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LifeGuard: Et forebyggende sundhedskoncept // 1 / 15

INDHOLDSFORTEGNELSE
3. Introduktion til Sundhedsudfordringen
4. De skjulte omkostninger
5. Invester i en robust arbejdsstyrke
6. Data er nøglen
7. Company Health Cockpit
8. Nøgleelementer til succes
10. Konklusion

Appendix
12. Faktaark: Sundhedsrisikofaktorer
13. Om LifeGuard
14. Kontaktinformation

LifeGuard: Et forebyggende sundhedskoncept // 2 / 15

INTRODUKTION TIL
SUNDHEDSUDFORDRINGEN
Overvægt, inaktiv livsstil og stress repræsenterer en enorm udfordring for
virksomheder. I gennemsnit føler hver 6. medarbejder sig udbrændt på jobbet i
Danmark. Et chokerende tal. Endnu flere medarbejdere trives ikke på jobbet. De
mister evnen til at holde sig fokuserede. Det påvirker sygefraværet og nedsætter
den samlede effektivitet i virksomheden. Dette er intet mindre end en global
Sundhedsudfordring.
At tælle medarbejdersygedage er ikke længere et pålideligt mål for den faktiske
sundhedstilstand i virksomheden. Det er kun toppen af isbjerget. Og at sætte sin
lid til en sundhedsforsikring for at opretholde et sundt og effektivt personale er i
bedste fald reaktivt. Det er en nedadgående spiral for medarbejdere, virksomheder
og aktionærer.
Virksomheder bliver nødt til at tage medejerskab i sundhedstilstanden af
deres personale og adressere Sundhedsudfordringen for derved at frigøre
det skjulte effektivitetspotentiale, der ligger under overfladen. Virksomheder,
der gør det, opnår med stor sandsynlighed en positiv ROI på deres præventive
sundhedsinvestering. Desuden bidrager det til at tiltrække og fastholde de bedste
talenter i fremtiden.
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DE SKJULTE OMKOSTNINGER
I gennemsnit kan hver arbejdsdag, som en medarbejder misser, oversættes til en
omkostning for arbejdsgiveren på omkring kr. 3.000-4.000 – toppen af isbjerget
– den synlige omkostning. Den usynlige omkostning grundet presenteeisme1 og
relateret produktivitetstab er estimeret til at være op til tre gange omkostningen
af fysisk fravær. En skjult omkostning, som ofte ikke er medregnet i virksomheders
samlede sundhedsomkostninger.
En manager med en månedsløn på omkring kr. 50.000, der brænder ud og forlader
virksomheden vil typisk give virksomheden et tilbageslag på omkring kr. 4.000.000
eller mere i tabt produktivitet og viden, rekrutteringsomkostninger, etc2. Ikke
medregnet er den ekstra mængde ’blod, sved og tårer’ fra medarbejderne, der
forsøger at dække arbejdsmængden i, hvad der antages for at være en midlertidig
fraværsperiode.

“ Mentalt fravær er en stor omkostning for virksomheder.

”

Før eller siden accepterer alle parter det faktum, at det bliver en længere proces
før kollegaen vender tilbage – hvis overhovedet det sker. Organisationens
effektivitet dykker, da disse ofte er forsømt og glemt, da alt er tilbage til normen.
Et omfattende uafhængigt studie af Deloitte i oktober 2017 konkluderede, at
en dårlig mental sundhedstilstand beløber sig til en svimlende omkostning på
kr. 275 – 350 milliarder for UK-arbejdsgivere på årlig basis. Dette beløber sig til
en omkostning på op til kr. 13.000 pr. medarbejder pr. år! Dette gælder hver
medarbejder i virksomheden, og ikke kun de syge.
Presenteeisme er ”mentalt fravær” defineret som, at man arbejder mens man er syg og ved en nedsat
produktivitet. Deloitte estimerer at presenteeisme koster arbejdsgiveren tre gange mere end fysisk fravær.
1)

2)

Kilde: Fonden Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed.
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INVESTER I EN ROBUST
ARBEJDSSTYRKE
I en verden hvor ændringer er den eneste konstant, har arbejdsrelateret stress og
flaskehalse en seriøs indvirkning på arbejdsmarkedet – det er simpelthen for dyrt,
hvis medarbejdere ikke trives på jobbet og forlader deres job, eller endnu værre
bliver langtidssygemeldt. Af samme årsag er det essentielt, at managere aktivt
støtter organisationen i at skabe robuste medarbejdere.
Mangel på evidens på ROI er ofte fremhævet som en nøglebarriere ift. at investere
i præventive ’early care’-programmer. I et omfattende studie af Deloitte på
det britiske arbejdsmarked i oktober 2017 fandt man meget klare beviser på
potentialet. De konkluderer, at den gennemsnitlige ROI er 1:4. Deloitte skriver, at
disse tal er meget konservative grundet faldende omkostninger af teknologibaseret
interventioner over tid, lønstigninger, begrænsede overvejelser omkring den fulde
bredde af fordele, etc.

“ Den gennemsnitlige ROI for præventiv healthcare er
1:4. Medarbejdersundhed er en solid investering.
”
Arbejdsgivere kan potentielt opnå en langt bedre ROI ved at sørge for flere
interventioner, der adresserer Sundhedsudfordringen proaktivt. De bliver
nødt til at gribe ind tidligere og derved sikre, at medarbejderne trives i stedet
for at gribe ind i senere stadier; altså at handle reaktivt, som man kender fra
sundhedsforsikringers tilbud. Tre separate studier publiceret af ’the Journal of
Occupational and Environmental Medicine’ har vist, at virksomheder, der lægger
vægt på medarbejdersundhed, også er økonomisk sundere. I alle tre studier
udkonkurrerede de sundhedsorienterede virksomheder S&P 500’erne signifikant
med 3-5%. Trivsel på jobbet er afgørende for produktiviteten – og at starte
præventive sundhedsprogrammer er ikke kun sund fornuft, men også en solid
investering.
Standard & Poor’s (S&P) er et amerikansk kreditvurderingsbureau, der publicerer finansresearch af aktier og lån.
De kører aktieindekset kaldet ”S&P 500”.
3)
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DATA ER NØGLEN
Mangel på sundhedsdata er en barriere ift. at prioritere præventive
sundhedsindsatser. Virksomheder er nødt til at etablere en fælles valuta for
et sundt og balanceret liv som fokuspunkt for dialog og handling. Et ”Human
Capital Index”, som favoriserer individerne, men som også leverer kontinuerlige
temperaturmålinger af arbejdsklimaet og medarbejdernes parathed til ledelsen.
At indsamle data om medarbejdernes individuelle sundhedstilstand skaber en
mulighed for at lave en handlingsplan, som er tilpasset det enkelte individ, og er et
step over data indsamlet i f.eks. medarbejdertilfredshedsundersøgelser, der ikke
fokuserer på det individuelle behov.
Virksomheder med fokus på GDPR-databeskyttelsesbestemmelser og dansk
lovgivning generelt, behøver ikke at bekymre sig, da disse regler sætter de højeste
standarder for sikkerhed til håndtering og opbevaring af medarbejderdata.

“ Ville du ikke også reparere trykpressen, der
kaster hver sjette avis på gulvet?
”
Virksomheder bliver nødt til at have en konstant informationsstrøm, der arbejder
med simple målinger og håndtérbare data, og som svarer på ét nøglespørgsmål:
”Udnytter vi vores medarbejderes fulde potentiale?”. Sygefravær som den primære
måling for en medarbejders sundhedstilstand er ikke længere tilstrækkelig. Især
ikke når medarbejderen har en lang uddannelse, et højt niveau af personligt
ansvar og fleksible arbejdstider. Selvom fravær grundet sygdom ikke er høj, så kan
medarbejderne stadig være i højrisikozonen.
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Medarbejderes sundhed og trivsel ”rangere højere end andre styringsværktøjer i forhold
til at drive en effektiv og lønsom virksomhed”.

COMPANY HEALTH COCKPIT
Med adgangen til sundhedsdata har beslutningstagerene adgang til værdifuld
viden om virksomhedens potentielle risici baseret på akkumulerede anonyme
real-time data. Dette er en unik mulighed for proaktivt at støtte medarbejdere med
sundhedsrelaterede problemer eller håndtere trivselsrelaterede udfordringer, der
måske eller måske ikke stammer fra ledelsen.

“ Ledere bør ikke dræne deres medarbejdere,
men i stedet gøre dem robuste.
”
Ledelsen er nødt til at omdanne medarbejdernes sundhedsdata til
handlingsmæssige og fremadrettede indikatorer af medarbejderes robusthed.
Data- og informationsstrømme skal være designet til at understøtte følgende
hovedfokusformål:
• En rapport der fremhæver medarbejderens sundhedstilstand og en relateret
handlingsplan
• Fokus på sundheds- og ledelsesudfordringer på forskellige organisationelle niveauer
(forretningsenheder, afdelinger og teams)
• Adgang til et sundhedscockpit / virksomheds-dashboard med løbende
sundhedsindsigt
• Data som hjælper virksomheder med at prioritere fremadrettede investeringer i
sundheds- og trivselsinitiativer
• Et stærkt fundament for minimering af omkostninger relateret til sygefravær og
ineffektivitet
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NØGLEELEMENTER TIL SUCCES
Mangel på målsætninger, handling fra ledelsen og dårlig kommunikation vil dræbe
selv de bedste intentioner og velplanlagte sundhedsprogrammer. Det overordnede
mål med programmet er at holde medarbejderne sunde og bygge en robust
arbejdsenhed. I bliver nødt til at kende den nuværende sundhedstilstand af jeres
personale for at sætte KPI’er for programmets succes.
Før I starter jeres ’sundhedsprogram’ er det vigtigt at huske på, at der ikke findes
en magisk blå pille, der kan forkorte vejen til en robust arbejdsenhed. Succes
kommer fra grundig planlægning, en kontinuerlig indsats for at øge sundheden
samtidig med, at der stræbes efter langsigtede målsætninger. Disse langsigtede
målsætninger vil på et tidspunkt definere en ny kultur og et paradigme, der støtter
et sundere arbejdsmiljø for medarbejdere.
Baseret på LifeGuards erfaring med mere end 7.000 brugere, der benytter
vores platform, coaches og virksomheders sundhedsprogrammer har vi
skitseret nogle nøgleovervejelser, der kan inkorporeres i jeres strategi for
at takle Sundhedsudfordringen i jeres organisation. Om I designer et større
sundhedsprogram eller kører med enkeltstående sundhedsstøttende initiativer, så
er det vigtigt at overveje de følgende punkter, der vil hjælpe jer på jeres vej.
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NØGLEELEMENTER TIL SUCCES

(Fortsat .. )

Ledelsesinvolvering er nøglen

Prioriter medarbejdernes individuelle behov

Topledelsens engagement er altafgørende. Uden tilslutning og opbakning fra den øverste ledelse er det
sværere at få medarbejderne involveret. Mellemledernes opbakning er i denne sammenhæng mindst lige
så vigtige, da de kan blive ’gatekeepers’ for programmets succes.

Der er lige så mange sundhedsudfordringer, som der er medarbejdere. Mange forebyggende indsatser
mister hurtigt momentum, da de taler til gruppen fremfor individet. Flip mønten og stil krav til, at
programmet kan tilgodese de respektive medarbejders sundhedstilstand og individuelle behov og
målsætninger.

Definer din “guiding star”
En målsætning baseret på sundhedsparametre vil sjældent være inspirerende for medarbejdere i
organisationen. Udform en konkret og motiverende vision, som svarer på spørgsmålet: ”hvordan er
virksomhedens kultur, når den ønskede sundhedsstatus er opnået?”. Skab et ’sundhedsmanifest’, der er
relevant og inspirerende på tværs af organisationen – og vigtigst af alt, motiverende for alle medarbejdere.

Sundhedsvaluta
I forlængelse af ovenstående anbefales virksomheder at etablere en fælles valuta for et sundt
og balanceret liv, som fokuspunkt for dialog og handling. En slags ”Human Capital Index”, som
favoriserer individerne, men som også leverer kontinuerlige temperaturmålinger af arbejdsklimaet og
medarbejdernes parathed til ledelsen. Det skal være databaseret og optimalt set inkorporeres i ledernes
bonusprogrammer, som en KPI for at deres medarbejdere også er klar ”i næste kvartal”.

Indsaml sundhedsdata
Proaktive sundhedsindsatser skaber en positiv ROI, hvis udført korrekt (link til Deloitte artikel). Det er
afgørende at have data for at understøtte dette. Ellers vil programmet pr. default være en omkostning
for organisationen med risiko for at blive afsluttet. ”Sundhed” er dynamisk af natur og ændringer i
sundhedstilstanden skal og vil kunne opfanges hvis det forebyggende set-up arbejder med dynamiske data

Definér klare og motiverende mål
Skræddersy målsætningerne specifik til jeres virksomhed og lav en realistisk tidslinje, der skal føre jer dertil.
Sundhed kan være et upræcist begreb. Sæt derfor klare mål for jeres medarbejdertrivselsprogram baseret
på den nuværende sundhedsstatus. Skab dialog og konsulter med medarbejderne omkring, hvad de anser,
som værende en del af deres sundhed og trivsel. Hjælp dem med at nå deres mål - og jeres mål som
virksomhed vil opnås.
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Fremhæv jeres sundhedsfrontløbere
Frontløbere eller ambassadører ’på gulvet’ er vigtige for at motivere staben til at involvere sig
i programmet. Det er svært at bryde vaner og ændre ens livsstil og nogle vil naturligt lede efter
undskyldninger for at droppe ud af programmet, selvom de inderste inde gerne vil ændre på tingenes
tilstand. ”En lille fjer kan hurtigt blive til fem høns” - og i den forbindelse spiller sundhedsambassadører en
anden vigtig rolle, da de hurtigt kan agere på negativ feedback og ligeledes kan være med til at skabe en
social kultur hvor sundhed anerkendes og prioriteres.

Lav motiverende incitamenter
Dette ligger lidt væk fra dansk kultur, men incitamenter og belønninger kan være et godt værktøj til at øge
medarbejdernes engagement og deltagelse i sundhedsprogrammet. Du tager et ansvar for dig selv og din
sundhed. Dette har en afsmittende effekt på virksomhedens bundlinje og bør af samme årsag belønnes.

Opfølgning og fastholdelse af programmet
Hvorfor bruge alle ressourcer på et sundhedsprogram, hvis der ikke er intentioner om at følge op
på fremgangen og målsætningerne? Ledelsen skal forpligte sig til kontinuerligt at følge op, ligegyldigt
hvor hurtigt der skabes resultater. På samme måde vil ingen eller dårlig kommunikation dræbe
sundhedsprogrammet i løbet af nogle måneder. Når programmet går godt, skal medarbejderne opleve, at
deres engagement er værdsat.

Skaf medarbejder-feedback og ager på det
Når sundhedsprogrammet er lanceret, er ’katten ude af sækken’ og organisationen vil begynde at
respondere. Positivt såvel som negativt. Det er et godt tegn. Lidt eller ingen respons er ikke et godt tegn, da
en bred involvering er nødvendig. Lyt nøje til den feedback, der gives - og sørg for at undersøge, hvordan
bekymringer og forslag kan inkorporeres i det videre forløb.

KONKLUSION
Den negative udvikling i folkesundheden er en massiv udfordring for det globale
samfund, virksomheder og individet, hvor stress, inaktiv livsstil og overvægt spiller
en kæmpe rolle.
Hver 6. medarbejder føler sig udbrændt og trives ikke på jobbet. De mister evnen
til at forblive fokuserede. Det påvirker sygefraværet, men endnu vigtigere sænker
det virksomhedens generelle effektivitet.
At tælle sygedage er ikke længere en pålidelig måling for den faktiske
sundhedsstatus. De usynlige omkostninger af mentalt fravær er op til tre gange
omkostningerne for fysisk fravær med en kæmpe indvirkning på bundlinjen.
Virksomheder bliver nødt til at tage medejerskab i sundhedstilstanden af deres
personale og adressere Sundhedsudfordringen for derved at frigøre det skjulte
effektivitetspotentiale, der ligger under overfladen.
Mangel på data er den største barriere ift. at retfærdiggøre en proaktiv og
præventiv sundhedsindsats. Virksomheder er nødt til at etablere en fælles valuta
for et sundt og balanceret liv som fokuspunkt for dialog og handling.
Virksomheder der fokuserer på præventive sundhedsprogrammer vil sandsynligvis
opnå en ROI på 1:4 i gennemsnit på deres investeringer. Præventive sundhedstiltag
er en solid investering.
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“Et sundt arbejdsmiljø med medarbejdere, som trives,
øger ikke kun produktiviteten men også deres
iværksætter- og innovationsevner”
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FAKTAARK: SUNDHEDSRISIKOFAKTORER
Sygdomme og ubehag er i høj grad et resultat af, at vores kroppe ikke er tilpasset
til omstændighederne i det moderne liv. Mere end otte ud af ti danskere beskriver
deres sundhed som fremragende, rigtig god eller god, selvom fakta omkring
sundhedsrisikofaktorerne fortæller en anden historie.
Tobak

Stress

Fedme

• 22,4% af den voksne population ryger

• 500.000 danskere føler sig udbrændt på jobbet

• Over halvdelen af Danmarks population er overvægtige

• 14.000 årlige dødsfald som følge af rygning

• 430.000 danskere har symptomer på svær stress

• 17% af danskerne er fede med BMI på over 30

• I gennemsnit lever rygere 10 år kortere tid end ikke-rygere

• 250-300.000 danskere lider af svær stress

• Overvægtige har over 2 millioner ekstra sygedage årligt

• 3 ud af 4 rygere vil gerne stoppe

• 35.000 danskere melder sig syge grundet stress

Inaktiv livsstil
• 30-40% af alle danskere er inaktive – bevæger sig minimalt på
en dag
• 60% af alle danskere er stillesiddende i minimum 8 timer på
en normal arbejdsdag
• 4.500 dør årligt som følge af inaktivitet – svarende til 7-8% af
alle dødsfald

Søvn
• Halvdelen af danskere sover mindre end anbefalingerne
• 8,5% mænd og 13,4% kvinder har været meget forstyrrede af
søvnproblemer inden for de seneste 14 dage
• 1,3 millioner flere opkald til sundhedsvæsnet fra folk med
søvnbesvær sammenlignet med folk uden søvnbesvær

• Med en fysisk aktiv livsstil kan man forvente at leve 5-6 år
længere

• 2,6 millioner ekstra dage med kortsigtet sygdomsfravær
for folk med søvnbesvær sammenlignet med folk uden
søvnbesvær

• Fysisk aktive mennesker kan forvente at leve i 8-10 år mere
uden lange sygdomsforløb end inaktive mennesker

• 1,8 millioner ekstra dage med langsigtet sygdomsfravær
for folk med søvnbesvær sammenlignet med folk uden
søvnbesvær

Hypertension
• 20% har forhøjet blodtryk
• Forhøjet blodtryk er tæt forbundet med såkaldte
livsstilssygdomme som diabetes og fedme
• Forhøjet blodtryk forårsager mange tidlige dødsfald
(blodpropper i hjerte og/eller hjerne)

Ernæring
• Omkring 4.400 årlige dødsfald kan direkte tilskrives indtag af
for store mængder mættet fedt og for lidt frugt og grønt
• Danskerne spiser for meget fedt, og for få spiser de
anbefalede 600g frugt og grønt om dagen

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2017, Statens Institut for Folkesundhed, Stressforeningen, Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Sundhedsstyrelsen, WHO.
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Diabetes
• 320.000 danskere har diabetes
• 200.000 ved ikke, at de har type 2-diabetes
• 750.000 er estimeret til at have forstadier til diabetes

Alkohol
• 3.000 årlige dødsfald kan relateres til alkoholindtag

OM LIFEGUARD
LifeGuard er designet til at adressere Sundhedsudfordringen i virksomheder,
have en høj medarbejdertilslutning og levere signifikante sundhedsforbedringer.
Den præventive sundhedsløsning giver let og overkommelig adgang til personlig
coaching gennem en innovativ, digital platform. LifeGuard-algoritmen er bygget
på en holistisk sundhedsfremgangsmåde til Fit, Diet & Mind. Systemet og vores
dedikerede coaches tillader LifeGuard at behandle alle medarbejdere individuelt
og skræddersy personlige planer for træning, kost og mental velvære. Løsningen er
datadrevet, brugervenlig og yderst engagerende.

“ Personal. Scalable. Affordable.

”

Handlingsrettet real-time sundhedsdata

Motiverende og inspirerende platform
Konceptet er omhyggeligt designet til at sikre en høj medarbejdertilslutning
og engagement. Fra onboarding i starten til inspirerende og motiverende
personlige kost-, trænings- og mindfullnes-planer. Platformen og løsningen gør
brugerinteraktionen intuitiv og nem. Personlige træningsinstruktionsvideoer og
kostforslag skaber en stor og langsigtet engagement.
Platformen er skalérbar og kan skræddersys til specifikke behov og udfordringer
for den enkelte virksomhed. Vores erfaring med at levere signifikante
sundhedsforbedringer er baseret på samarbejde med nogle af de største
virksomheder samt små og mellemstore virksomhed.
De personlige coaches tilfører det manglende bånd, der er med til at støtte
forandringen mod en sundere livsstil for medarbejderne.

LifeGuard-løsningen giver handlingsorienterede, real-time sundhedsdata
baseret på en digital sundhedstest, som tages af medarbejderne på en frivillig
basis. Kontinuerlig fodring af medarbejderdata baseret på en automatiseret
aktivitetstracker, selvrapportering og input fra vores coaches til systemet tillader en
proaktiv og præventiv sundhedsfremgangsmåde. For ledelsen og medarbejdere.
LifeGuards Sundhedscockpit
LifeGuards Sundhedscockpit forsyner ledelsen med indsigt i medarbejdernes
sundhedstilstand, et fundament for sundhedsinvesteringer og løbende optimering
af virksomhedens sundhedsindsats. Cockpittet skaber en fælles valuta for et
sundt og balanceret liv som fokuspunkt for dialog og handling baseret på data.
Med LifeGuard får ledelsen et advarselssystem, der tidligt opfanger ”red flag”medarbejdere, og en mulighed for proaktivt at gribe ind.
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DATA

OMKOSTNINGSREDUKTION

DIFFERENTIERING

Prioriter de rigtige indsatser i
ledelsen, afdelingen og på det
individuelle niveau.

En proaktiv fremgangsmåde
reducerer omkostninger
relateret til sygefravær og
medarbejderineffektivitet.

Styrker virksomhedens position
ift. medarbejder-branding,
-fastholdelse og -rekruttering

KONTAKT INFORMATION
LifeGuard er fundamentet, der kan skabe en engagerende sundhedskultur. Og det
er simpelt at bruge. Du vil få en arbejdsenhed, der er sundere, gladere og mere
produktiv. Så simpelt er det. Klik her for at bestille et gratis inspirerende møde, eller
kontakt os via nedenstående kontaktinformation:

MIKKEL NYBO ANDERSEN
CEO & Founder
mna@life-guard.dk
+45 2167 8503

MADS EMIL LEDSTRUP
Head of Sales
mle@life-guard.dk
+45 2225 5657

OFFICE
Automatikvej 1, 4
2860 Søborg
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LIFESCORE
BAGGRUND OG REFERENCER

Baggrund og referencer >
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LIFESCORE
- BAGGRUND OG REFERENCER
LifeScore er en algoritme, der ud fra den tilgængelige videnskabelige evidens integrerer
forskellige sundhedsrelaterede parametre i en samlet score. Spørgerammen, der danner
baggrund for LifeScoren, består af 34 spørgsmål indenfor bodystats (høj, drøjde m.m.),
”Fit” (aktivitetsniveau, kondital m.m.), ”Diet” (kost, drikke, alkohol) og ”Mind” (trivsel/stress
og søvn). I dette dokument gennemgås de overordnede koncepter og bagvedliggende
referencer.

BMI

Talje/højde-ratio

I LifeScore anvendes WHO’s alment anvendte grænseværdier for BMI.
BMI er en anerkendt faktor i forhold til at vurdere risiko for en række
livsstilssygdomme. Man skal dog have med, at BMI først og fremmest giver mening,
når man vurderer risiko på populationsbasis. På individbasis vil BMI ofte være
vildledende på grund af forskelle i kropsbygning og muskelmasse. Endvidere er et
moderat forhøjet BMI kun en begrænset risikofaktor, hvis man samtidigt er i god
kondition og er fysisk aktiv.

Taljemål er et simpelt og relativt pålideligt mål til at fastslå om der er en
sundhedstruende overvægt. Taljemålet vil specifikt inkludere den særligt farlige
fedtmasse omkring de indre organer (visceralt fedt). Ulempen er at kropsbygning
også her kan give et vildledende resultat. Eksempelvis er det ikke rimeligt at
en person på 2 meter skal vurderes efter de samme grænser som en person
på 1,60 meter. De sædvanlige grænseværdier, der anvendes for taljemål, er
ret grove i inddelingen. I LifeScore anvendes derfor talje/højde-ratio, som i
stigende grad vinder indpas som standardmål, da denne ratio giver et rimeligt
vurderingsgrundlag uanset alder og højde.

REFERENCER
•

Quetelet LAJ. Sur I’homme et le developpement de ses facultes, ou essai de physique sociale. Paris: Bachelier, 1835.
(Den originale BMI-reference)

•

Preventing and Managing the Global Epidemic of Obesity. Report of the World Health Organization Consultation of
Obesity. WHO, Geneva, June 1997.

•

Indices of abdominal obesity are better discriminators of cardiovascular risk factors than BMI: a meta-analysis. J Clin
Epidemiol. 2008 Jul;61(7):646-53. Epub 2008 Mar 21. Lee CM, Huxley RR, Wildman RP, Woodward M.

•

US weight guidelines: is it also important to consider cardiorespiratory fitness? Lee CD, Jackson AS, Blair SN. Int J
Obes Relat Metab Disord 1998 Aug;22 Suppl 2:S2-7

•

A systematic review of waist-to-height ratio as a screening tool for the prediction of cardiovascular disease and
diabetes: 0·5 could be a suitable global boundary value. Browning LM, Hsieh SD, Ashwell M. Nutr Res Rev. 2010
Dec;23(2):247-69. Epub 2010 Sep 7.
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Kondital

Kost

Den kardiovaskulære fitness (konditallet) har i mange undersøgelser vist sig at
være en stærk prædiktor for udvikling af livsstilssygdomme eller for tidlig død.
Endvidere har undersøgelser vist at eksempelvis overvægt udgør en mindre risiko,
hvis konditionen samtidig er god. I LifeScore anvendes referenceværdier fra den
klassiske Aastrand-tabel, som traditionelt er blevet brugt i Danmark.

Baseret på spørgsmål med udgangspunkt i de officielle kostråd. De inkluderede
parametre er valgt som de væsentligste i forhold til at karakterisere en hhv. sund
eller usund kost. Grøntsager, frugt, fisk og fiberrige kulhydrater er anerkendte
ingredienser i en sund kost, hvorimod sukker og industrielt forarbejdet fastfood er
kostkomponenter med en negativ effekt.

REFERENCER
•

Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling. Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse. 2003

•

Aastrand I. Aerobic work capacity in men and women with special reference to age. Acta Physiol Scand Suppl.
1960;49(169):1-92.
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http://www.altomkost.dk/ (Miljø & Fødevareministeriet)

Trivsel
Aktivitet
Den samlede aktivitetsmængde kan beregnes ved at estimere tiden brugt
i forskellige overordnede aktivitetskategorier. For hver kategori antages
et gennemsnitligt energiforbrug udtrykt i kcal/min. Vurderingen af sundt
energiforbrug laves ved sammenligning med WHO standarder.
REFERENCER
•

Exercise Physiology, McArdle, Katch & Katch, 5th ed

•

WHO Obesity Guidelines, 2000 - Technical Report Series 894

•

Schofield, W.N. 1985. Predicting basal metabolic rate, new standards and review of previous work. Hum. Nutr. Clin.
Nutr., 39C (suppl. 1): 5-41.
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Vurderingen af trivsel er baseret på “WHO-5”-indekset. WHO-5 måler graden af
positive oplevelser og består af fem spørgsmål om, hvordan testpersonen har følt
sig tilpas i de seneste to uger. Dette anvendes som et mål for personers generelle
trivsel/velbefindende og dermed indikator for stress/symptomer på stress.
WHO-5 ikke er et detaljeret diagnoseværktøj, men kan betragtes som et
termometer for trivsel. Hvis en person scorer lavt, er det typisk tegn på,
at vedkommende har brug for støtte eller behandling – og vil under alle
omstændigheder kræve nærmere udredning herunder inddragelse af læge og/el.
specialkompetence som en stress coach.
REFERENCER
•

Bech, P., 2004. Measuring the dimensions of psychological general well-being by the WHO-5. QoL Newsletter, 32,
pp.15-16.
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Søvn
En stigende mængde forskning peger på, at et dårligt søvnmønster kan have
negativ effekt på livskvalitet, immunforsvar, risiko for stress, og risiko for udvikling af
overvægt. Et sundt søvnmønster handler ikke kun om antal timer sovet, men også
om kvalitet af søvn og hyppighed og karakter af søvnbesvær.
REFERENCER
•

Den samlede score
LifeScore går fra 0 til 100. Dette er en samlet score for alle de værdier, der er
målt, men alle værdier vægter ikke lige meget i beregningen. Eksempelvis vægter
rygning langt mere end søvn. LifeScore udregnes i forhold til alder og køn. En ældre
kvinde kan derfor opnå en høj score med noget dårligere tal end en yngre mand.
LifeScore kan derfor bruges til at sammenligne forskellige personer på tværs af
alder og køn.
De respektive ”Fit”-, ”Diet”- og ”Mind”-scores er forklarende variable til LifeScore
mht. en kvalificering af de respektive personers sundhedspotentiale, prioritering af
indsats ift. deres egne målsætninger m.m.

Rapport: Stress i Danmark – hvad ved vi? Sundhedsstyrelsen 2007

Rygning
Rygning er en af de mest sundhedsskadelige livsstilsvaner. Selv lidt rygning er
usundt og meget rygning er meget usundt. Vedvarende passiv rygning har også
dokumenterede langtidsskadelige virkninger. Højeste score opnås ved aldrig at
have røget og ikke være udsat for passiv rygning.
REFERENCER
•

Prescott, Eva. Tobaksrygning og rygestop: Konsekvenser for sundheden. Viden- og dokumentationsenheden,
Sundhedsstyrelsen, 2004

Alkohol
Sundhedsstyrelsens grænseværdier på max 7 genstande for kvinder og
14 for mænd, samt aldrig mere end 5 på en gang. Højeste score gives ved intet
alkoholindtag.
REFERENCER
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Sundhedsstyrelsens side om alkohol: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed-og-livsstil/alkohol
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