
Sundhedsbarometer

Har du talt med din sundhed i dag? 
Det er vigtigt at leve sundt. Det ved de fleste mennesker. Vi ved også, at det 
i praksis kan være vanskeligt at føre en sund livsstil i alle livets facetter. Det 
er vanskeligt at danne sig et overblik over sammenhængen mellem de 
konkrete aspekter ved ens livsstil og ens overordnede sundhedstilstand. 
F.eks. kan det være svært at se langsigtede konsekvenser af de mange 
enkeltstående, konkrete valg, som vi hver dag foretager i dagligdagen.

Vision
Visionen med Sundhedsbarometret er at gøre det nemmere for individer at 
forholde sig til deres livsstilsvalg ved brug af et teknologisk redskab, der 
tydeliggør sammenhænge mellem livsstil og sundhed. Redskabet kaldes et 
“barometer”, fordi det baserer sig på brugerens registrering af sine nuværende 
mønstre i livsstilen og på den baggrund kan give et skøn af:

•	 brugerens fysiske tilstand 

•	 hvordan brugerens fysiske tilstand bliver påvirket af de enkelte valg, bru-
geren træffer.

Desuden åbner værktøjet mulighed for elementer af spil og leg, hvor brugeren 
f.eks. kan udføre eksperimenter af typen “Hvad nu hvis…” for at øge bruge-
rens viden om konsekvenser af forskellige valg. Enheden vil også kunne spille 
sammen med sociale netværk, hvor flere brugere tilsammen kan inspirere, 
diskutere og konkurrere på livsstil og dermed hjælpe til at sikre en længere-
varende indsats.

Perspektiv
Det åbner for langsigtede samfundsmæssige gevinster, hvis en befolknings-
gruppe kan få effektiv støtte til en sundere livsstil. Samtidig styrker det 
Sundhedsbarometrets forretningskoncept, at det ikke kun baserer sig på en 
teknisk platform, men at også sociale fællesskaber kan medvirke til motivation, 
brug og fastholdelse af kunden. Det afgrænsede fokus i dette projekt åbner op 
for et senere projekt i forlængelse heraf, hvor fokus bliver på interaktionsde-
sign, når den rette ekspertise og det rette firma er fundet.
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