sig til personer, der aktivt gør en indsats 
for at tabe sig, men har brug for hjælp og let vejledning til at sammensætte 
kostprogram. 

 E-vægtkonsulent programmet henvender sig til de personer, der har brug for 
ekstra støtte og rådgivning til at opnå vægttab.

2. http://www.madlog.dk/
 Indhold: Hjemmeside som kan bruges til at registrere kostindtag og moti-

onsfrekvens. Siden tilbyder redskaber, der hjælper til at holde styr på kalori-
eregnskabet. Ved at registrere måltider og motion kontrollerer madlog antal 
kalorier man har indtaget, og hvor mange man har tilbage. På siden kan man 
desuden finde information om næringsindhold i de forskellige fødevarer, få 
statistik over sin vægt, kropsmål eller energifordelingen i madindtag samt 
skrive sammen med andre medlemmer i grupper og fora.  

 Madlog findes både som hjemmeside og som app, hvilket gør det muligt 
både at registrere sine måltider og motionfrekvens via telefon og computer. 
Man må påregne omkostninger ved brug af  Madlog, der koster mellem 10-
25 kr. pr uge afhængigt af  længden af  abonnement.

 Madlog er en privat dansk virksomhed.  
 Målgruppe: Madlog henvender sig til personer, der mangler redskaber til 

selv at komme i gang med en sundere livsstil eller vægttab, idet hjemmesiden 
ikke tilbyder nogen form for kostvejledning. 

3. http://www.madital.dk/
 Indhold: På Madital kan man gratis registrere måltider og motion, se grafer 

over vægtudvikling, sætte målsætning for idealvægt samt skrive og debattere 
med andre medlemmer. Hvis man køber medlemskab til Madital kan man 
endvidere få adgang til farvekoder for, hvilke fødevarer man må spise lidt 
eller meget af, grafer og tabeller over energi- og måltidsfordeling, energiba-
lance, vitamin og mineralfordeling i forskellige fødevarer samt grafer over 
forbedring af  vaner i forhold til de officielle kostråd. Et medlemskab på 
Madital koster mellem 30-39 kr. pr måned afhængigt af  længden af  abon-
nement. 

 Madital er en dansk virksomhed drevet af  Lone Albin Petersen.  
 Målgruppe: Madital henvender sig til personer, der ønsker at få kontrol over 

kalorieindtag med henblik på at tabe sig, tage på eller holde vægten. 
 Siden er særligt velegnet til personer, der selv aktivt har fokus på egen sund-

hed og har overskud til at kontrollere et vægttab, idet Madital ikke tilbyder 
nogen form for kostvejledning. 
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4. http://www.altomkost.dk/Forside.htm
 Indhold: Altomkost er fødevareministeriets portal om sund mad, ernæring 

og livsstil. På siden kan man finde oplysninger om næringsindhold i fødeva-
rer, finde FAQs om eksempelvis BMI og vægt, økologi og graviditet, teste 
sin kondition og sine frugt- og grøntsagsvaner, lave quiz om fysisk aktivitet 
og madpakke, finde forskellige opskrifter, tips og råd til sunde mad- og mo-
tionsvaner, finde den nyeste viden om sund mad, ernæring og motion samt 
læse de officielle anbefalinger til en sund livsstil.

 Altomkost er udviklet af  Fødevarestyrelsen og Fødevareministeriet som 
medie til at videregive oplysninger om ernæring og sund livsstil til borgerne. 

 Målgruppe: Altomkost tilbyder information om en lang række emner in-
denfor sundhed og motion. Det kan være en fordel for personer, der har 
stor interesse indenfor sundhed og motion, men kan derimod virke uover-
skueligt for personer, der blot søger efter simple råd til en sundere livsstil. 
Altomkost er derfor især velegnet for personer, der har en særlig interesse 
for sundhed og aktivt søger efter ny viden om sund kost og motion. 

5. http://slankedoktor.dk/Forside.aspx
 Indhold: Slankedoktor er et online slankefælleskab, der tilbyder professio-

nel diætist- og træningsvejledning. På siden kan man gratis læse om andres 
succeshistorier med vægttab, læse artikler om motion, sundhed og sygdom, 
beregne sin BMI, kalorier forbrændt ved motion og kalorier i fødevarer, få 
slanketips, finde opskrifter samt læse om forskellige typer af  slankekure.

 Som medlem på slankedoktor får man yderligere adgang til et personligt 
kostprogram, kalorietæller, slankende opskrifter, grafer over personlige 
fremskridt, debatforum hvor man kan skrive sammen med andre medlem-
mer samt en diætist der følger dig og giver personlig vejledning 1-2 gange 
om måneden. Et medlemskab på slankedoktor koster mellem 195-280 kr. 
om måneden afhængigt af, hvor ofte man ønsker personlig vejledning.

 Slankedoktor.dk er en dansk hjemmeside, der leveres af  Aller Media. 
 Målgruppe: Slankedoktor er ideel til personer, der ønsker at tabe sig, men 

har behov for støtte og rådgivning undervejs i processen og er villige til at 
betale for det. 
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56. http://www.netkalorien.dk/
 Indhold: Netkalorien er en online kostdagbog, der holder styr på de antal 

kalorier man må spise, i forhold til ens ønsket vægttab. På kan der oprettes 
en personlig kalorieprofil, hvor man kan se sit daglige kalorieforbrug, hvor 
mange kalorier Netkalorien anbefaler man spiser samt hvornår man vil nå 
sin idealvægt. Derudover udregner Netkalorien BMI, fedtprocent, hoftetal-
jemål og din risiko for hjertesygdomme. Prisen for en personlig kalorieprofil 
ligger mellem 1-3 kr. om dagen afhængigt af, hvor mange dage man køber. 

 Netkalorien tilbyder udover den personlige kalorieprofil også personlig on-
line kostvejledning. Kostvejledningsforløbet består af  personlig trænings-
vejledning, e-bøger om sundhed, motion og kost, personlig feedback på din 
online kostdagbog, grafer og statistik over vægtudvikling samt adgang til en 
personlig kalorieprofil på Netkalorien. Prisen for personlig kostvejledning 
ligger mellem 299-399 kr. pr. måned.

 Netkalorien er udviklet og drives af  det danske firma Netkalorien. 
 Målgruppe: Netkalorien henvender sig til personer, der ønsker at opnå 

vægttab enten ved selvhjælp eller med hjælp fra professionelle vejledere. 

7. http://www.smaaskridt.dk/
 Indhold: Små Skridt er et online slankeprogram, der hjælper til at opnå 

vægttab ved at fokusere på processen med ændring af  livsstil og vaner. Ved 
Små Skridt er der fokus på, at ændringer af  gamle og dårlige vaner skal være 
overkommelige og realistiske i ens hverdag, - både nu og på længere sigt.  

 Som medlem af  Små Skridt får man et personligt slankeprogram og en 
personlig profil hvor man kan føres regnskab med vægt og taljemål, stille 
spørgsmål til Per Brændgaard14 i brevkassen, finde inspiration til og viden 
om vægttab, få slankende madopskrifter samt adgang til et socialt netværk, 
hvor man kan dele erfaringer og motivation med andre medlemmer. 

 Et medlemskab koster mellem 3-5 kr. om dagen afhængigt af, hvor mange 
dage man køber. 

 Små Skridt er et online personligt slankeprogram udviklet af  personlig vej-
leder Per Brændgaard. 

 Målgruppe: Små Skridt henvender sig til personer, der mangler redskaber 
og let vejledning til selv at komme videre eller i gang med en livsstilsændring 
med henblik på at opnå vægttab. 

8. http://www.mobilefitness.dk/
 Indhold: Mobile Fitness er et onlinesundhedsprogram, der henvender sig 

til personer, som ønsker en sundere livsstil eller at opnå vægttab. For mere 
information, se side 47.

 Mobile fitness Digital ejes af  Københavns Universitet og CAT Innovation 
A/S.

14 En selvstændig ernæringsekspert og sundhedsvejleder.
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 Målgruppe: Sundhedsprogrammet er ideelt til personer, der har brug for 
motivation til en sundere hverdag eller vægttab, men ikke har behov for et 
personligt vejledningsforløb. 

9. http://minpuls.nu/
 Indhold: MinPuls er et virtuelt støtteprogram til øget fysisk aktivitet gen-

nem inspiration og registrering af  fysisk aktivitet. På siden kan man gratis 
oprette en profil, der giver adgang til motionsplaner, træningsprogrammer, 
inspiration til at få pulsen op, opskrifter, mulighed for at følge sin trænings-
udvikling på grafer samt quiz og tests om kost og motion. Som bruger af  
træningsprogrammet vil man løbende få feedback på sine registrerede træ-
ningspas, blive udfordret indenfor forskellige sportsgrene samt få motive-
rende og påmindende sms’er og e-mails om gode vaner og nye og sjove 
måder at være aktiv på. 

 MinPuls er udviklet af  Mobile Fitness A/S. 
 Målgruppe: MinPuls henvender sig til personer, som mangler inspiration 

og motivation til at komme i bedre form og få en mere aktiv hverdag. 

10. http://www.endomondo.com/login
 Indhold: Endomondo er et GPS-tracking program, der kan registrere træ-

ningspas såsom løbe-, gå- og cykelture. 
 Endomondo kan både benyttes med (Premium) og uden abonnement. 

Uden abonnement giver Endomondo mulighed for at tracke træningspas, 
se historik for træningspas, udfordre venner og se tidligere ruter. Med En-
domondo premium får man yderligere adgang til en personlig træningsplan, 
statistik over træning, mulighed for at følge udvikling i personlige rekords, 
sammenligne egne træningspas samt finde information om vejret. Endo-
mondo premium koster 19 kr. om måneden eller 129 kr. for et helt år. For 
mere information, se side 48.

 Målgruppe: Endomondo henvender sig til personer, der er fysisk aktive 
og er særlig ideel til personer, som ønsker at følge udvikling og fremskridt i 
egne træningspas. 

11. http://www.motion-online.dk/
 Indhold: Motion-online er en motion- og kostportal, hvor man kan læse 

artikler om kondition, styrke, vægttab, ernæring, sundhed og udstyr, finde 
information om tests til beregning af  kondital, finde træningsprogrammer, 
få tips til vægttab, udregne BMI og idealvægt, debattere med brugere i fora 
om vægttab, træning og kost, finde links til websider om træning og sund-
hed, læse redaktørens blog om sundhed, se videos om træning, fysiologi og 
sundhed samt opmåle træningsruter. 

 Ved at oprette en profil på Motion-online, får man desuden adgang til en 
sundhedsprofil, der giver en samlet vurdering af  ens sundhedstilstand samt 
udpeger områder, hvor man kan forbedre sin sundhed. 
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5 Motion-online har udover hjemmesiden også udviklet en app, som man kan 
bruge til eksempelvis intervaltræning eller konditionstests. 

 Motion-online ApS er udviklet og drevet af  cand. Scient. Morten Zacho. 
 Målgruppe: Motion-online indeholder en stor mængde af  information 

om forskellige emner indenfor kost og motion. Siden kan derfor let virke 
uoverskuelig for personer, der søger efter simple råd til en sundere livsstil. 
Motion-online er derfor især ideel til personer, som har en særlig interesse 
for sundhed og aktivt søger efter ny viden om kost og motion. 

12. http://www.hjerteforeningen.dk/mit_hjerte_in/
 Indhold: Mit hjerte er en online motionsdagbog, hvor man kan oprette en 

personlig profil, der giver adgang til trænings- og skridttællerdagbog, mad-
planer med opskrifter fra hjerteforeningen med tilhørende indkøbsseddel, 
mulighed for at registrere tal og værdier fra sine sundhedstjek samt samle 
sine favoritsider fra hjerteforeningens hjemmeside i en oversigt. 

 Mit hjerte er udviklet af  hjerteforeningen. 
 Målgruppe: Mit hjerte er rettet mod en bred aldersgruppe og tilbyder træ-

ningsdagbog til personer i alderen 18-64 år samt til personer på 65+, med 
træningsanbefalinger tilpasset pågældende målgruppe. Siden er velegnet til 
personer, der gerne vil registrere deres motionsfrekvens og selv aktivt søge 
efter inspiration til en sundere hverdag på hjerteforeningens hjemmeside. 

13. http://www.friluftsguiden.dk/
 Indhold: Friluftsguiden er en hjemmeside og app, hvor man kan finde in-

spiration til motions-, sejlads-, vandre-, cykel-, og rideruter på Sjælland og i 
Region Nordjylland. På siden kan man læse rutebeskrivelser, planlægge sin 
tur, få gode råd om færdsel i naturen, finde information om overnatnings-
muligheder, oplevelser, mad, indkøb og transport i nærheden af  den valgte 
rute samt læse tips fra andre brugere. Friluftsguiden benytter et Danmarks-
kort til at give overblik over eksisterende ruter på henholdsvis Sjælland og i 
Region Nordjylland, hvilket gør siden overskuelig og nem at benytte. 

 Friluftsguiden er udviklet af  Regionalt Netværk for Rekreative Ruter i Re-
gion Sjælland.

 Målgruppe: Friluftsguiden henvender sig til motionister og naturmenne-
sker, der søger efter inspiration og forslag til nye motions-, sejlads-, ride-, 
cykel- eller vandreruter.

14. http://iform.dk
 Indhold: IFORM er en hjemmeside og et magasin, der hjælper til en sun-

dere, gladere og mere aktiv hverdag. På hjemmesiden kan man læse om løb, 
vægttab, træning, skønhed, finde sunde opskrifter, tage tests om træning, 
kost og sundhed, tegne og opmåle rute via ruteplanneren, registrere sin træ-
ning i træningslog, læse blogs om vægttab, kost og træning samt debattere 
med andre brugere i fora om træning, krop og kost. 
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 Som abonnement på magasinet IFORM har du fuld adgang til alle funktio-
ner på hjemmesiden, mens man som ikke-abonnement har en begrænset 
adgang til opskrifter, tests og artikler på siden. 

 IFORM udbydes af  Bonnier Publications. 
 Målgruppe: IFORM er ideelt for personer, der selv aktivt søger efter red-

skaber, ny viden og inspiration til en sundere livsstil eller vægttab. 

15. http://aktivtraening.dk
 Indhold: Aktiv træning er en hjemmeside og et magasin, der giver inspira-

tion til at komme i form samt vejledning til tilrettelæggelse af  sund og næ-
rende kost. På hjemmesiden kan man læse om løb, træning, kost og udstyr, 
finde træningsprogrammer, opskrifter, læse blogs om træning, finde guides 
og gode råd til vægttab, stille spørgsmål om træning, skader, sundhed, kost 
og ernæring til eksperter, registrere sin træning i træningslog, finde tests om 
kost og træning samt tegne og opmåle træningsruter via ruteplanneren. 

 Som abonnement på magasinet aktiv træning får du adgang til en række 
artikler, tilbud og guides, der ikke er tilgængeligt for ikke-abonnementer. 

 På hjemmesiden findes løbeprogrammer, redskab til at lave ruteplaner samt 
guide til vægttab osv.

 Aktiv træning udbydes af  Bonnier Publications.
 Målgruppe: Aktiv træning er ideel for motionister, der selv aktivt søger 

efter ny viden om træning og kost.  

16. http://www.hjerteforeningen.dk/lifecalculator/ 
 Indhold: Life calculator er undervisningsmateriale med fokus på kost, mo-

tion og rygning. På hjemmesiden kan man spille sig igennem en almindelig 
hverdag med valg omkring kost, rygning og motion og derved lære om kon-
sekvenserne af  usund livsstil, finde information om sundhed, kredsløb og 
hjerte, teste sin egen levealder samt se dokumentarfilm om unge rollemodel-
ler. Hjemmesiden er tiltænkt som undervisningsmateriale, men kan sagtens 
anvendes af  børn og unge privat. 

 Life calculator er udviklet af  Hjerteforeningen.
 Målgruppe: Life calculator henvender sig til unge i 6.-9. klasse. Siden er 

velegnet til de børn og unge, der ønsker at lære om kost, rygning og motion 
på en nem og sjov måde. 
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5Generelt
Hjemmesiderne blev registreret gennem de øvrige søgninger, hvor de ikke pas-
sede ind under ét enkelt KRAM-faktor.
Antal hjemmesider: 4.

1. http://cyberhus.dk/
 Indhold: Cyberhus er et online klubhus med anonym rådgivning. På siden 

kan børn og unge kommunikere ung til ung eller ung til voksen. I ung til ung 
kan man deltage i debatfora om eksempelvis sex, kost, motion, rygning og 
teenageliv, skrive sammen med andre unge i gruppechat, deltage i KRAM-
chatten om sundhed, dele egne livsfortællinger og læse andres, dele sine bil-
leder og tegninger samt oprette en blog og læse andres. 

 I ung til voksen kan man stille spørgsmål til brevkassen, chatte med rådgi-
vere, finde temasider om eksempelvis kost, motion og kærlighed, læse blogs 
skrevet af  voksne samt finde oversigt over rådgivningstilbud til unge i en 
række byer i Danmark. 

 Cyberhus drives som en nonprofit social virksomhed og støttes af  en række 
kommuner, fonde og ministerier.

 Målgruppe: Cyberhus henvender sig til børn og unge i alderen 9-23 år. 
 Siden er ideel for børn og unge, der anonymt ønsker at dele deres tanker 

og snakke sammen med andre jævnaldrene og for de, der har brug for en 
voksen til at lytte og hjælpe. 

2. http://Viivaa.dk 
 Indhold: Viivaa er et sundhedssite, hvor man kan finde information om 

kost og motion, læse blogs om sundhed, finde sunde opskrifter samt guides 
og videoer med træningsøvelser. På Viivaa kan man oprette en gratis sund-
hedsprofil, der giver yderligere adgang til slanketips, en personlig dagbog, 
vægttabsguide, motion- og kostprofil samt mulighed for at kommunikere 
med andre medlemmer via grupper og onlinevenskaber. 

 Viivaa tilbyder desuden mulighed for at købe onlineforløb i form af  kostvej-
ledning og smartphone-coaching.  Kostvejledningen er personlig og foregår 
over telefon eller skype og koster mellem 695-995 kr., afhængigt af  valg 
af  vejleder. Smartphone-coaching koster 375 kr. og er et 28 dages forløb, 
hvor man får redskaber i form af  opskrifter og motionsvideoer samt daglige 
sms’er med guides og støtte til nye sunde vaner.

 Viivaa er ejet af  det danske firma Health Media ApS. 
 Målgruppe: Forløbet er velegnet til personer, der har behov for daglig mo-

tivation til at fastholde nye og sunde vaner, mens Viivaas tilbud om kost-
vejledning er velegnet til personer, der har behov for personlig støtte og 
vejledning til at opnå vægttab. 
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3. http://solrod2go.dk/
 Indhold: Solrød2go er Solrød Kommunes motions- og sundhedsportal, 

hvor man kan finde viden om kost, motion, rygning og alkohol, finde op-
skrifter, se inspirationsvideoer til madlavning i madbioen, finde eksempler 
på madplaner, få tips til vægttab, finde motionstilbud for Solrød kommune, 
finde træningsprogrammer, måle ugentlige alkoholforbrug, læse personlige 
historier med alkohol, finde oversigt over kommunens tilbud for alkohol-
behandling, rygestoptilbud og rådgivning, finde råd og guides til rygestop, 
læse om kommunens sociale liv, lave quiz om kost, motion og rygestop samt 
finde spørgsmål og svar om kost, motion og rygning. 

 Solrød kommune har i forbindelse med sundhedsportalen også lanceret en 
app, hvorigennem man får adgang til kost- og motionsregistrering og mulig-
hed for at konkurrere mod andre brugere. Appen er et sundhedsprogram, 
der giver redskaber til at komme i bedre form, få hjælp til vægttab eller ryge-
stop samt inspiration til et sundere liv.

 Solrød2go er udviklet i samarbejde med Mobile Fitness. 
 Målgruppe: Sundhedsprogrammet er indtil videre kun tilgængeligt for Sol-

rød Kommunes egne ansatte og folkeskoleelever, men tilsvarende kan findes 
via Mobilefitness.dk. 

4. http://kerteminde-life.dk/
 Indhold: Kerteminde Life er en sundhedsportal, hvor man kan finde viden 

om kost, motion, rygning og velvære, finde opskrifter, se inspirationsvideoer 
til madlavning i madbioen, finde træningsprogrammer samt tage quiz om 
kost, motion, rygning og velvære. 

 På siden kan Kerteminde Kommunes egne ansatte og skoleelever desuden 
oprette en gratis sundhedsprofil, der giver adgang til kalorietæller, grafer 
over vægtudvikling, redskaber til online madplan og aktivitetskalender samt 
mulighed for at skrive sammen med andre medlemmer i debatfora. På pro-
filen kan man vælge at få vejledning og gode råd fra programmet på e-mail 
samt modtage påmindelses sms’er for træning, at drikke tilstrækkeligt med 
vand eller at erstatte usundt med sundt. Medlemmer bestemmer selv, hvor 
ofte de ønsker at modtage påmindelses sms’er samt på hvilken tid af  dagen, 
de ønsker at modtage dem.

 Man kan få adgang til sin sundhedsprofil gennem både hjemmeside og app, 
hvilket gør det nemt at benytte redskaberne både fra computer og mobilte-
lefon.

 Kerteminde Life er udviklet i samarbejde med Mobile Fitness. 
 Målgruppe: Sundhedsprogrammet er kun tilgængeligt for Kerteminde 

Kommunes egne ansatte og folkeskoleelever gennem Kerteminde Kommu-
nes hjemmeside, men tilsvarende kan findes via mobilefitness.dk.

6



67

Kommuner i
Danmark

6



Sundhedsfremme inden for KRAM-faktorerne ved brug af internet og mobiltelefoner

68



69

Digitale medier i kommunerne i Danmark
I forbindelse med rapporten kontaktede vi samtlige sundhedskonsulenter i alle 
98 kommuner i Danmark, med det formål, at spørge ind til deres viden omkring 
digitale medier til sundhedsfremme med fokus på KRAM-faktorerne, samt om 
de anbefalede disse til deres borgere. En e-mail blev sendt ud med spørgsmålene, 
hvorefter der blev sendt en rykker efter to uger. Ud af  98 kommuner i Dan-
mark, svarede 49 kommuner (50 %). Svarerne er angivet i de følgende tabeller 
under hvert enkelt KRAM-faktor. Nogle af  de digitale medier benyttes til sund-
hedsfremme af  flere forskellige KRAM-faktorer, hvorfor de optræder i flere af  
tabellerne. Tabellerne er delt op i hjemmesider og i apps. Udregningerne er kun 
baseret på svarerne fra de 49 deltagene kommuner.
De digitale medier, som kommunen ikke har angivet under en bestemt KRAM-
faktor, har vi indsat under ”generelt”.

Rygning
Følgende tabeller viser kommunernes kendskab til og brug af  digitale medier til 
sundhedsfremme med fokus på rygning.

Tabel 4: Kendskab til hjemmesider til sundhedsfremme med fokus på rygning i nogle af  de 
danske kommuner.

Rygning

Hjemmesider Kendskab til digitale medier
Xhale.dk Anvendes af 15 kommuner (31 %)

Stoplinien.dk Anvendes af 15 kommuner (31 %)

DDSP.dk Anvendes af 14 kommuner (29 %)

Sundhed.dk Anvendes af 9 kommuner (19 %)

Cancer.dk Anvendes af 6 kommuner (13 %)

Liv.dk Anvendes af 3 kommuner (6 %)

Kvitomlidt.dk Anvendes af 2 kommuner (4 %)

Nicorette.dk Anvendes af 1 kommune (2 %)

SST.dk Anvendes af 1 kommune (2 %)

Rygestop.dk Anvendes af 1 kommune (2 %)

Skoddetnu.dk Anvendes af 1 kommune (2 %)

6 af  kommunerne (13 %) har desuden refereret til deres egen hjemmeside med 
henblik på rygestop.

6
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Tabel 5: Kenskab til apps til sundhedsfremme med fokus på rygning i nogle af  de danske 
kommuner.

Rygning

Apps Kendskab til digitale medier
Nicotinell Rygestop App Anvendes af 2 kommuner (4 %)

Nicorette Active Stop App Anvendes af 2 kommuner (4 %)

5 af  kommunerne (10 %) har desuden refereret til deres egen app med henblik 
på rygestop. 

Alkohol
Følgende tabel viser kommunernes kendskab til og brug af  digitale medier til 
sundhedsfremme med fokus på alkohol. 

Tabel 6: Kenskab til hjemmesider til sundhedsfremme med fokus på alkohol i nogle af  de 
danske kommuner.

Alkohol

Hjemmesider Kendskab til digitale medier

Cancer.dk Anvendes af 6 kommuner (13 %)

SST.dk Anvendes af 1 kommune (2 %)

Saetproppeni.dk Anvendes af 1 kommune (2 %)

Hope.dk Anvendes af 1 kommune (2 %)

Netstof.dk Anvendes af 1 kommune (2 %)

4 af  kommunerne (8 %) har refereret til deres egen hjemmeside med henblik på 
at reducere alkoholindtag. 
Desuden angav 4 kommuner (8 %) at benytte egen app til sundhedsfremme af  
alkoholvaner. 
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Fysisk aktivitet og kost
Følgende tabeller viser kommunernes kendskab til og brug af  digitale medier til 
sundhedsfremme med fokus på fysisk aktivitet og kost. 

Tabel 7: Kendskab til hjemmesider til sundhedsfremme med fokus på fysisk aktivitet og kost 
i nogle af  de danske kommuner.

Fysisk aktivitet og kost

Hjemmesider Kendskab til digitale medier
Madlog.dk Anvendes af 5 kommuner (10 %)

Altomkost.dk Anvendes af 5 kommuner (10 %)

Motion-online.dk Anvendes af 3 kommuner (6 %)

Madital.dk Anvendes af 2 kommuner (4 %)

Sportnetdoc.dk Anvendes af 1 kommune (2 %)

Taelskridt.dk Anvendes af 1 kommuner (2 %)

Hjerteforeningen.dk Anvendes af 2 kommuner (4 %)

Friluftsguiden.dk Anvendes af 1 kommune (2 %)

Foodcomp.dk Anvendes af 1 kommune (2 %)

Smaaskridt.dk Anvendes af 1 kommune (2 %)

Cardion.dk Anvendes af 1 kommune (2 %)

Facebook.com Anvendes af 1 kommune (2 %)

Life calculator (hjerteforeningen) Anvendes af 1 kommune (2 %)

6 af  kommunerne (13 %) har desuden refereret til deres egen hjemmeside med 
henblik på fremme af  fysisk aktivitet og sund kost.

Tabel 8: Kendskab til apps til sundhedsfremme med fokus på fysisk aktivitet og kost i nogle 
af  de danske kommuner.

Fysisk aktivitet og kost

Apps Kendskab til digitale medier
Endomondo Anvendes af 10 kommuner (21 %)

Mobile Fitness Anvendes af 8 kommuner (17 %)

Madlog Anvendes af 5 kommuner (10 %)

Lifesum Anvendes af 5 kommuner (10 %)

Fodmap Anvendes af 1 kommune (2 %)

Fitness test pro Anvendes af 1 kommune (2 %)

7 minutes workout Anvendes af 1 kommune (2 %)

Facebook Anvendes af 1 kommune (2 %)

Træn med forsvaret Anvendes af 1 kommune (2 %)
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Generelt
Følgende tabeller viser kommunernes kendskab til og brug af  digitale medier til 
sundhedsfremme med fokus på KRAM faktorerne generelt. 

Tabel 9: Kendskab til hjemmesider med fokus på KRAM faktorerne generelt i nogle af  de 
danske kommuner.

Generelt

Hjemmesider Kendskab til digitale medier
Facebook.com Anvendes af 7 kommuner (15 %)

Cancer.dk Anvendes af 6 kommune (13 %)

Helbredsprofilen.dk Anvendes af 3 kommune (6 %)

SST.dk Anvendes af 1 kommune (2 %)

Twitter.com Anvendes af 1 kommune (2 %)

Viivaa.dk Anvendes af 1 kommune (2 %)

Regionhovedstaden.dk Anvendes af 1 kommune (2 %)

Tabel 10: Kendskab til apps med fokus på KRAM faktorerne generelt i nogle af  de danske 
kommuner.

Generelt

Apps Kendskab til digitale medier

Facebook Anvendes af 7 kommuner (15 %)

Red liv app Anvendes af 1 kommune (2 %)

Instagram Anvendes af 1 kommune (2 %)

Twitter Anvendes af 1 kommune (2 %)

Akut hjælp app Anvendes af 1 kommune (2 %)

Følgende afsnit indeholder en beskrivelse af  de hjemmesider og apps, som an-
vendes af  en række kommuner i Danmark, og som ikke tidligere er beskrevet i 
rapporten.
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6Hjemmesider

Rygning 
1. Rygestop.dk
 Beskrivelse: Hjemmeside der henviser til en række digitale tilbud om ryge-

stop, såsom xhale.dk, kvitomlidt.dk, ddsp.dk, stoplinjen.dk samt sms-servi-
cen ”slut med smøger”. 

 Rygestop.dk er udviklet af  Kræftens Bekæmpelse. 

2. Liv.dk
 Beskrivelse: Hjemmeside fra Kræftens Bekæmpelse, der har til formål at 

informere unge om rygning og tobak. På siden kan man få fakta om rygning, 
tage tests, deltage i konkurrencer, se kampagnefilm samt spille spil. 

 Liv.dk er udviklet af  Kræftens Bekæmpelse. 

3. Nicorette.dk
 Beskrivelse: Hjemmeside hvor man kan få vejledning til valg af  nicorette 

produkter, se videos med succeshistorier, få tips til rygestop samt udregne 
hvor meget man sparer ved ikke at ryge. 

 Nicorette.dk er ejet af  virksomheden McNeil Denmark ApS. 

Fysisk aktivitet og kost
1. Cardion.dk
 Beskrivelse: Testsystem der giver arbejdsgivere mulighed for at lave en on-

line sundhedsprofil på en række testpersoner. Sundhedsprofilen udarbejdes 
på baggrund af  en række tests af  kondital, kolesteroltal, måling af  fedt-
procent og registrering af  kost og motionsvaner. Licens til testprogrammet 
koster 4.000 kr. 

 Cardion er udviklet af  det danske firma R-Fys. 

2. Foodcomp.dk
 Beskrivelse: Fødevaredatabase med information om næringsindhold i en 

lang række fødevarer. 
 Foodcomp er udviklet af  Fødevareinstituttets afdeling for ernæring.  

3. Sportnetdoc.dk
 Beskrivelse: Elektronisk opslagsværk til børn og voksne idrætsudøvere 

med information om symptomer og behandling af  skader. På siden kan man 
desuden få gode råd til genoptræning samt til at forebygge skader.  

 Sportnetdoc er udviklet af  den danske idrætslæge Ulrich Fredberg. 
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4. Taelskridt.dk
 Beskrivelse: Tæl Skridt er en kampagne, der skal få folk på arbejdspladser 

til at bevæge sig mere. Skridt registreres via hjemmesiden, hvor deltagerne 
ligeledes kan deltage i konkurrencer. 

 Tæl skridt kampagnen løber kun i bestemte perioder af  året.
 Tæl skridt er udviklet af  Dansk Firmaidræts forbund i samarbejde med e-

opinion. 

5. Facebook.com
 Beskrivelse: Socialt forum, hvor kommunen kan tilbyde borgerne forskel-

lige informationer og vejledning, f.eks. i forbindelse med rygestop og arran-
gementer (motion). Når kommunerne nævner Facebook, er det i forbindelse 
med deres egen sundhedsportal via en Facebook side.

 Facebook er udviklet af  den amerikanske iværksætter Mark Zuckerberg. 

Generelt
1. Helbredsprofilen.dk
 Beskrivelse: Hjemmeside hvor man kan finde viden og læse om erfarin-

ger med KOL, spille spil om helbred, få tips til håndtering af  bivirkninger 
ved medicinsk kræftbehandling samt finde gode råd til en sund livsstil som 
astma-, diabetes-, hjertekar- eller KOLpatient. På siden kan man desuden 
oprette en personlig helbredsprofil, hvor man kan notere vægt, blodtryk og 
blodsukker og følge udviklingen over tid. 

 Helbredsprofilen.dk udvikles i Region Sjælland med støtte fra Sundhedssty-
relsens kronikerpulje. Siden er stadig under udvikling. 

2. Regionhovedstaden.dk
 Beskrivelse: Region hovedstadens egen hjemmeside, hvor man kan læse om 

nyheder i regionen, finde online sundhedstjenester, information om hospi-
taler og praktiserende læger, læse om forskning og innovation, uddannelses-
muligheder indenfor regionen, finde information om handicap- og sociale 
tilbud i regionen samt læse om trafik, miljø, politik m.m.  

3. Twitter.com
 Beskrivelse: Socialt netværk hvor kommunen kan dele information og op-

dateringer med deres følgere. 
 Twitter er et amerikansk firma.  
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Apps

Rygning
1. Nicotinell Rygestop App
 Beskrivelse: Nicotinells rygestop app ”smokeless” indeholder redskaber til 

at reducere eller stoppe rygning. Med appen kan man eksempelvis få vej-
ledning til at kvitte/reducere, få helbreds-updates, tips til at tage fokus fra 
rygetrangen samt finde information om Nicotinells produkter.    

 Nicotinell er udviklet af  den danske virksomhed I love Mobile. 

2. Nicorette Active Stop app
 Beskrivelse: Nicorette Active Stop indeholder værktøjer til rygestop. Med 

appen kan man få tips og spille spil der hjælper til at fjerne fokus fra ryge-
trangen, få vejledning omkring valg af  nicorette produkter samt følge egen 
udvikling til at blive røgfri. 

 Nicorette Active Stop app er udviklet af  den engelske del af  virksomheden 
McNeil.  

Fysisk aktivitet og kost
1. 7-minutes workout 
 Beskrivelse: Et 7 minutters træningsprogram, der guider dig gennem for-

skellige øvelser for hele kroppen. 
 7 minutes workout app er udviklet af  det Canadiske firma HealthXperts Inc. 
 
2. Træn med forsvaret
 Beskrivelse: Træningsapp der giver mulighed for at tilrettelægge et person-

ligt træningsprogram på baggrund af  forsvarets fysiske tests. Appen giver 
desuden adgang til over 100 øvelser tilpasset personligt niveau og målsæt-
ning. 

 Appen er udviklet af  Forsvarets Sundhedstjeneste, Center For Idræt. 

3. Fitness test pro
 Beskrivelse: App der indeholder værktøjer til konditionstestning, beregning 

af  træningspuls, intervaltimer og hastighedsberegner. 
 Fitness test pro er udviklet af  Motion-Online ApS.  
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4. Fodmap 
 Beskrivelse: App udviklet som et hurtigt redskab til at få overblik over, 

hvilke fødevarer der bør undgås for at nedsætte symptomer i forbindelse 
med irritabel tyktarm. Appen indeholder desuden information om nærings-
indhold i de enkelte fødevarer samt en guide til indkøb.  

 Fodmap er udviklet af  Monash University. 

5. Lifesum 
 Beskrivelse: App der indeholder redskaber og giver mulighed for at regi-

strere kost og motion, se diagrammer over egne fremskridt, finde informati-
on om næringsindhold i fødevaredatabasen samt dele og få tips og opskrifter 
af  andre brugere. 

 Lifesum er udviklet af  den svenske virksomhed ShapeUp Club. 

Generelt
1. Red liv app
 Beskrivelse: App der giver en trin for trin guide til basal genoplivning. Med 

appen kan man desuden teste sin viden og finde information om hjertestop 
samt finde link til ”www.hjertestarter.dk” med information om, hvor man 
kan finde nærmeste hjertestarter. 

 Red liv er udviklet af  Hjerteforeningen. 

2. Akut hjælp app
 Beskrivelse: App der giver borgere hurtigt overblik over, hvor og hvor-

dan de får den bedste og hurtigste hjælp i hele landet. Med appen kan man 
eksempelvis finde information om nærmeste akutmodtagelse, apotek eller 
telefonnummer til lægevagten. 

 Akut hjælp app er udviklet af  Danske Regioner. 

3. Instagram 
 Beskrivelse: Socialt netværk hvor kommunen via sin profil kan dele billeder 

med borgerne, såsom inspirationsbilleder til eksempelvis rygestop og vægt-
tab.  

 Instagram er udviklet af  de amerikanske iværksættere Kevin Systrom og 
Mike Krieger. 

7
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7 • Opsummering af resultater i kortlægningen

7

Effekten af  at anvende digitale medier til sundhedsfremme og evidensen herfor 
varierer væsentligt i forhold til de forskellige KRAM-faktorer. Dette fremgår i 
nedenstående diskussion af  nærværende rapports resultater. Diskussionen inde-
bærer overvejelser til, hvilke strategier der kan benyttes i forebyggelsesøjemed i 
en dansk kontekst.

Det har ikke været muligt at finde systematiske reviews eller meta-analyser spe-
cifikt omhandlende apps til smartphones og tablets, da det stadigvæk er relativt 
nyt. Der findes dog en række interventionsstudier, som er inkluderet i rapporten. 

Rygning
I litteratursøgningen blev der fundet studier af  høj kvalitet, som belyste effekten 
af  digitale medier på rygeadfærd. Dette omfattede to Cochrane reviews fra hen-
holdsvis 2012 og 2013 omhandlende computer- og mobilbaserede interventioner 
og rygeadfærd. 

På baggrund af  resultater fra de internationale studier kan det konkluderes, at 
brugen af  internetbaserede interventioner kan øge rygestopraten, så længe disse 
er tailored til enkeltpersoner. Desuden er deltagere generelt tilfredse med rygestop 
interventionerne, når de er tailored. Follow-up perioderne er forskellige blandt stu-
dierne, dog havde størstedelen af  de inkluderede studier en follow-up periode på 
mindst 6 måneder. 
Hvad angår mobilbaserede interventioner, ser det i internationale studier ud til, 
at disse tilmed har en positiv effekt på rygestop, idet det kan medføre et ryge-
stop på op til 6 måneder efter dagen, hvor den enkelte blev røgfri. Det er dog 
nødvendigt at undersøge omkostningseffektiviteten nærmere i en international 
såvel som dansk kontekst, da det er vigtigt at se på det økonomiske perspektiv i 
forhold til mobilbaserede interventioner.

I Danmark kunne der identificeres en række digitale rygestopprogrammer. De 
hyppigst anvendte rygestopprogrammer i landets kommuner er DDSP og Xhale, 
som er henvendt til henholdsvis voksne og unge rygere. Der kunne i litteratur-
søgningen kun identificeres få evalueringer af  rygestopprogrammer i en dansk 
kontekst. Dette omfatter evalueringer af  Xhale, som viser, at den tailored version 
af  programmet øger sandsynligheden for rygestop blandt unge samt deres niveau 
af  self-efficacy. Dette er dog ikke ensbetydende med, at DDSP ikke er effektivt. 
Det er et tailored program med motiverende feedback til rygeren og således ba-
seret på nogle elementer, der i internationale studier har vist sig at have en po-
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sitiv betydning for antallet af  personer, der holder op med at ryge. På trods af, 
at evidensen for at anvende digitale rygestopprogrammer til unge er sparsom i 
den internationale litteratur, tyder det på, at det kan være en nyttig metode til at 
nedbringe antallet af  unge rygere i kraft af, at det er en mere anonym og fleksi-
bel form for vejledning sammenlignet med traditionel ansigt-til-ansigt vejledning. 
Desuden er det påvist, at besparelser afstedkommet af  rygestopinterventioner, 
herunder både traditionelle rygestopkurser og digitale rygestopprogrammer, er 
størst blandt unge.  

Alkohol
Hvad angår brug af  digitale medier til sundhedsfremme på alkohol-området, 
fandtes der begrænset litteratur publiceret inden for de seneste 5 år. 
Tailored internet interventioner kan reducere alkoholindtaget blandt voksne, der 
har et højt alkoholforbrug. Dog var resultaterne ikke signifikante i et dansk stu-
die. I et internationalt studie var de computerbaserede interventioner til reduk-
tion af  alkoholforbrug ikke bedre end personlig motiverende interviews til at re-
ducere alkoholforbrug, men var bedre end blot faktuel information om alkohols 
skadelige effekter. 
I forhold til unge og voksne med et risikabelt alkoholforbrug, har internationale 
studier vist, at de har gavn af  tailored computerbaserede interventioner (internet 
og e-mail). Dette viste en signifikant effekt på kortsigt (2 måneders follow-up pe-
riode), mens den langsigtede effekt er ukendt. 
Blandt unge (18-24 år) med et risikabelt alkoholforbrug, var tailored ugentlig sms-
baseret feedback med til at reducere deres alkoholindtag. Dette vidner om en vis 
fordel ved brugen af  sms-baserede interventioner rettet mod den unge alders-
gruppe.
Det er vigtigt at interventionerne er personliggjorte (tailored) til det enkelte in-
divid. Den sms-baserede intervention krævede svar fra deltagerne, eftersom de 
skulle angive antallet af  indtaget drinks, hvilket skabte en form for dialog. 

Der fandtes i litteratursøgningen ikke nogen studier, som belyste effekten af  en 
kombination af  computer- eller mobilbaserede interventioner i forhold til alko-
holforbrug eller studier af  effekten af  computer- eller mobilbaserede interven-
tioner på unge i en dansk kontekst. Det er dog i høj grad væsentligt at fokusere 
på unge som målgruppe, idet mange danske unge har et risikabelt alkoholforbrug 
og deres forbrugsmønster adskiller sig fra ældres (65). I rapporten ”Unge og 
alkohol” udgivet af  Kræftens Bekæmpelse er det desuden beskrevet, at internet-
baserede interventioner gennemgående har en signifikant effekt blandt universi-
tets- og collegestuderende (65). 
Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med to kampagner udviklet nogle digitale 
redskaber, som kan være særligt anvendelige til unge og potentielt kan benyttes i 
forebyggelsesøjemed. Disse omfatter et alkometer og en genstandstæller og bli-
ver anvendt af  enkelte kommuner. Udover at udforme interventioner, hvor alko-
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hol indgår som et element, er det muligt at benytte digitale screeningsværktøjer til 
at kortlægge alkoholforbruget i grupper. En række forskellige spørgeskemaer er 
valideret til dette formål i både international og dansk kontekst. Der er foretaget 
en dansk oversættelse af  CAGE og AUDIT spørgeskemaerne, som derfor kan 
anbefales at benytte som redskaber til at identificere og rekruttere personer med 
et risikabelt alkoholforbrug til eventuelle interventioner. Alkohol og Samfund har 
desuden udviklet en række rådgivningssider om alkoholproblematikker, hvor der 
bl.a. er en alkoholtest, som indikerer, om man har et risikabelt forbrug af  alkohol. 
Denne kan ligeledes benyttes som en form for screeningsværktøj. 

Fysisk aktivitet og kost
I forhold til effekten af  digitale interventioner med fokus på fysisk aktivitet og 
kost, fandtes der en del interventionsstudier fra de seneste 5 år. Dette er gældende 
for både computer- og mobilbaserede interventioner. Der er begyndt at komme 
mere fokus på apps, men litteratur på dette område er indtil videre begrænset. 

Størstedelen af  de inkluderede studier i denne rapport tyder på, at der er poten-
tielle fordele ved brug af  computere og mobiltelefoner i forbindelse med moti-
vation for øget fysisk aktivitet og under et vægttabsforløb. Flere studier belyser 
effekten af  interventioner via digitale medier, som kombinerer et fokus på kost 
og fysisk aktivitet, hvilket gør det vanskeligt at skelne mellem disse. Oftest sås der 
i studierne en lille, men signifikant forskel på interventions- og kontrolgruppe 
til fordel for de digitale medier. Dette gjaldt primært tailored interventioner. I 
forhold til mobilbaserede interventioner har et studie vist, at apps kan have en 
positiv effekt på vægttab. Fordelen ved apps er, at brugerne ikke er afhængige af  
tid og sted, men kan registrere deres oplysninger i forhold til deres eget tempo. 
Motiverende beskeder er også en vigtig faktor i et sådant forløb.
Et af  problemerne forbundet med eksisterende litteratur om fysisk aktivitet og 
kost er, at det oftest er selvrapporteret og kan måles på mange forskellige måder. 
Dette giver anledning til bias, hvorfor resultaterne skal fortolkes med omhu. Det 
er især udfordrende i meta-analyser, da det kan være vanskeligt at sammenligne 
de forskellige studier pga. forskellige målemetoder. 

Der er i Danmark få studier, der belyser effekten af  digitale medier i forhold til 
at fremme sunde kostvaner og fysisk aktivitet. I flere kommuner anvendes kon-
cepterne Madlog, Mobile Fitness, Endomondo og Shape up, som kommunerne 
udtrykker tilfredshed med. Disse apps og hjemmesider indeholder en række for-
skellige værktøjer med fokus på støtte til sunde kostvaner og mere motion samt 
feedback på deltagerens udvikling og fremskridt. De omfatter bl.a. redskaber til 
at måle kalorier og motionsfrekvens, hvilket giver deltageren mulighed for selv 
at monitorere sine kost- og motionsvaner. Der foreligger ingen effektstudier af  
disse redskaber, men de er baseret på nogle elementer, som har vist sig at have 
en positiv effekt på kostindtag og motionsfrekvens hos brugerne. Dette omfatter 
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bl.a. det forhold, at redskaberne er tailored og giver brugerne personlig feedback 
på deres udvikling.

Faktorer, som har betydning for effekten af interventioner med 
digitale medier 
Et gennemgående problem i de inkluderede studier i nærværende rapport er, at 
der er mangelfuld viden om det teoretiske og empiriske grundlag for interven-
tionerne og dermed mekanismerne bag effekterne af  de omtalte computer- og 
mobilbaserede programmer. Disse underliggende mekanismer for effekten af  
computer- og mobilbaserede programmer kan have en betydning for variation i 
effekten af  programmerne, herunder i forhold til effekten af  rygestopprogram-
mer (3;4;66). Interventionerne er ofte tailored i forhold til adfærdsteoretiske be-
greber og psykologiske teorier. Af  psykologiske teorier kan bl.a. nævnes Ap-
preciative Inquiry, Stages of  Change and Processes of  Change Model, Social 
Cognitive Theory samt Self  Regulation Theory. Disse teorier har fokus på mo-
tivation, coping, self-efficacy, social støtte, målsætning og kompetenceudvikling 
og har vist sig at være relevante virkemidler i digitale rygestopprogrammer (67). 
Desuden har studier vist, at selve designet af  internetbaserede interventioner og 
dermed organiseringen af  indhold har en betydning for brugeres perception af  
dem (68).  
En meta-analyse af  tailored interventioner adfærdsinterventioner viste, at virk-
ningsmekanismerne ikke alene skal findes i adfærdsteorier, men også i demo-
grafiske parametre, idet en kombination af  teoretiske begreber og demografiske 
parametre havde størst effekt (69). 

Et dansk studie viste i den forbindelse, at kvinder var mere aktive end mænd i 
forhold til at benytte internetbaserede medier til sundhedsfremmeaktiviteter(70). 
Desuden har det vist sig, at størstedelen af  brugere af  internetbaserede rygestop-
programmer er kvinder (71;72). Desuden har et studie vist, at personer med børn 
og en høj socioøkonomisk status i højere grad benytter internettet i forhold til 
sundhedsfremme end personer uden børn og med lav socioøkonomisk status 
(70). I et andet studie, som undersøgte mekanismerne bag et tailored internetbase-
ret rygestopprogram, fandt forfatterne, at effekten af  programmet kunne tilskri-
ves deltagernes personlige evaluering af  programmet dvs. deres tilfredshed med 
programmet (73). Forfatterne konkluderer på den baggrund, at tailoring kan være 
effektivt, hvis det bliver evalueret positivt af  deltagerne.  Desuden kan brugernes 
oplevelse af, at interventionen har personlig relevans i sig selv være med til at 
påvirke adfærd samt det at deltagerne er motiverede for at ændre adfærd allerede 
inden interventionens start. Det er dog omdiskuteret, hvor stor en betydning det 
har i forhold til andre faktorer (74;75).
I et kvalitativt studie af  deltagernes evaluering af  det digitale rygestopprogram 
DDSP, vurderer forfatterne, at den positive effekt af  DDSP skal ses i lyset af, at 
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deltagerne tilskriver programmet humane karakteristika, herunder f.eks. at støtte, 
tilgive og hjælpe (67). 
Dette gælder bl.a. i forhold til deltagernes emotionelle ustabilitet i løbet af  ryge-
stopprocessen og rygetrang, som digitale stimuli kan afstedkomme. Det foreslås 
derfor, at fleksibilitet vægtes højt i designet af  digitale rygestopprogrammer (67). 
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Formålet med denne rapport var at undersøge potentialet for at benytte digitale 
medier i forbindelse med sundhedsfremme – med fokus på KRAM-faktorerne. 
Overordnet viser resultaterne af  de inkluderede studier, at der er en positiv effekt 
af  at benytte internet-, computer- og mobilbaserede digitale løsninger til at ændre 
sundhedsadfærd hos unge og voksne. Dette er især gældende for digitale medier 
med tailored systemer, da disse er mere vedkommende og relevante for den en-
kelte. I de følgende afsnit rundes rapporten af  med konklusionerne for brug af  
digitale medier til sundhedsfremme i forbindelse med de enkelte KRAM-faktorer 
samt dertilhørende anbefalinger. De værktøjer, der i størst muligt udstrækning 
lægger sig op af  de elementer, som studiernes viser at have en positiv effekt, er 
nævnt under ”potentialer.”
Der findes forskellige produkter på markedet mht. digitale medier, men hvordan 
de når ud til og bliver anvendt af  de forskellige borgere afhænger af  markedsfø-
ring og rekruttering.

Rygning
Internetbaserede interventioner (e-mails, hjemmesider, chatrum med rådgivere, 
osv.) kan hjælpe til et rygestop på seks måneder eller længere blandt personer i 
alle aldersgrupper, hvis disse interventioner er tailored til de enkelte personer, som 
interventionen er tiltænkt. Derudover har det vist sig, at brugere af  tailored inter-
netbaserede rygestopprogrammer, generelt er tilfredse med programmet. 

Potentialer: Taget danske interventioner i betragtning, er der især to program-
mer, der kan anbefales: X-hale og DDSP.
X-hale er et tailored rygestopprogram for unge under 25 år, hvor hjælpen tilbydes 
via internettet (hjemmeside og/eller e-mails) og mobiltelefonen (sms-beskeder). 
Derudover fås X-hale også som app til smartphones (se side 37).
DDSP er et tailored rygestopprogram for voksne over 25 år, der består af  tre ele-
menter: ens personlige side, e-mails og/eller sms-beskeder (se side 37). 

Alkohol
Anvendelsen af  internetbaserede interventioner, der er tailored til det enkelte in-
divid, har generelt vist sig at kunne nedsætte alkoholforbruget. Dette gælder i 
6-12 måneder efter programmets påbegyndelse for voksne med et højt alkohol-
forbrug. Blandt unge og voksne med et risikabelt alkoholforbrug, har internettet 
og e-mails vist en positiv effekt på kort sigt (2 måneder). Desuden lader det til, 
at korte tailored feedback interventioner er let accepteret, både blandt unge og 
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voksne personer, der er i fare for at komme til at drikke for meget. Det vides ikke, 
hvor effektivt interventionen er for disse personer på lang sigt (over to måneder).
Det kan derfor konkluderes, at tailored internetbaserede interventioner kan have 
en positiv effekt med henblik på at nedsætte alkoholforbruget hos unge og voks-
ne. Dog er varigheden af  effekten forskellig afhængig af  bl.a. alkoholmønster.
Mobilbaserede interventioner med udgangspunkt i tailored feedback sms-beske-
der kan hjælpe unge med et risikabelt alkoholforbrug til at nedsætte deres alko-
holforbrug i op til 3 måneder efter interventionens start. Den langsigtede effekt 
kendes ikke.

Potentialer: Der findes i Danmark kun et fåtal af  interventioner på alkoholom-
rådet, der involverer digitale medier. I stedet er der en række tiltag, hvor digitale 
medier benyttes som screeningsværktøjer i forhold til at rekruttere personer til 
interventioner. Screeningsværktøjer kan medvirke til at gøre individet og be-
handler bevidst omkring individets alkoholmønster og være udgangspunkt for et 
evt. program for alkoholnedsættelse. Der findes adskillige screeningsværktøjer, 
hvoraf  to er oversat til dansk; CAGE-C og AUDIT. CAGE-C anvendes primært 
til at identificere alkoholmisbrug og afhængighed, mens AUDIT anvendes til at 
identificere personer med et risikabelt alkoholforbrug. Kan tages online15. 
Derudover findes der appen, AlkoTæller, hvor man kan følge sit alkoholforbrug 
uge for uge samt sætte sig nogle mål mht. sit forbrug. Viden om alkohols betyd-
ning for helbredet og for vægten indgår også i appen.
Danske hjemmesider som www.hope.dk og www.alkoholchat.dk er blandt nogle 
af  de online interventioner, der kan anvendes i forbindelse med råd og vejledning 
til personer med alkoholproblemer.

Fysisk aktivitet og kost
Internetbaserede interventioner, der er tailored til den enkelte, har vist sig at have 
en positiv effekt på kostindtag samt det fysiske aktivitetsniveau. Dog er det ofte 
kun en lille effekt. Hvad angår internetbaserede interventioner med fokus på 
fysisk aktivitet, er effekten især udtalt blandt personer med stillesiddende adfærd. 
Kombinationen af  internet- og mobilbaserede interventioner kan desuden have 
en positiv effekt på kostindtag og fysisk aktivitetsniveau i form af  øget aktivitet 
samt en reduktion i portionsstørrelser og indtag af  mættet fedt. Dette gælder bl.a. 
kombinationen af  medier som Facebook og sms-påmindelser med feedback, der 
er tilpasset den enkelte. Det er dog vanskeligt at måle effekten heraf. Mange af  de 
inkluderede studier med internet- og mobilbaserede interventioner med fokus på 
kost og fysisk aktivitet er desuden foretaget på grupper af  overvægtige, hvorfor 
det er vanskeligt at generalisere studiernes resultater. Generelt oplever brugere 
af  interventionerne dog, at interventionen forbedrer deres evne til at monitorere 

15 http://www.hope.dk/alkohol/fakta/alkoholtest/ 
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deres kostindtag og fysiske aktivitetsniveau og dermed intentionen om at ændre 
adfærd. Ofte kan dette medføre vægttab, herunder nedsat taljemål og BMI.

Potentialer: Der findes få danske interventioner med fokus på kost, men der er 
en række interventioner med fokus på fysisk aktivitet, som kan anbefales. Dette 
gælder bl.a. Mobile Fitness, som både findes som hjemmeside og som app. Det 
kan anbefales til personer, der har behov for en sundere hverdag såvel som per-
soner, der ønsker et vægttab. Udover dette er Endomondo et godt redskab til 
at registrere udendørs sportsaktiviteter i forhold til distance, hastighed og mål. 
Endomondo findes ligeledes både som hjemmeside og som app og henvender 
sig især til personer, der er fysisk aktive.



Sundhedsfremme inden for KRAM-faktorerne ved brug af internet og mobiltelefoner

90

Figur 3. Oversigt over danske digitale medier for henholdsvis computer- og mobilbaserede 
programmer i forbindelse med rygning. Sidetallet for beskrivelse af  de nævnte programmer er 
angivet i parentes.
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Figur 4. Oversigt over danske digitale medier for henholdsvis computer- og mobilbaserede 
programmer i forbindelse med alkohol. Sidetallet for beskrivelse af  de nævnte programmer er 
angivet i parentes.
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Figur 5. Oversigt over danske digitale medier for computerbaserede programmer i forbindelse 
med fysisk aktivitet og kost. Sidetallet for beskrivelse af  de nævnte programmer er angivet i 
parentes.
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Figur 6. Oversigt over danske digitale medier for mobilbaserede programmer i forbindelse 
med fysisk aktivitet og kost. Sidetallet for beskrivelse af  de nævnte programmer er angivet i 
parentes.
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