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God	  hälsoeffekt	  av	  webbaserat	  hälsostöd	  
	  	  
Nästan	  60	  %	  av	  sjukdomsbördan	  i	  Europa	  är	  kopplad	  till	  riskfaktorer	  som	  högt	  
blodtryck,	  tobaksanvändning,	  hög	  konsumtion	  av	  alkohol,	  högt	  kolesterol,	  
övervikt,	  lågt	  intag	  av	  frukt	  och	  grönt	  samt	  fysisk	  inaktivitet.	  	  Detta	  är	  samtidigt	  
faktorer	  som	  förknippas	  med	  sänkt	  produktivitet,	  vilket	  gör	  hälsopromotiva	  
insatser	  intressanta	  för	  arbetsgivare.	  I	  denna	  undersökning	  utvärderades	  
effekterna	  på	  sjukfrånvaro	  när	  ett	  webbaserat	  hälsofrämjande	  verktyg	  användes.	  
Man	  kunde	  påvisa	  en	  minskning	  av	  sjukfrånvaron	  med	  20	  %.	  	  
	  	  
3	  800	  anställda	  (medelålder	  cirka	  40	  år,	  52	  %	  var	  män)	  i	  en	  holländsk	  bank,	  vilka	  anmält	  
sig	  frivilligt,	  deltog	  i	  denna	  10	  månader	  långa	  undersökning.	  Samtliga	  besvarade	  en	  
webbaserad	  enkät,	  lämnade	  laboratorieprover	  samt	  mättes	  (blodtryck,	  vikt,	  längd	  och	  
bukomfång).	  De	  erhöll	  en	  individanpassad	  hälsoplan	  med	  utgångspunkt	  från	  resultaten	  
där	  de	  informerades	  om	  eventuella	  risker	  med	  den	  befintliga	  livsstilen	  och	  råd	  om	  
åtgärder.	  För	  de	  med	  stor	  risk	  rekommenderades	  besök	  hos	  företagshälsovården.	  
Deltagarna	  kunde	  också,	  på	  eget	  initiativ,	  söka	  stöd	  hos	  läkare	  inom	  företagshälso-‐
vården.	  	  
	  	  
58	  %	  av	  deltagarna	  ändrade	  sitt	  beteende	  i	  och	  med	  denna	  undersökning	  vilket	  
sannolikt	  förbättrat	  hälsan	  hos	  flera.	  I	  jämförelse	  med	  en	  kontrollgrupp	  minskade	  också	  
sjukfrånvaron	  i	  testgruppen	  
med	  20	  %.	  
	  	  
Kommentar:	  	  
Styrkan	  med	  studien	  är	  att	  det	  är	  många	  deltagare,	  att	  man	  	  har	  en	  kontrollgrupp	  och	  
man	  har	  god	  kontroll	  på	  alla	  deltagarnas	  data.	  Svagheten	  är	  att	  deltagarna	  anmält	  sig	  
frivilligt	  vilket	  kan	  ge	  ett	  skevt	  urval.	  Författarna	  ger	  tyvärr	  ingen	  förklaring	  till	  vad	  som	  
ändrats	  och	  som	  därmed	  kan	  förklara	  den	  minskade	  sjukfrånvaron.	  	  
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