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Baggrund og problemafgrænsning 
Forskningsprojektet Mænds mobile sundhed har til hensigt at anvende nuværende forskning indenfor 
henholdsvis mænds sundhed og mobilapplikationer for at skabe ny viden og løsninger til, hvordan mænds 

tanker om egen sundhed og fysisk aktivitet kan styrkes af sundhedsapplikationer på mobilen. (Ministeriet 
for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012).   
 
”Det er et velkendt paradoks, at mænd rapporterer færre sygdomme og helbredsproblemer 

end kvinder, ligesom de vurderer deres eget helbred og mentale sundhed mere positivt end kvinder. 

Alligevel har mænd i alle aldre en højere dødelighed end kvinder” (Sundhedsstyrelsen 2010:9). 

Dette paradoks er relevant at undersøge nærmere, specielt med henblik på at påvise forklarings- og 

interventionsmodeller, der kan medvirke til at hæve danske mænds middellevetid. Regeringen (2014) har 

i deres ambitiøse forebyggelsespolitik som mål, at danskerne lever flere gode leveår, og at den øgede 

sociale ulighed mindskes. I dag er mænds middellevetid 78,5 år, hvor den for kvinder er 82,7 år, så 

mænd lever gennemsnitlig 4,2 år kortere end kvinder, derfor er det relevant at sætte fokus på mænds 

sundhed1, samt hvordan deres middellevetid kan øges (Danmarks statistik 2014).  

Der er stor social ulighed i mænds middellevetid ud fra deres antal uddannelsesår og indkomstgruppe, og 

i dag lever den rigeste fjerdedel af danske mænd gennemsnitligt 10 år længere end den fattigste 

(Regeringen 2014)(Madsen 2014). Mænds samlivssituation har også en betydning for deres sygelighed; 

statistisk ses, at gifte mænd gennemgående har en lavere sygelighed end samlevende og enlige (skilte, 

separerede, enkemænd og ugifte) (Sundhedsstyrelsen 2010).  

Mændenes livsstil er medvirkende til den øgede forekomst af livsstilsrelaterede sygdomme, bl.a. 

kredsløbs- og endokrine sygdomme. Mændenes livsstil har resulteret i, at det i dag er mere normalt for 

den danske mand at være overvægtig - der er 50,8 % mænd, som har en BMI over 25, hvor det for 

kvinder er 39,2 % (Sundhedsstyrelsen 2010)(Jansbøl 2013).  

I Danmark skønnes det, at inaktivitet resulterer i 4.000 dødsfald årligt, svarende til 7-8 % af alle 

dødsfald. Derudover er fysisk inaktivitet årligt relateret til 100.000 hospitalsindlæggelser, 2,6 mio. 

kontakter til praktiserende læge, 3,1 mio. ekstra fraværsdage og næsten 1.200 førtidspensioner 

(Sundhedsstyrelsen 2010)(Christensen 2009).  

Med ovenstående viden om konsekvenserne af fysisk inaktivitet, vil projekt Mænds mobile sundhed 

fokusere på, hvordan fysisk aktivitet kan fremmes. Ved motion eller fysisk aktivitet forstås ethvert 

muskelarbejde, der øger energiomsætningen. Fysisk aktivitet har mange positive effekter på både det 

fysiske og psykiske helbred. Eksempelvis mindsker fysisk aktivitet risikoen for forhøjet blodtryk, 

hjertekarsygdom, diabetes og knogleskørhed. Endvidere medvirker fysisk aktivitet til, at immunforsvaret 

forbedres, ligesom det mentale og sociale velbefindende øges (Pedersen 2006; Bauman 2004).  

 En anden forklaring på mænds lavere middellevetid er en række karakteristika ved mænds 

sundhedspsykologi, fx, at mænd ofte ønsker at beskæftige sig så lidt som muligt med forhold vedrørende 

deres egne fysiske og psykiske tilstande, herunder søge hjælp og benytte sundhedsvæsnets tilbud. Dette 

viser sig ved forlænget patient delay (Hansen m.fl. 2008) (Simonsen 2006) (Sundhedsstyrelsen 2010). 

 Ifølge flere forskere kan der skelnes mellem tre overordnede delay perioder, se figur 1.  

                                                           
1 Begrebet sundhed skal forstås ud fra WHO`s definition (1948:100): 

” Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity.” 
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Figur 1. Delay perioder (Hansen m.fl. 2008:2) 

Forskningen viser, at længden af delay er påvirket af den enkeltes socioøkonomiske status, hvor lav 

indkomst og uddannelse samt at bo alene forlænger alle tre delay (Hansen m.fl. 2008). Derfor er det 

interessant, om mobile sundhedsapplikationer kan fremme mænds bevidsthed om egen sundhed og 

derved forkorte patient delay (Buchholz 2013).  

I forskningsprojektet Mænds mobile sundhed gennemførtes indledningsvis en systematisk 

litteratursøgning, for at klarlægge nuværende forskningsresultater indenfor forskningsprojektets temaer, 

som er mænds sundhed, fysisk aktivitet og mobil applikationer.  

Den systematiske litteratursøgning blev gennemført som bloksøgning på titel abstract i databaserne 

PubMed, Cochrane, CINAHL, PsykINFO og SveMed+. Inklusionskriterierne for søgningen var artikler, der 

max. er 10 år, der er fra vestlige kulturelle lande og endvidere offentliggjort på engelsk, nordisk eller 

dansk. Der blev primært søgt på artikler, der anvender RCT -, Kvasi studier eller Reviews.  Bloksøgningen 

gennemførtes med synonymer for projektets temaer samt antal hits for OR og AND (se bilag 2). 

Søgningen viste som ventet, at al forskning vedr. mobile applikationer er af nyere dato. Størstedelen af 

artiklerne, der inkluderede forskningsprojektets tre temaer, har både mænd og kvinder som deres 

målgruppe, og flere af artiklerne kunne ekskluderes, da deres målgruppe er den syge mand/kvinde med 

bl.a. diabetes-, KOL- samt hjerte-karsygdomme. 

Efter bloksøgningen gennemførtes en vurdering af artiklernes kvalitet og relevans for projektet. Der blev i 

denne proces udvalgt 10 artikler, som opfylder ovenstående inklusionskriterier samt forskningsprojektets 

temaer (se bilag 3).  

Den nævnte litteratursøgning viste, at de fleste forskningsstudier, der inkluderer mænds sundhed, fysisk 

aktivitet og mobile applikationer, har den kronisk syge mand som målgruppe, hvorved manden har 

kontakt med sundhedsvæsnet. Forskningsprojektet Mænds mobile sundhed ønsker at undersøge, 

hvordan man kan fremme hyppigheden af, at manden tænker på og gør noget i forhold til egen sundhed, 

samt øge hans fysiske aktivitet, før han får en kronisk sygdom (se bilag 2).  

Resultaterne fra 15- års opfølgningen af ”Sundhedsprojekt Ebeltoft” viser, at mænd med kort uddannelse 

havde signifikant reduktion i Anggard risikoscoren (se bilag 1), så interventionen med kontinuerlige 

forebyggende helbredsundersøgelser og – samtaler, har positiv effekt for mænd med kort uddannelse 

(Madsen 2014) (Rasmussen m.fl. 2014).  

En større kohort undersøgelse bekræfter, at daglig gang giver et lavere blodtryk (Hypertens m.fl.2015). 

Derfor har forskningsprojektet Mænds mobile sundhed ikke som mål, at deltagerne skal bevæge sig et 

bestemt antal minutter/skridt eller med en bestemt intensitet, men ønsker at undersøge, om mobile 

sundhedsapplikationer kan fremme deltagernes nuværende fysiske aktivitetsniveau. 

Mobilappikationer som intervention til øget fysisk aktivitet viser, at der i en blandet målgruppe, både i 

forhold til køn, alder og uddannelse, kan forventes en stigning i antal skridt pr. dag på 800 – 1.104 

(Fanning m.fl. 2012)(Bort-Roig m.fl. 2014). Den nuværende forskning har primært haft fokus på både 

mænd og kvinder, og der er ikke undersøgt, om den socioøkonomiske faktor har en betydning for 

effekten. Forskningsprojektet Mænds mobile sundhed, vil derfor undersøge effekten hos mænd med kort 

eller ingen uddannelse. 

Forskningen omkring interventioner viser, at mænd gerne vil deltage i sundhedsfremmende og 

forebyggende interventioner, hvis interventionerne placeres, hvor de færdes i forvejen. Flere studier 
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peger på arbejdspladsen som en velegnet interventionsarena. Derfor gennemføres forskningsprojektet 

Mænds mobile sundhed på en større dansk industri virksomhed (Sundhedsstyrelsen 2010). 

Det systematiske litteraturstudie viser, at størstedelen af nuværende forskning er gennemført uden fokus 

på målgruppens køn og uddannelsesniveau. Der er ikke fundet forskning, som inkluderer fysisk aktivitet, 

mobile applikationer og mænd med kort eller ingen uddannelses sundhed. Litteraturstudiet i forbindelse 

med Mænds mobile sundhed bekræfter, at mobile sundhedsapplikationer som intervention til øget fysisk 

aktivitet har effekt. 

Ifølge Sundhedsstyrelsen (2010) er den nuværende dokumentation for effektive sundhedsfremme- og 

forebyggelsesinterventioner med effekt på mænds sundhed meget sparsom, og der er et stort behov for 

mere viden. 

Formål  
Formålet med forskningsprojektet Mænds mobile sundhed er at bidrage med viden om, hvordan mobile 

sundhedsapplikationer påvirker det fysiske aktivitets niveau hos mænd med kort eller ingen uddannelse 

samt hyppigheden af, hvor ofte de tænker og gør noget for egen sundhed. Forskningsprojektet fokuserer 

på mænd med kort eller ingen uddannelse, da deres middellevetid er lavest, og da der på nuværende 

tidspunkt ikke er gennemført forskning med mobile sundhedsapplikationer som sundhedsfremmende 

intervention til denne målgruppe. Forskningsprojektets resultater og viden vil kunne anvendes af både 

arbejdspladserne, sundhedsvæsnet og politikere, og der vil være tale om en sundhedsfremmende 

intervention, der ikke kræver professionel kontakt og er derved cost-effektiv. 

Forskningsspørgsmål 
Den indledende litteratursøgning i forhold nuværende viden om mænds sundhed, mobilapplikationer og 

fysisk aktivitet har afgrænset forskningsprojektet til nedenstående forskningsspørgsmål:    

 At undersøge hvilken effekt mobile sundhedsapplikationer har på tanker og handlinger angående 

egen sundhed hos mænd med kort eller ingen uddannelse. 

 At undersøge hvordan mobile sundhedsapplikationer påvirker det fysiske aktivitetsniveau blandt 

mænd med kort eller ingen uddannelse. 

 At undersøge effekten af mobile sundhedsapplikationer set i forhold til kondition, hvilepuls og 

hvileblodtryk blandt mænd med kort eller ingen uddannelse. 

Hypoteser 
Med udgangspunkt i forskningsprojektets forskningsspørgsmål er der udledt følgende hypoteser: 

 Mænd i interventionsgruppen vil oftere tænke på egen sundhed igennem interventionsperioden. 

 Mænd i interventionsgruppen vil oftere gøre noget for at fremme egen sundhed igennem 

interventionsperioden. 

 Mændene i interventionsgruppen vil øge deres fysiske aktivitets niveau mere end kontrolgruppen 

igennem interventionsperioden. 

 Mændene i interventionsgruppen vil forbedre deres kondition mere end kontrolgruppen i 

interventionsperioden. 

 Mændene i interventionsgruppen vil forbedre2 deres hvile BT og – puls mere end kontrolgruppen 

igennem interventionsperioden.  

                                                           
2
 Forblive eller nærme sig normalværdierne for hvile puls 60 – 100 slag/min. (40 – 60 slag/min. for veltrænede 

sportsfolk). Forblive eller nærme sig normalværdierne for hvile BT: 100 – 140 systolisk/ 60-90 diastolisk 
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Disse hypoteser og forskningsspørgsmål er styrende for forskningsprojektets design og vil blive 

analyseret og diskuteret, så der kan gives en afsluttende konklusion på projektets forskningsspørgsmål. 

Forskningsdesign 
Til bearbejdning af forskningsspørgsmålene og tilhørende hypoteser anvendes et kvasi studie med en 

interventions- og kontrolgruppe. Det er ikke muligt at allokere deltagerne tilfældigt, da mændenes 

mobiltelefon vil afgøre, om de er med i kontrolgruppen eller interventionsgruppen. De deltagere der har 

en android telefon allokeres til interventionsgruppen og deltagere med IPhone eller ingen telefon 

allokeres til kontrolgruppen, derfor er et RCT studie ikke muligt. Kontrolgruppen skal fungere som 

sammenligningsgrundlag, som resultaterne i interventionsgruppen holdes op imod, hvorved effekten af 

interventionen kan vurderes.  

Der etableres kontakt til virksomheden, hvor metoden for mændenes tilmelding, baselinemåling og 

effektmåling diskuteres og aftales, så det både tager hensyn til forskningsprojektet samt virksomhedens 

tids- og personaleforbrug. 

Alle produktionsmedarbejderne på virksomheden introduceres til projektets formål og informeres om, 

hvad deltagelse i projektet indebærer. 

Medarbejderne udfylder et tilmeldingsskema med registrering af navn, fødselsår, type af mobiltelefon, 

mobil nummer, ægteskabelig status og antal års uddannelse (se bilag 4). De tilmeldte randomiseres ud 

fra deres type af mobiltelefon, se efterfølgende afsnit angående population.  

Der gennemføres baseline- og effektmåling hos både interventions- og kontrolgruppe. Alle målinger 

registreres i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Derfor blev forskningsprojektet anmeldt 

til Datatilsynet, der i august 2015 gav tilladelse til gennemførsel af projektet. 

Population 
Flere RCT studier viser, at N har varieret fra 12 – 42, med en ligelig fordeling mellem 

Interventionsgruppen og kontrolgruppen (Glynn m.fl. 2014) (Bort-Roig m.fl. 2014). Derfor vil 

forskningsprojektet Mænds mobile sundhed, gerne have flere end 42 deltagere. Samtidig har forskningen 

vist et lidt større frafald i interventionsgruppen end i kontrolgruppen, derfor er N justeret for denne 

forskel. 

N i interventionsgruppen = minimum 45 

N i kontrolgruppen = minimum 40 

Interventionsgruppen er mænd i alderen 25 år – 62 år med kort eller ingen uddannelse, der er ansat på 

en større dansk industri virksomhed. Mændene skal have en android smartphone og kunne læse danske 

sms beskeder.  

Kontrolgruppen er mænd i alderen 25 år – 62 år med kort eller ingen uddannelse, der er ansat på en 

større dansk industri virksomhed, der ikke har en smartphone eller som har en I Phone.    

Kortuddannede defineres som hørende til en af følgende grupper 
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 8 års skolegang, eventuelt suppleret med en afsluttet erhvervsrettet uddannelse eller uddannelse 

svarende hertil 

 9-10 års skolegang, eventuelt suppleret med en afsluttet 2-årig erhvervsrettet uddannelse eller 

 9-10 års skolegang, eventuelt suppleret med en forældet erhvervsrettet uddannelse (Uddannelses- 

og forskningsministeriet) 

Data, både fra interventions og kontrolgruppen, vil blive anonymiseret og blive bearbejdet i de allokerede 

grupper. Alle deltagere informeres om, at arbejdspladsen ikke vil få indsigt i den enkelte deltagers data, 

da arbejdspladsen kun vil få indsigt i de allokerede gruppers data  

Valg af mobil sundhedsapplikation  
Udvælgelsen af den mobile sundhedsapplikatione er baseret på forskning om, hvad en applikation skal 

indeholde, hvis sandsynligheden for virkning skal øges. Kriterierne er, at den skal være enkel, registrere 

antal skridt samt give mulighed for registrering af anden fysisk aktivitet, målt i minutter. Der udover skal 

det være muligt at aflæse registrerede skridt og antal minutter for de fire foregående uger. Med disse 

kriterier er appikationen ”Google Fit” valgt, og den giver også mulighed for, at den enkelte deltager 

formulerer mål for antal skridt pr. dag og får en motiverende feedback besked, når deltageren har nået 

målet (Tang 2015) (Conroy 2014) (Middelwerd 2014). 

Baselinemåling 
Baseline- og effektmålingen er planlagt, så de giver mulighed for at sammenligne resultaterne hos både 

interventions- og kontrolgruppen. Samtidig planlægges longitudinelle målinger hver 4 uge i 

interventionsgruppen igennem interventionsperioden på 6 måneder. De longitudinelle målinger skal give 

viden om mobile sundhedsapplikationers effekt over tid. 

Baselinemålingen gennemføres på arbejdspladsen i arbejdstiden, og den indeholder: 

 Elektronisk måling af hvileblodtryk (systolisk/diastolisk) og hvilepuls. 

 Måling med Visuel Analog Skala (VAS) af, hvor ofte manden tænker på egen sundhed med 

angivelse af et tal mellem 1 – 10, der er gradueret fra ’aldrig’ til ’hele tiden’ (se bilag 8).  

 Måling med VAS af, hvor ofte manden gør noget for egen sundhed med angivelse af et tal 

mellem 1 – 10, der er gradueret fra ’aldrig’ til ’hele tiden’ (se bilag 8). 

 Måling af kondition via computerstyret steptest 

 Måling af antal skridt og antal minutter af anden aktivitet i den 1. interventionsuge  

Interventionsgruppen får ved baselinemålingen udleveret to laminerede redskaber, nemlig de to VAS (Se 

bilag 8), så de ved hver interventionsmåling kan vurdere hvilket tal, der er beskrivende for deres 

handlinger og tanker om egen sundhed. Ved baselinemålingen får interventionsgruppen også udleveret 

en skriftlig vejledning i forhold til downloading og anvendelse af den valgte mobile sundhedsapplikation.  

Interventionsmålingerne  
Hver fjerde uge gennemføres interventionsmålingerne i interventionsgruppen og kommunikeres via SMS 

til projektansvarlige, der registrerer resultaterne i SPSS, 

Interventionsmålingerne indeholder: 

 Selvrapporterede antal skridt i en udvalgt uge. 

 Selvrapporterede antal minutter af anden fysisk aktivitet i samme udvalgte uge. 
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 Måling med VAS af, hvor ofte deltageren tænker på egen sundhed med angivelse af et tal mellem 

1 – 10, der er gradueret fra aldrig til hele tiden (se bilag 8).  

 Måling med VAS af, hvor ofte deltageren gør noget for egen sundhed med angivelse af et tal 

mellem 1 – 10, der er gradueret fra aldrig til hele tiden (se bilag 8). 

Det forventes, at interventionsmålingerne både kan fungere som motivationsfaktor for mændene og vise 

for det første udsvingene i mændenes fysiske aktivitet og for det andet hyppigheden af, at de tænker og 

gør noget for egen sundhed igennem interventionsperioden. 

Effektmåling 
Gennemføres på arbejdspladsen i arbejdstiden og indeholder: 

 Måling af hvileblodtryk og hvilepuls. Ved en forbedret kondition forventes at hvileblodtryk og 

hvilepuls forbedres 

 Måling med VAS af, hvor ofte manden tænker på egen sundhed med angivelse af et tal mellem 1 

– 10, der er gradueret fra aldrig til hele tiden (se bilag 8).  

 Måling med VAS af, hvor ofte manden gør noget for egen sundhed med angivelse af et tal 

mellem 1 – 10, der er gradueret fra aldrig til hele tiden (se bilag 8). 

 Måling af kondition via computerstyret steptest. Denne gennemføres for at validere de 

selvrapporterede data omkring fysisk aktivitet i interventionsperioden 

Statistisk analyse 
Den statistiske analyse vil blive udført i SPSS (version 22, IBM software), signifikansniveauet sættes til 

5%. Det statistiske arbejde registreres i en tilhørende logbog. 

Der anvendes deskriptiv statistik til at karakterisere interventions- og kontrolgruppen med hensyn til 

registrerede baselinekarakteristika. Kategoriske variabler vil blive beskrevet via antal og proportioner, 

mens kontinuerte variabler beskrives ved middelværdier eller medianer afhængigt af fordelingen af data. 

Der udføres oneway ANOVA med gentagelser til at undersøge, om der sker en ændring blandt mændene i 

interventionsgruppen i forhold til, hvor ofte de tænker på egen sundhed, og hvor ofte de gør noget for at 

fremme egen sundhed, dette gøres ved at sammenligne målingerne fra hele interventionsperioden. Det 

undersøges ligeledes via oneway ANOVA med gentagelser, om der sker en ændring i mændenes fysiske 

aktivitetsniveau (antal skridt) igennem interventionsperiodens 6 måneder.  

Den endelige effekt af interventionen undersøges ved at sammenligne interventions- og kontrolgruppen 

ved en uparret t-test med hensyn til, hvor ofte de tænker på egen sundhed, og hvor ofte de gør noget for 

at fremme egen sundhed. 

Det undersøges desuden om mændenes kondition, hvileblodtryk og hvilepuls forbedres i 

interventionsperioden. Til dette anvendes en parret t-test til sammenligning af baselinedata og data ved 

6 måneders follow-up. Det undersøges ligeledes, om der er statistisk signifikant forskel på ændringen i 

kondition, hvileblodtryk og hvilepuls ved at sammenligne den gennemsnitlige ændring i kontrol- og 

interventionsgruppen med en uparret t-test. 

Projektets intervention 
Den samlede intervention indebærer, at mændene får installeret mobil appikationen ”Google Fit”, hvor de 

formulerer deres mål for antal skridt pr. dag. Hver anden uge modtager de en sms-besked med et 

generelt sundhedsfremmende budskab. Dette budskab er udviklet med fokus på et lavt lixtal, samt fokus 
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på handlinger frem for følelser, da nuværende forskning viser, at det er den type kommunikation, der 

primært er virkningsfuld til mænd (Simonsen 2006) (Madsen 2014).  

Hver fjerde uge registrerer mændene en udvalgt3 uges aktiviteter og markerer på VAS (se bilag 8) 

henholdsvis, hvor ofte de tænker på egen sundhed, og hvor ofte de gør noget for at fremme egen 

sundhed. Dette sender de til projektansvarlige via sms. 

Interventionsperioden er planlagt til 6 måneder, hvor nuværende forskning primært har været med en 

interventionsperiode fra 2 uger op til 6 måneder, med de fleste på 2 – 8 uger (Glynn 2014) (Bort-Roig 

2014) 

Projektdeltagere 
Ansvarlig for projektets gennemførsel, gennemførsel af baselinemåling, intervention og effektmåling:  
Vinie Levisen, sundhedskonsulent, Udvikling og forskning - Videncenter for Sundhedsfremme, UC 
Syddanmark  

Lembckesvej 7, 6100 Haderslev 
M +45 7266 5251, E-mail: vdhl@ucsyd.dk   
  
Ansvarlig for den statistiske bearbejdning: 

Camilla Skovbjerg Jensen, Adjunkt, Bioanalytikeruddannelsen,UC Syddanmark Degnevej 16, 6705 
Esbjerg Ø  
T +45 7266 2736, E-mail: - csje@ucsyd.dk  

Aktivitets- og tidsplan 
Skematisk oversigt over projektets gennemførelse, samt hvem der er ansvarlig. 

Fase Formål  Ansvarlig 
Fase 1 - projektbeskrivelse 
Februar 2015 – juli 2015 

 

Medio marts – medio maj 
 
 
 

 
 
 
Medio maj – medio juni 
 
 
Medio juni - 3. juli 

 
 
 
 
 
 

23. juni 
 
 
 
 

 
 
 

Gennemføre systematisk litteratursøgning 
Læse udvalgte forskningsartikler og vurdere 

relevans for projektet. 
 
Udarbejde projektbeskrivelse 
Indledende kontakt med virksomhed. 
 
Beskrive den statistiske analyse og kvalificere 
projektbeskrivelsen 

 
Færdiggøre projektbeskrivelse og maile den til 
Finn Mogensen. 
 
Udarbejde tilmeldingsskema 
Udarbejde skema til baselinemåling  
Opsætning af SPSS til indtastning af målinger 

 

Møde med virksomhedens Produktions-ledelse 
ang. Projektets formål – intervention, 
information om forventet forbrug af arbejdstid 
til baseline og effektmåling mm.   
Aflevering af tilmeldingsskemaer 

 
 
 

Vinie 
Vinie 

 
 
Vinie 
 
 
Camilla 
 

 
Vinie 
 
 
Vinie 
Vinie 
Vinie 

 

Vinie  
 
 
 
 

                                                           
3
 Den specifikke uge er udvalgt af projektansvarlige, og ikke kendt af mændene før de modtager sms besked om, 

hvilken uge de skal sende data. 

mailto:vdhl@ucsyd.dk
mailto:csje@ucsyd.dk
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Primo juli  
  

 
Udvikling af skriftlig vejledning til installering 
og brug af ”Google Fit” 

 
Kopiering og laminering af VAS scala til 
interventionsgruppen. 
 
 

 
Vinie 
 

 
Vinie 
 
 

Fase 2 - Intervention 
August 2015 – februar 
2016 

 
Primo august 
 
 
28. august 
 
 

2. september 
 
 
 
Uge 36 
 

 
 
 
 
 
 
Uge 37 

 
 
 
Uge 38 

 
 
 

Uge 40 
 
 
Uge 42 
 
 

 
 
Uge 42 
 
 
Uge 44 
 

 

Uge 45 
 
 
 
 
Uge 46 

 
 
Uge 48 

 
 
 
Fremsendelse af kort introduktion om 
projektet til Fabrikschef 
 
Præsentere projektet for alle medarbejderne – 

udlevere tilmeldingsskemaer 
 
Produktionslederen indsamler 

tilmeldingsskemaerne og sender dem til 
projektansvarlige 
 
Udvælgelse og indtastning af stamdata på 

informanter til interventions- og 
kontrolgruppen. 
 
Udarbejde tidsplan for baselinemåling og 
mailes til produktionslederen 
 

Gennemførsel af baseline for både 
interventions- og kontrolgruppen. 
Indtastning af baselinemålingerne  
 
Sms til interventionsgruppe til afrapportering 
af denne uges antal skridt og antal minutters 
anden fysisk aktivitet - Baseline 

 
Sms til interventionsgruppen med et generelt 
sundhedsfremmende budskab. 
 
Sms til interventionsgruppe til afrapportering 
af denne uges antal skridt og antal minutters 
anden fysisk aktivitet, samt tal for de to VAS 

Scala. Indtastning af 1. opfølgende måling 
 
Sms til interventionsgruppen med et generelt 
sundhedsfremmende budskab. 
 
Sms til interventionsgruppen med et generelt 

sundhedsfremmende budskab. 
 
Sms til interventionsgruppe til afrapportering 
af denne uges antal skridt og antal minutters 

anden fysisk aktivitet, samt tal for de to VAS 
Scala. Indtastning af 2. opfølgende måling 
 

Sms til interventionsgruppen med et generelt 
sundhedsfremmende budskab. 
 
Sms til interventionsgruppen med et generelt 
sundhedsfremmende budskab. 
 

 
 
 
Vinie 
 
 
Vinie 

 
 
Produktionslederen 

 
 
 
Vinie 

 
 
 
Vinie 
 
 

Vinie 
 
 
 
Vinie 
 
 

 
Vinie 
 
 
Vinie 
 
 

 
 
Vinie 
 
 
Vinie 

 
 
Vinie 
 

 
 
 

Vinie 
 
 
Vinie 
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Uge 49 

 
 
 
 
Uge 50 
 

 
Uge 52 
 
 
Uge 02 
 
 

 
 

Uge 03 
 
 
Uge 05 
 

 
Uge 06 
 
 
 
 

Uge 7 

Sms til interventionsgruppe til afrapportering 
af denne uges antal skridt og antal minutters 
anden fysisk aktivitet, samt tal for de to VAS 

Scala. Indtastning af 3. opfølgende måling 
 
Sms til interventionsgruppen med et generelt 
sundhedsfremmende budskab. 
 
Sms til interventionsgruppen med et generelt 

sundhedsfremmende budskab. 
 
Sms til interventionsgruppe til afrapportering 
af denne uges antal skridt og antal minutters 
anden fysisk aktivitet, samt tal for de to VAS 
Scala. Indtastning af 4. opfølgende måling 
 

Sms til interventionsgruppen med et generelt 
sundhedsfremmende budskab. 

 
Sms til interventionsgruppen med et generelt 
sundhedsfremmende budskab. 
 
Sms til interventionsgruppe til afrapportering 

af denne uges antal skridt og antal minutters 
anden fysisk aktivitet, samt tal for de to VAS 
Scala. Indtastning af 5. opfølgende måling 
 
Sms til interventionsgruppen med et generelt 
sundhedsfremmende budskab. 

 

Vinie 
 
 

 
 
Vinie 
 
 
Vinie 

 
 
Vinie 
 
 
 
 

Vinie 
 

 
Vinie 
 
 
Vinie 

Fase 3 – Effektmåling og 
statistisk analyse 
marts 2016 – juni 2016 

 
Uge 9  

 
 
 

marts - juni 

 
 
 
Effektmåling hos interventions og 
kontrolgruppen. 

Indtastning af effektmålingerne 
 
Bearbejdning af data, styret af 
forskningsspørgsmålene 
 

 
 
 
Vinie 
 

 
 
Camilla 
 

Fase 4 - Artikelskrivning 

Juni 2016 – December 
2016 

 
August  
 
Oktober   

 

 
 
Udarbejdeforsknings artikel om projektets 
resultater 
 
Indsende forskningsartikel til preview  

 

 
 
Vinie og Camilla 
 
 
Vinie 

Formidling 
Viden om sundhedsfremmende og forebyggende interventioner, der påvirker mænds sundhed positivt, vil 

være væsentligt for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, da flere undersøgelser viser at 

sundhedsvæsnet er feministisk præget i kommunikations- og samarbejdsform (Madsen 2014) (Ingholt 

2014). Derfor fravælger flere mænd bl.a. forskellige rehabiliteringstilbud (Ingholt 2014). Der formodes, 

at den viden som projektet skaber, vil være af interesse for sundhedsfaglige aktører i kommuner og 

regioner  

Resultaterne fra projektet vil blive anvendt i undervisning på de sundhedsfaglige professions 

bacheloruddannelser samt på de sundhedsfaglige diplomuddannelser. Derudover vil forskningsprojektets 
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resultater blive formidlet via en af følgende udvalgte og relevante tidsskrifter fra Autoritetslisten for serier 

20144: 

 Tidskrift for arbejdsliv 

 Klinisk sygepleje (side 590) 

 American journal of Mens health side 878 (fra 2015) 

Kontaktpersoner 
Vinie Levisen, sundhedskonsulent, Udvikling og forskning - Videncenter for Sundhedsfremme  
Lembckesvej 7, 6100 Haderslev  
M +45 7266 5251, E-mail: vdhl@ucsyd.dk   
 
Camilla Skovbjerg Jensen, Adjunkt, Bioanalytikeruddannelsen,  
Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø  

T +45 7266 2736, E-mail: csje@ucsyd.dk  

 
Randers Tandhjulsfabrik A/S: 
Lars Bo Nielsen, Fabrikschef,  
Haraldsvej 19, 8960 Randers SØ 
T +45 8915 3110, E-mail: lbn@tandhjul.dk 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

                                                           
4
 http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-

forskningsindikator/autoritetslister/bfi_series_2014.pdf 

mailto:vdhl@ucsyd.dk
mailto:csje@ucsyd.dk
mailto:lbn@tandhjul.dk
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Bilag 1  Anggard risk score 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 2 Litteratursøgning - Søgestrategi 
Den systematiske litteratursøgning 

Inklusionskriterier: max. 10 år, RCT,  Kvasistudier og Reviews, studier fra vestlige lande. 

Sprog: Engelsk, nordisk og dansk 

Databaser: PubMed, Cochrane, CINAHL,  SveMed+, PsycINFO 
  , 

Database 
 

Søgeord Limits Antal hits Anvendelighed 

PubMed #1: Men`s health – [MeSH] (OR) Male health (OR) 

Male`s health (OR) Men`s health promot* (OR) 
Healthy male* 
#2: Mobile applications [MeSH] (OR) Mobile 
application (OR) Mobile app (OR) Mibile Apps (OR) 
Portable electronic app (OR) Portable electronic apps 
(OR) Portable electronic application (OR) Portable 
electronic applications (OR) Portable softwarw app* 

(OR) Smartphone app* (OR) Phone app* (OR) Mobile 
techn* (OR) Mobile health app* (OR) Mobile health 

techn* 
#3: Motor activity [MeSH] (OR) Motor activit* (OR) 
Physical activit* (OR) Locomotor activit* 
 
#4 = (#1 AND #2)  

#5 = (#1 AND #3) 
#6 = (#2 AND #3) 
#7 = (#1 AND #2 AND #3) 
 

Titel abstract # 1 = 21.867 

 
 
#2 = 1706 
 
 
 
 

 
 

 
#3 = 243.224 
 
 
#4 = 834 

#5 = 1.676 
#6 = 120 
#7 = 80 

#7: mange studier 

relateret til mænd med 
kroniske sygdomme dvs. 
flere studier har fokus på 
når manden har kontakt 
med sundhedsvæsnet.  
Alle studier med børn og 
teenager er ekskluderet. 

 
Der er udvalgt 6 artikler ud 

fra læsning af abstract Se 
Bilag 3 

Database 
 

Søgeord Limits Antal hits Anvendelighed 

Cochrane #1: Men`s health – [MeSH] (OR) Male health (OR) 

Male`s health (OR) Men`s health promot* (OR) 

Healthy male* 
#2: Mobile applications [MeSH] (OR) Mobile 
application (OR) Mobile app (OR) Mibile Apps (OR) 
Portable electronic app (OR) Portable electronic apps 
(OR) Portable electronic application (OR) Portable 

Titel abstract og 

Keywords 

# 1 = 23 

 

 
#2 = 175 
 
 
 

Ingen relevante artikler – 

alle artikler er relateret til 

syge mennesker og 
primært med et 
behandlende – 
rehabiliterende fokus 
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electronic applications (OR) Portable softwarw app* 
(OR) Smartphone app* (OR) Phone app* (OR) Mobile 
techn* (OR) Mobile health app* (OR) Mobile health 

techn* 
#3: Motor activity [MeSH] (OR) Motor activit* (OR) 
Physical activit* (OR) Locomotor activit* 
 
#4 = (#1 AND #2)  
#5 = (#1 AND #3) 

#6 = (#2 AND #3) 

#7 = (#1 AND #2 AND #3) 
 

 
 
 

 
#3 = 754 
 
 
#4 = 3 
#5 = 3  

#6 = 37 

#7 = 0 

Database 
 

Søgeord Limits Antal hits Anvendelighed 

CINAHL #1: Men`s health – [Headings] (OR) Male health (OR) 
Male`s health (OR) Men`s health promot* (OR) 
Healthy male* 

#2: Mobile applications [Headings] (OR) Mobile 
application (OR) Mobile app (OR) Mibile Apps (OR) 
Portable electronic app (OR) Portable electronic apps 
(OR) Portable electronic application (OR) Portable 
electronic applications (OR) Portable softwarw app* 

(OR) Smartphone app* (OR) Phone app* (OR) Mobile 
techn* (OR) Mobile health app* (OR) Mobile health 

techn* 
#3: Motor activity [Headings] (OR) Motor activit* 
(OR) Physical activit* (OR) Locomotor activit* 
 
#4 = (#1 AND #2)  
#5 = (#1 AND #3) 
#6 = (#2 AND #3) 

#7 = (#1 AND #2 AND #3) 
 

Abstract # 1 = 3.842 
 
 

#2 = 763 
 
 
 
 

 
 

 
#3 = 21.774 
 
 
#4 = 0 
#5 = 121  
#6 = 40 

#7 = 0 

#5 og #6 havde flere 
relevante artikler, der er 
udvalgt 4 ud fra abstract se 

Bilag 3 
 
Mange artikler relateret til 
specifikke diagnoser 
og/eller overvægtige. 

Specielt overvægtige børn 
og unge. 

 
Alle studier med børn, 
teenager og studier med 
fokus på specifikke 
diagnoser er ekskluderet 

Database 
 

Søgeord Limits Antal hits Anvendelighed 

SveMed+ 
 

#1: Men – [MeSH] (OR) Men`s health (OR) Male 
health (OR) Male`s health (OR) Men`s health 
promot* (OR) Healthy male* 

#2: Mobile applications [MeSH]  

Peer reviewed 
tidsskrifter 

# 1 = 120 
 
#2 = 9 

 

Ingen relevante artikler 
 #5 artikler har fokus på 
børn og overvægt 
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#3: Motor activity [MeSH] (OR) Motor activit* (OR) 
Physical activit*  
 

#4 = (#1 AND #2)  
#5 = (#1 AND #3) 
#6 = (#2 AND #3) 
#7 = (#1 AND #2 AND #3) 
 

#3 = 152 
 
 

#4 = 0 
#5 = 2  
#6 = 0 
#7 = 0 

Database 
 

Søgeord Limits Antal hits Anvendelighed 

PsycINFO #1: Human males [Thesaurus] 

#2: Health [Thesaurus] (OR) Wellbeing (OR) Health 
attitude* (OR) Health behavior (OR) Health promot* 
#3: Mobile devices [Thesaurus] (OR)Cellular phone* 
#4 Physical activity [Thesaurus] (OR )Motor 
proces*(OR) Exercise (OR) Active living (OR) activity 
level (OR) Health behavior (OR) Motor activit* (OR) 

Physical activit* (OR) Locomotion 
 
#5 = (#1 AND #2)  
#6 = (#1 AND #2 AND #3) 
#7 = (#1 AND #2 AND #4) 

#8 = (#1 AND #2 AND #3 AND  #4) 
#9 = (#1 AND #3 AND #4) 

#10 = (#2 AND #3 AND #4) 
#11 = (#1 AND #4) 
 

Abstract # 1 = 13.897 

 
#2 = 401.823 
 
#3 = 1.041 
#4 = 74.843 
 

 
 
#5 = 49  
#6 = 0 
#7 = 2 

#8 = 0 
#9 = 0 

#10 = 13 
#11 = 18 

Ikke muligt at søge på 

Mobile application eller 
app*.  
Mange af artiklerne 
relateret til børn – unge, 
samt med fokus på 
udvikling og/eller 

seksualitet, disse fravalgt. 
#10 her er udvalgt 3  
artikler ud fra abstract, se 
Bilag 3 
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Bilag 3  Udvalgte artiklers kvalitet og relevans 
Artikel Design Formål Effektmål Resultater Relevans for 

projektet 
Tang, 

Jason; Abraham, 
Charles; Stamp, 
Elena; Greaves, Colin 
 
How can weight-loss 

app designers' best 
engage and support 

users? A qualitative 
investigation 
 
British Journal of 
Health Psychology 
(BR J HEALTH 

PSYCHOL), 2015 Feb; 
20 (1): 151-71 

Semistrukturerede 

interviews med 19 
unge voksne 

Denne undersøgelse 

udforskede unge 
voksnes erfaringer 
ved at bruge e-
health 
internetbaserede 

computer eller 
mobiltelefon 

applikationer  ( apps 
), og hvad de 
værdsatte ved disse 
apps 
 

Deltagerne værdsatte en 

attraktiv 
brugergrænseflade. 
Struktur , 
brugervenlighed , 
personlige egenskaber og 

tilgængelighed (herunder 
dual telefon - 

computeradgang ) blev 
alle vigtige for deltagerne 
og brugerne. 
Fortsat brug af apps. 
afhænger  af disses 
design. Mange mente, at 

fokus på kalorie 
optælling også var 
begrænsende. Nogle 
brugere nævnte 

adfærdsændring 
strategier og kendte 
adfærdsændring 

teknikker anvendes af 
apps , herunder ; 
egenkontrol , målsætning 
og adfærdsmæssige 
feedback. Kun få brugere 
rapporterede positive 
forandringer i fysiske 

aktivitetsniveau. 
 

Anvendelse af særlige 

designfunktioner og 
anvendelse af 
evidensbaserede adfærd 
ændre teknikker kan 
optimere fortsat brug og 

effektiviteten af internet / 
smart telefon 

interventioner. E- sundhed 
anvendes i stigende grad 
til at levere vægttab / 
kontrolprogrammer. De 
fleste e - 
sundhedsprogrammer er 

ikke blevet baseret på 
evidensbaserede designs, 
og det er uklart, hvilke 
funktioner brugerne finder 

nyttige eller ikke så 
nyttige.  
 Vægt tab app brugere 

værdsat struktur, 
brugervenlighed , 
personlige funktioner og 
tilgængelighed. 
Målsætning og feedback 
på kalorieindtag / 
energibalance var den 

mest udbredte opførsel 
ændre teknikker. 

Designere bør overveje en 
omfattende mad -
database, en fødevare 
scanner, og levering af 

dagbøger. 
 

Denne kan sige 

noget om hvad 
brugerne 
værdsætter ved 
apps.  
  

Den matcher dog 
ikke det 

kvantitative design 
eller køn og har 
mere fokus på 
vægttab end fysisk 
aktivitet 
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Artikel Design Formål Effektmål Resultater Relevans for 
projektet 

Buchholz, Susan 
Weber; Wilbur, 
JoEllen; Ingram, 

Diana; Fogg, Louis 
 
Physical Activity Text 
Messaging 
Interventions in 

Adults: A Systematic 
Review 

 
WORLDVIEWS EVID 
BASED NURS, 2013; 
10 (3): 3rd Quarter: 
163-73.  
 

Systematisk 
Review   
 

Gennemført  1. 
oktober 2011. 
Forskning, der 
fokuserer på 
interventionsstudie

r hos voksne, 
fysisk aktivitet og 

tekstbeskeder  
 Brug af flere 
databaser, 
omfattede 
søgestrategi 
offentliggjorte 

engelsksprogede 
undersøgelser  

At gennemgå den 
eksisterende 
videnskabelige 

litteratur på 
interventioner med 
tekstbeskeder  hos 
voksne ang. fysisk 
aktivitet. 

Median effekten for 
undersøgelserne var 
0,50.  

 
At fremme fysisk 
aktivitet ved hjælp af 
sms er kun blevet 
undersøgt af en lille 

gruppe af forskere.  
 

Aktuel er fysisk aktivitet 
og sms undersøgelser 
kendetegnet ved små 
stikprøvestørrelser, 
heterogene, men positiv 
effekt størrelser. Der er 

manglende specificitet 
med hensyn til 
udviklingen af 
tekstbeskeder, der 

anvendes i disse 
undersøgelser.  
 

Yderligere forskning på 
dette område er bydende 
nødvendigt for at fremme 
udvidelsen af mobil 
teknologi til at fremme 
fysisk aktivitet. 
 

Identifikationen af 200 
publikationer. 10 
undersøgelser blev 

inkluderet i den endelige 
bedømmelse. 
Undersøgelserne blev 
udført i syv lande med 
over halvdelen som RCT  

 Deltagerne i 
undersøgelserne var 

overvejende unge til 
midaldrende kvinder.  
 
Fysisk aktivitetsdata blev 
primært opnået ved 
selvrapportering selvom 

tre undersøgelser brugte 
skridttællere eller 
accelerometre.  
 

Interventioner lå fra at 
sende SMS-beskeder til at 
kombinere tekstbeskeder 

med 
undervisningsmateriale, 
personale støtte og / eller 
internetteknologi.  
Der er minimal oplysninger 
vedrørende udvikling eller 
antal tekstmeddelelser, 

der anvendes. 

Denne viser 
relevansen af at 
sende SMS 

beskeder til 
deltagerne for at 
fremme den fysiske 
aktivitet.  
Vigtigt at der 

beskrives hvilke 
kriterier, der er for 

udvikling af disse 
beskeder samt hvor 
ofte de sendes. 
 
Det er primært 
relateret til kvinder 

– dette viser 
relevansen af at 
have fokus på 
mænd 

Artikel Design Formål Effektmål Resultater Relevans for 
projektet 

Bort-Roig, 
Judit; Gilson, 
Nicholas; Puig-Ribera, 
Anna; Contreras, 

Systematisk 
Review 
 
Gennmført 

Viden om effekten af 
smartphone 
teknologi til at 
fremme fysisk 

Rækken af nye 
interventionsstrategier 
ved anvendes af 
smartphones 

I alt 26 artikler (med den 
første udgivet i 2007) 
opfyldte inklusionskriterier.  
Alle undersøgelser blev 

Bekræfter at 
evidensen af 
smartphone som 
intervention til at 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Buchholz%2C%20Susan%20Weber%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Buchholz%2C%20Susan%20Weber%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Wilbur%2C%20JoEllen%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Wilbur%2C%20JoEllen%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Ingram%2C%20Diana%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Ingram%2C%20Diana%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Fogg%2C%20Louis%22%7C%7Csl~~rl','');
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Ruth; Trost, Stewart 
 
Measuring and 

Influencing Physical 
Activity with 
Smartphone 
Technology: A 
Systematic Review. 
 

Sports Medicine 

(SPORTS MED), 2014 
May; 44 (5): 671-86. 
(46 ref) 

september 2013  
 
Database: Web of 

Knowledge, 
PubMed, 
PsycINFO, EBSCO, 
and ScienceDirect. 
Søgeord:(physical 
activity OR 

exercise OR 

fitness) AND 
(smartphone* OR 
mobile phone* OR 
cell phone*) AND 
(measurement OR 
intervention) 

aktivitet anvendelighed , 
fremhæver potentialet 
som teknologien har for 

at fremme fysisk 
aktivitet. Men der er 
beskedne interventions- 
effekter ved det 
eksisterende litteratur.  
Fremtidige undersøgelser 

har brug for at udnytte 

RCT, større 
stikprøvestørrelser, og 
længere studier til at 
kvalificere udforskningen 
af kapaciteten ved 
smartphone som 

intervention ved fysiske 
aktivitet. 
 

gennemført i meget 
ressourcestærke lande; 12 
artikler med fokus på 

særlige populationer (fx 
overvægtige patienter).  
 
Måleunøjagtighed 
varierede fra 52 til 100% 
(n = 10 forsøg).  

I 17 artikler gennemføres 

og evalueres en 
intervention.  
Smartphones metoder  til 
at påvirke fysisk aktivitet 
har tendens til at være ad 
hoc, i stedet for teori 

tilgange; fysisk aktivitet 
profiler, målsætning, real-
time feedback, social 
støtte networking og 
online-høring ekspert blev 
identificeret som de mest 

nyttige metoder for at 

fremme fysisk aktivitet.  
 
Kun fem studier vurderede 
fysiske aktivitet 
intervention virkninger; 
tæller alle brugte skridt 

som effektmål.  
Fire studier (tre Pre-post 
og en sammenligning) 
rapporterede fysisk 
aktivitet stiger (12-42 

deltagere, 800-1,104 trin / 
dag, 2 uger-6 måneder), 

og en case-kontrol 
undersøgelse rapporteret 
fysisk vedligeholdelse 
aktivitet (n = 200 

fremme fysisk 
aktivitet stadig er 
under udvikling. 

Væsentligt at 
studierne 
gennemføres som 
RCT med højt N 
(nuværende 12 – 
42) og gerne 

længere studier 

(Nuværende 2 uger 
– 6 måneder). 
 
Viser belæg for at 
bruge antal skridt 
som effektmål 

(Stigning på 800 – 
1.104 trin/dag) 
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deltagere ;> 10.000 skridt 
/ dag) over 3 måneder.  
 

Begrænsninger: 
Smartphone er et relativt 
nyt fagområde i fysisk 
aktivitets forskning og 
dermed er 
evidensgrundlaget er ved 

at skabes. 

 

Artikel Design Formål Effektmål Resultater Relevans for 
projektet 

Glynn, Liam 
G; Hayes, Patrick 
S; Casey, 
Monica; Glynn, 

Fergus; Alvarez-
Iglesias, 
Alberto; Newell, 
John; OLaighin, 
Gearóid; Heaney, 

David; O'Donnell, 
Martin; Murphy, 

Andrew W 
 
Effectiveness of a 
smartphone 
application to 
promote physical 
activity in primary 

care: the SMART 
MOVE randomised 
controlled trial. 

 
British Journal of 
General Practice (BR J 

GEN PRACT), 2014 
Jul; 64 (624): e384-

RCT 
 
N = 77 (64% 
kvinder) 

 8 -ugers, 
randomiseret 
kontrolleret forsøg 
i landdistrikterne, 
indenfor den 

primære 
sundhedssektor i 

det vestlige Irland. 
 
Metode: Android 
smartphone-
brugere > 16 år 
blev rekrutteret 
via den primære 

sundhedstjeneste. 
Alle deltagere fik 
udleveret mål for 

fysisk aktivitet og 
oplysninger om 
fordelene ved 

motion. 
Interventionsgrupp

At vurdere 
effektiviteten af en 
smartphone-
applikation (app) til 

at øge den fysiske 
aktivitet i primære 
sundhedssektor 
 
BT 

Puls 
BMI 

Mental sundhed 
Livskvalitet 

Ændring i fysisk aktivitet, 
målt med skridttæller 
(dagligt) mellem baseline 
(uge 1)og opfølgning 

(uge 8) 
 
Forbedret: 
BT 
Puls 

BMI 
Mental sundhed 

Livskvalitet 

139 patienter blev henvist 
af deres primære 
sundhedstjeneste  
 37 (27%) screenet ud og 

12 (9%) har afvist at 
deltage , hvilket efterlader 
90 ( 65 %) patienter , som 
blev randomiseret .  
 

Af disse 77 basisdata 
(intervention = 37 kontrol 

= 41) og 77 forudsat 
outcome data (intervention 
= 37 kontrol = 40).  
 
Det gennemsnitlige daglige 
antal skridt ved baseline 
for interventions- og 

kontrolgruppen var hhv. 
4365 og 5138.  
Der er tegn på en 

signifikant effekt af 
interventionen (P = 0,009 
); forskellen i den 

gennemsnitlige forbedring 
i antal daglige skridt (uge 

Forbedringer målt 
som antal skridt. 
 
App fremmer fysisk 

aktivitet  
 
Interessant om 
app`s kan bevare 
motivationen i 6 

måneder hvor 
denne har bevaret 

motivationen i 8 
uger 
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91. en var forsynet 
med en 
smartphone app 

og detaljerede 
instruktioner om, 
hvordan man 
bruger den til at 
nå disse mål.  
 

1 til uge 8) var 1.029 ( 
95% konfidensinterval 
214-1843) skridt om 

dagen, begunstiget 
interventionen. 
Forbedringer af den fysisk 
aktivitet i 
interventionsgruppen blev 
opretholdt indtil udgangen 

af forsøget. 

En simpel smartphone app 
har markant hævet den 
fysiske aktivitet over 8 
uger ved målgruppen 
 

Artikel Design Formål Effektmål Resultater Relevans for 
projektet 

Duncan, 
Mitch; Vandelanotte, 
Corneel; Kolt, 
Gregory 
S; Rosenkranz, 

Richard 
R; Caperchione, 

Cristina M; George, 
Emma S; Ding, 
Hang; Hooker, 
Cindy; Karunanithi, 
Mohan; Maeder, 
Anthony J; Noakes, 
Manny; Tague, 

Rhys; Taylor, 
Pennie; Viljoen, 
Pierre; Mummery, W 

Kerry 
 
Effectiveness of a 

Web- and Mobile 
Phone-Based 

RCT 
N = 124 mænd 35 
– 54 år 
Deltagere 
rekrutteret offline 

(f.eks 
avisannoncer), 

blev randomiseret 
til enten et it-
baseret eller print 
-baseret 
interventioner 
 Deltagerne bor i 2 
regionale byer i 

Queensland, 
Australien , der 
kunne få adgang 

til internettet , 
ejede en 
mobiltelefon , og 

var i stand til at 
øge deres 

Denne undersøgelse 
undersøger 
effektiviteten af en 9 
-måneders IT-
baserede 

intervention ( 
ManUp ) for at 

forbedre den fysiske 
aktivitet , kosten  og 
viden om sundhed 
hos midaldrende 
mænd 
sammenlignet med 
et print -baserede 

(papir) intervention. 
 

At flere mænd 
foretrækker It-baseret 
intervention 
 
Størst forbedring i den it 

baserede intervention: 
Mere fysisk aktive 

Sundere kost 
  

I alt 301 deltagere 
afsluttede baseline 
vurderinger, 205 deltagere 
i den IT-baserede 
intervention og 96 

deltagere i den print-
baserede intervention. I alt 

124 deltagere 
gennemførte alle 3 
vurderinger.  
Der var ingen signifikante 
forskelle i fysisk aktivitet 
og kost adfærd (P> =. 
05). Deltagerne 

rapporterede et øget antal 
minutter og sessioner af 
fysisk aktivitet på 3 

måneder (exp ([beta]) = 
1,45, 95% CI 1,09-1,95, 
exp ([beta]) = 1,61, 95% 

CI 1,17-2,22) og 9 
måneder (exp ([beta]) = 

Ingen signifikant 
forskel om det er 
papir eller it-
baseret 
intervention.  

 
Forbedring af 

aktivitetsniveau 
gennem 9 
måneders 
intervention. 
 
Her fokus på alle 
mænd 35 – 54 år. 

Hvor vores projekt 
vil fokusere på 
mænd med kort 

eller ingen udd. 
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Intervention to 
Promote Physical 
Activity and Healthy 

Eating in Middle-Aged 
Males: Randomized 
Controlled Trial of the 
ManUp Study. 
 
Journal of Medical 

Internet Research (J 

MED INTERNET RES), 
2014; 16 (6): e136. 

aktivitetsniveau. 
Interventionen , 
ManUp , var 

baseret på sociale 
kognitive og 
selvregulering 
teorier og specielt 
designet til at 
målrette mænd. 

Undervisningsmate

rialer blev leveret 
og egenkontrol af 
fysisk aktivitet og 
ernæring adfærd. 
Intervention 
indholdet var det 

samme i begge 
interventions 
grupper kun 
leveringsmetode 
It/papir var 
forskellig.  

Indholdet kunne 

anvendes i 9 - 
måneder . 
Deltagernes fysisk 
aktivitet, kosten  
sundhedskompete
nce blev målt ved 

hjælp af online 
undersøgelser ved 
baseline , 3 
måneder og 9 
måneder. 

 

1,55, 95% CI 1,14-2,10, 
exp ([beta]) = 1,51, 95% 
CI 1,15-2,00). 

Samlet kosten adfærd 
forbedres ved 3 måneder 
(exp ([beta]) = 1,07, 95% 
CI 1,03-1,11) og 9 
måneder (exp ([beta]) = 
1,10, 95% CI 1,05-1,13). 

Andelen af deltagere i 

begge grupper spiste mere 
fiberrigt brød og mælk 
med lavt fedtindhold var  
øget efter 3 måneder (exp 
([beta]) = 2,25, 95% CI 
1,29-3,92; exp ([beta]) = 

1,65, 95% CI 1,07-2,55).  
Deltagerne i den IT-
baserede gruppe var 
mindre tilbøjelige til at 
rapportere, at 30 
minutters fysisk aktivitet 

om dagen forbedrer 

sundheden (exp ([beta]) = 
0,48, 95% CI 0,26-0,90), 
og mere tilbøjelige til at 
rapportere, at høj 
intensitet af fysisk aktivitet 
3 gange om ugen er 

afgørende (exp ([beta]) = 
1,70, 95% CI 1,02-2,82).  
Det gennemsnitlige antal 
log-ins til it-platformen på 
3 og 9 måneder var 6,99 

(SE 0,86) og 9,22 (SE 
1,47), hhv.  

 
KONKLUSION: ManUp 
interventionsmaterialet var 
effektivt til at øge fysisk 
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aktivitet og sundere kost 
hos midaldrende mænd 
med ingen signifikante 

forskelle mellem IT- og 
print-baserede 
leveringsformer. 
 

Artikel Design Formål Effektmål Resultater Relevans for 
projektet 

Fanning, 

Jason; Mullen, Sean 

P; McAuley, Edward 
(2012) 
 
Increasing physical 
activity with mobile 
devices: a meta-

analysis. 
 
Journal of Medical 
Internet Research (J 
MED INTERNET RES), 

2012; 14 (6): e161. 

Meta-analyse af 

forskning der 

anvender mobile 
enheder til at 
påvirke fysisk 
aktivitet. 
 
Søgte i 

elektroniske 
databaser 
(PubMed, 
Psychinfo, 
SCOPUS) og 

identificerede 
publikationer 

gennem 
referencelister og 
ansøgninger om 
eksperter på 
området for mobile 
sundhed.. Data 
blev udvundet til 

at beregne effekt 
størrelser for de 
enkelte 

undersøgelser, 
som var 
undersøgelsens 

descriptives. En 
tilfældige effekter 

(1) at undersøge 

effekten af mobile 

enheder i 
indstillingen fysisk 
aktivitet 
 (2) at udforske og 
diskutere 
implementering af 

enhedens funktioner 
på tværs af studier 
(3) fremsætte 
henstillinger til den 
fremtidige udvikling 

og intervention 
 

 

 (1) Forskning viser at 

mobile enheder vinder i 

popularitet, og denne 
undersøgelse tyder på, at 
denne platform er et 
effektivt middel til at 
påvirke fysisk aktivitet. 
 

 (2) Fire studier var af 
"god" kvalitet og syv af 
"fair" kvalitet. I alt 1351 
personer har deltaget i 11 
unikke studier, hvorfra 18 

effekter blev udtrukket og 
syntetiseret, hvilket giver 

en samlet effekt størrelse 
g = 0,54 (95% CI = 0,17-
0,91, P = .01). 
 
(3) Fremtidig udvikling 
skal være på den bedst 
mulige udnyttelse af disse 

værktøjer til at måle og 
forstå adfærd. Derfor 
teoretisk funderet 

interventioner for ændring 
af adfærd, der kan 
anvendes i smartphone-

teknologi kunne give 
forskerne et effektivt 

Belæg for at mobil 

applikationer er 

effektive middel til 
at påvirke fysisk 
aktivitet. 
 
OBS ikke fokus på 
køn eller 

uddannelse 
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meta-analyse blev 
udført ved hjælp 
suite 

Comprehensive 
metaanalyse 
software. 
Undersøgelsernes 
kvalitet blev 
vurderet ved hjælp 

af Guide til EU 

Forebyggende 
Services 
dataudtræk form 

redskab til at øge den 
fysiske aktivitet 
 

Artikel Design Formål Effektmål Resultater Relevans for 
projektet 

Zogg, Stefanie; Dürr, 
Selina; Maier, 

Sabrina; Tomatis, 
Laura; Uehli, Katrin; 
Miedinger, David; 
Leuppi, Jörg Daniel 
(2014) 

 
Relationship Between 

Domain-Specific 
Physical Activity and 
Different Body 
Composition Measures 
in a Working 
Population. 
 

Journal of 
Occupational & 
Environmental 

Medicine (J OCCUP 
ENVIRON MED), 2014 
Oct; 56 (10): 1074-

81. 

N= 192 raske 
voksne mænd, 

med 
fuldtidsbeskæftigel
se 
 
Undersøgelse af: 

højde 
Vægt 

Taljemål 
BMI 
Relativ fedtmasse 
og relativ 
muskelmasse med 
bioelektrisk 
impedans analyse. 

 
Fysisk aktivitet 
vurderet med det 

validerede 
internationale 
fysisk aktivitet 

spørgeskema. 

Formål: Med 
udgangspunkt i 

epidemien af 
overvægtige, 
undersøges 
sammenhængen 
mellem 

domænespecifik 
fysisk aktivitet og 

kropssammensætnin
g ved schweiziske 
mandlige ansatte.  
 

 I flere lineære 
regressioner, Aktivitet i 

fritiden viste en omvendt 
sammenhæng med 
taljemål og relativ 
fedtmasse og en positiv 
korrelation med relativ 

muskelmasse.  
 

Arbejdsaktivitet var 
positivt relateret til 
taljemål og BMI.  
 
Undersøgelsen viser, at 
aktiviteter i fritiden kan 
være den mest effektive 

aktivitets domæne til 
kropssammensætning 
(fysisk). Arbejdes domæne 

aktivitet synes ikke at 
være beskyttende mod 
overvægt. 

 

Viser vigtigheden af 
at der sættes fokus 

på den fysiske 
aktivitet både i fritid 
og arbejdsliv. Hvis 
der skal have 
positiv effekt på 

kropssammensætni
ngen af muskel og 

fedtmasse. 
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projektet 
Muntaner A, Vidal-
Conti J, Palou P 

(2015) 
 
 Increasing physical 
activity through 
mobile device 
interventions: A 
systematic review.  

 
Health Informatics J. 
2015 Feb 3. 
 

Systematisk 
review 

 
Databaser: 
PubMed, SCOPUS 
og SPORTDiscus 
 
Artikler 
offentliggjort: 

Januar 2003 – 
december 2013. 
 
Inkluderede 
undersøgelser: 
Indsats for at øge 
fysisk aktivitet 

gennem 
mobiltelefon eller 
endda personlig 
digitale assistent 
interventioner. 

Fysisk inaktivitet er 
et sundhedsproblem, 

som påvirker 
mennesker i hele 
verden, og er blevet 
identificeret som den 
fjerde største 
risikofaktor for den 
samlede dødelighed 

(bidrage til 6% af 
alle dødsfald på 
verdensplan) 
 
Ved systematiske 
gennemgang  
sammenfatte og 

opdatere den 
eksisterende 
videnskabelige 
litteratur på effekten 
af mobile enheder 

som intervention til 

fysisk aktivitet, 
under hensyn til den 
metodiske kvalitet af 
undersøgelserne. 

 Søgeresultaterne gav 11 
studier, der gav anledning 

til 12 publikationer.  
Seks af de artikler, der 
indgår i denne anmeldelse 
rapporterede betydelige 
stigninger i fysiske 
aktivitetsniveau. 
 Antallet af studier der 

anvender mobile enheder 
til interventioner er steget 
eksponentielt i de seneste 
par år, men de fremtidige 
undersøgelser med bedre 
metodisk kvalitet er 
nødvendige for at drage 

stærkere konklusioner om, 
hvordan man kan øge den 
fysiske aktivitet via mobile 
enheder interventioner. 
 

Mange forskere har 
forsøgt at øge 

fysisk aktivitet 
gennem 
traditionelle 
metoder uden 
megen succes. 
Således er mange 
forskere vender til 

mobil teknologi som 
en ny metode til at 
ændre 
sundhedsadfærd. 
 
Opmærksom på den 
metodiske kvalitet 

Artikel Design Formål Effektmål Resultater Relevans for 
projektet 

Middelweerd, Anouk, 
Julia S Mollee, C 

Natalie van der Wal, 
Johanes Brug and 
Saskia J te Velde 

 
Apps to promote 
physical activity 
among adults: 

a review and content 

Systematisk 
review 

 
Databaser: 
 iTunes og Google 

Play.  
 
Søgetermer:  
fysisk aktivitet, 

sund livsstil, 

Undersøge 
kvaliteten af apps i 

forhold til 
anvendelsen af 
forandrings 

teknikker. 
Maj 2013 iTunes og 
Google Play butikker 
havde 23.490 og 

17.756 smartphone 

Taksonomi af 
forandrings teknikker, 

der anvendes i 
interventionerne.  
 

Anvendelse af 
parametriske tests  
 
Sammenligning af en  

række forandrings 

I de inkluderede apps 
anvendes gennemsnitlig 5 

adfærd/forandrings 
teknikker (range 2-8).  
 

Teknikker, som 
egenkontrol , der giver 
feedback på præstationer , 
og opstilling af mål blev 

brugt oftest. 

Gratis apps med ca. 
5 

adfærds/forandring
steknikker vil være 
gennemsnitlig med 

andre købe apps. 
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analysis 
 
International Journal 

of Behavioral 
Nutrition and Physical 
Activity 2014, 11:97 

motion, fitness, 
træner, 
assistent, 

motivation og 
støtte.  
 
64 apps blev 
downloadet. 

applikationer 
( apps ) 
kategoriseret som 

Sundhed og Fitness, 
hhv . Kvaliteten af 
disse apps , i form af 
at anvende 
etablerede sundhed 
adfærdsændring 

teknikker, er fortsat 

uklart. 
 

teknikker observeret i 
henholdsvis gratis og 
betalte apps samt  i 

iTunes og Google Play. 
 

Teknikker som 
motiverende samtale, 
stresshåndtering, 

forebyggelse af tilbagefald, 
selv-snak og  rollemodeller 
anvendes ikke særlig 
hyppigt. 
 Ingen forskelle i antallet 
af adfærds forandrings 

teknikker mellem 

gratis og betalte apps , 
eller mellem app stores 
blev fundet 
 
Apps , der fremmer fysisk 
aktivitet anvendte 

gennemsnitlig 5 ud 
af 23 mulige forandrings 
teknikker. Dette antal var 
ikke anderledes for betalte 
og gratis apps eller mellem 
app. Stores. 

De hyppigst anvendte 

adfærdsændrings 
teknikker i apps lignede de 
hyppigst anvendte i andre 
typer af fysisk aktivitet 
fremmende interventioner. 
 

 

Artikel Design Formål Effektmål Resultater Relevans for 
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Conroy, David E. ,  
Chih-Hsiang Yang,  

Jaclyn P. Maher 
(2014) 
 

Behavior Change 
Techniques in Top-

Identificeret Top-
rangerede apps 

(n¼167) den 28. 
august 2013 og 
kodet ved hjælp 

af: Metoderne 
Coventry, 

Mobile applikationer 
(apps) har 

potentiale til at 
hjælpe folk med at 
øge deres fysiske 

aktivitet, men viden 
om de 

 
 

De fleste beskrivelser af 
apps anvender færre end 

fire adfærds - forandrings 
teknikker. 
 

Mest anvendt teknikker: 
instruktion udførelse af 

Opmærksomhed på 
at interventionen 

både rummer det 
uddannelsesmæs-
sige og 

motiverende  
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Ranked Mobile Apps 
for Physical Activity 
 

American Journal of 
Preventive Medicine 
Volume 46, Issue 6, 
June 2014, Pages 
649–652 

Aberdeen og 
London-Revised 
(CALO-RE) 

taksonomi af 
adfærds-
forandrings 
teknikker 
 
Analyser blev 

udført i løbet af 

2013. 
 

adfærdsændrings 
teknikker, der 
anvendes i disse 

apps. Er ikke 
undersøgt 
 
Formålet med denne 
undersøgelse var at 
karakterisere 

adfærds- 

forandrings 
teknikker 
repræsenteret i 
online beskrivelser 
af top-rangerede 
apps til fysisk 

aktivitet. 
 

øvelserne, feedback på 
performance, mål 
formulering til fysisk 

aktivitet og planlægning af 
social støtte / forandring. 
 
Der findes to typer af 
apps: 
Uddannelsesmæssige og 

motiverende 

 
For at iværksætte og 
opretholde 
adfærdsændring har folk 
brug for flere apps. 
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Bilag 4 Tilmeldingsskema 
 

Ikke offentlig – kontakt projektansvarlig  
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Bilag 5 Baselinemålings skema 

 
Ikke offentlig – kontakt projektansvarlig  
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Bilag 6  Effektmålingsskema 
 

Ikke offentligt – kontakt projektansvarlig  



Bilag 7  sundhedsfremmende tekstbeskeder 
 

 

Ikke offentligt – kontakt projektansvarlig 
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Bilag 8  VAS Scala 
 

Ikke offentligt – kontakt projektansvarlig 
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Bilag 9  Informeret samtykke 
 

Ikke offentligt – kontakt projektansvarlig 
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Bilag 10  Vejledning til Google Fit 
 

Ikke offentligt – kontakt projektansvarlig 

 


