
Sundhedsbarometer 2

Sammenhæng mellem livsstil og sundhed 
Sundhedsbarometer 2 arbejder på at gøre det nemmere for individer at 
forholde sig til valg af livsstil. Ideen bag Sundhedsbarometer 2 er at 
udvikle et it-værktøj, som kan vise brugeren vej mod en bedre sundheds-
tilstand ved at tydeliggøre sammenhænge mellem livsstil og sundhed. 

Fokus på motivation 
Sundhedsbarometer 2 udvikler et redskab, der kan bruges af folk, der tror 
på, at egen indsats har betydning. Derfor fokuserer projektet på at højne 
brugerens motivation for en livsstilsomlægning mod en sundere livsstil, 
samt efterfølgende at fastholde denne motivation. Et middel er at visualise-
re brugerens sundhedstilstand og konsekvens af de valg, brugeren træffer.

Værktøjet henvender sig til den kundegruppe, der kan blive motiveret til deres 
kamp mod overvægten, rygningen, forkerte kostvaner eller den manglende 
motion. Det er motivation og inspiration, der skal fastholde brugeren i det 
forløb, han eller hun starter op. 
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Yderligere inForMation 

Prisbillig coaching

Bo Jakobsen, Wei-con, er læge og idemanden bag værktøjet;

- Mange efterspørger en personlig samtale for at kunne lave om på sin 
livsstil. Mange har faktisk brug for en opskrift og et konkret hjælpemiddel. 
Vi udvikler derfor en redskabskasse til folk, når de er kommet til den 
erkendelse, at de vil lave noget om. At de vil ændre noget og holde fast i 
det. Kort sagt vil vi gerne tilbyde prisbillig coaching for alle. 80 procent af 
det en personlig coach kan - for 1/10 af prisen.

Sundhedsbarometer 2 bygger videre på resultaterne fra projekt 
Sundhedsbarometer 1. Gennem det tværfaglige projektarbejde har deltagerne 
fået en god forståelse for det marked sundhedsbarometeret nu skal videreud-
vikles til.


