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Mænds mobile sundhed - Baggrund 
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Mænd
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Formål

Forskningsprojektet fokuserer på mænd (19-62 år) med kort eller ingen uddannelse, 

da deres middellevetid er lavest og der på nuværende tidspunkt ikke er gennemført 

forskning med mobile sundhedsapplikationer som sundhedsfremme intervention til 

denne målgruppe. – State of the art

Formålet med forskningsprojektet er at bidrage med viden om:

➢ Hvordan sms og mobile sundhedsapplikationer påvirker mænd med kort eller 

ingen uddannelses fysiske aktivitets niveau og fysiske sundhed

➢ Hvordan hyppigheden af de tænker og gør noget for egen sundhed påvirkes af 

sms og mobilapplikationer.
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Forskningsdesign

➢ CCT studie med interventions- og 

kontrolgruppe

➢ Allokeres ud fra deres mobiltelefon

➢ Baseline- og effektmålingen 

gennemføres af både interventions- og 

kontrolgruppe. 

➢ Intervention 6 måneder
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Intervention

6

SMS x 10

Intervention 6 måneder

SMS  skridt

og VAS x 5

BASELINE EFFEKT



Eksempler på SMS  - som skulle give mændene viden –

”prikke” til deres sundhed med en konkurrerende og 

humoristisk tilgang

➢ Hvor mange skridt går du dagligt? – 10.000 skridt dagligt eller mere holder kroppen sund

➢ Talje – er det noget man har som mand? Jeps og en talje under 94 cm er med til at holde 

sygdomme fra døren

➢ Er batterierne ladet op?  Hvis du sover 7 – 8 timer sammenhængende er der god mulighed for 

dette, hvor meget søvn får du?

➢ Hvor mange minutter om dagen er du så forpustet, at du næsten ikke kan snakke? Hvis du skal 

forbedre konditionen, kræver det, at du bliver forpustet minimum 10 minutter af gangen 
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Longitudinel middelværdi måling af antal skridt pr. 

uge
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Resultat skridt

Forskel i gennemsnitlige antal skridt fra Baseline (49359) til måling i uge 18 (52321) = 

• + 2962 skridt pr. uge 

• + 423 skridt pr. dag

• Det vil på et år give 154.395 flere skridt 
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VAS Scala

1 3 4 5 6 7 8 9 102

Hvor ofte tænker du på din fysiske sundhed?

Hvor ofte gør du noget for at fremme din fysiske  sundhed?

Aldrig Hele tidenFå gange 

hver 

måned

1-2 

gange 

hver 

uge 

Få 
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årligt 

dagligt 



Longitudinel middelværdi måling af VAS Tænke og 

Gøre

Baseline Uge 2 Uge 6 Uge 10 Uge 14 UGE 18 Effektmåling

Vas Tænke 6,7 6,4 6,4 6,5 6,5 6,8 7,3

VAS Gøre 5,7 5,7 5,3 5,4 5,8 6 6,9
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Vas Tænke VAS Gøre

11



Baseline og effektmåling
Control group n=35 Intervention group n=33

Variable Baseline Effect p-value Baseline Effect p-value

VAS thinking (NN) 7,00 7,00 0,87 7,00 8,00 0,11

VAS doing (NN) 7,00 7,00 0,76 6,00 7,00 5.10-3 *

Fitness rating (ml/min/Kg) 

(ND)

33,00 33,66 0,39 36,03 37,18 0,07

Oxigen uptake  (Vo2) (l/min) 

(ND)

2,85 2,93 0,21 3,09 3,22 0,03*

Muscle mass (kg.) (ND) 67,80 67,30 0,46 67,80 68,89 0,02*

Body fat (%) (NN) 14,90 19,10 0,02* 17,46 16,43 0,06

SBP (mm Hg) (NN) 142,94 139,00 0,13 134,00 136,00 0,09

DBP (mm Hg) (NN) 90,00 88,00 0,56 82,00 86,00 0,01*

RHR (bpm) NIN) 64,00 67,00 0,99 68,00 64,00 0,30
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* Statistically significant p<0,05

ND: Normal distribution, middle values and paired t-test

NN: Non-normal distributin, median value og Wilkoxon test



Interessante resultater

➢ I dette klinisk kontrollerede studie 

viser det, at interventionen påvirker 

mænd med kort eller ingen 

uddannelses fysiske sundhed, med 

forbedringer af deres kondition, RHR, 

fedtprocent og signifikante forbedring 

af deres muskelmasse og iltoptag.
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Diskussion - resultater

➢ Interventionen, baseline- og 

effektmålingen har påvirket 

hyppigheden af hvor ofte mændene 

tænker og gør noget for at fremme 

egen fysiske sundhed. 

➢ Fremadrettet kan det være interessant 

at undersøge, om denne balance 

mellem VAS thinking og doing kan 

forkorte disse mænds patient delay, så 

de ikke kun tænker på at gå til f.eks. 

lægen men også gør det. 
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Diskussion resultater

➢ Der er tegn på, at tidspunktet på året for 

gennemførsel af interventionen er 

væsentlige for resultaterne. Resultaterne i 

kontrolgruppen viser at mændene i efterårs-

og vinterperioden (september – marts) 

gennemsnitlig øger deres fedtprocent fra 

14,90% til 19,10% og deres muskelmasse 

falder gennemsnitlig med 500 gram. Ved 

gennemførsel af de indledende fysiske test 

gav mændene også udtryk for, at de i efterår 

og vinterperioden går i ”dvale”.

➢ Dette kan være et opmærksomhedspunkt 

ved fremtidige studier. 15



Diskussion af studiet

➢ Styrkerne ved dette studie er den høje gennemførselsrate både i interventions- og 

kontrolgruppe samt den lange interventionsperiode på 6 måneder. 

➢ Begrænsningerne i studiet er at deltagerne ikke kunne randomniseres, som også 

har givet en skæv fordeling aldersmæssigt i de to allokerede grupper (middel værdi 

for alder: kontrolgruppen 46,14 år – Interventionsgruppen 39,17 år). 

➢ Dette studie giver ingen viden om, hvad mændene tænker i forhold til deres fysiske 

sundhed, dette kunne med fordel kvalificeres med kvalitative data i fremtidige 

studier. 

➢ Det er uvist, hvordan det konkurrerende element imellem mændene på 

arbejdspladserne har påvirket resultaterne. Dette har ledt til Mænds mobile sundhed 

II – med arbejdsløse mænd som målgruppe
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For uddybning se: 

http://jhmhp.amegroups.com/article/view/3907/4693

http://jhmhp.amegroups.com/article/view/3907/4693
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