Et telemedicinsk pilotprojekt
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for Beskæftigelsesforvaltningen, Aarhus Kommune,
med det formål at nedbringe sygefravær
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1. Resume
Som bidrag til Aarhus Kommunes arbejde med at reducere sygefravær blev ideen ”Virtuelt Sundhedsrum”
til. Formålet var at undersøge, om man med en kombination af forebyggende indsats, webcam kommunikation og fysioterapi kunne påvirke sygefraværet i en positiv retning. Tilbuddet rettede sig i dette pilotprojekt
mod ansatte i Beskæftigelsesforvaltningen.
De fraværsårsager, der blev fokuseret på, var muskel-skelet-gener og stress samt livsstilsrelaterede problemer.
På baggrund af indsatsen i projektet ønskede vi at måle forskellen på deltagernes oplevelse af risiko for
sygemelding før og efter deltagelsen. Desuden ønskede vi at undersøge anvendelighed og tilfredshed med
dette tilbuds særlige setup, herunder brugen af webcam.
Forløbet for den enkelte deltager varede ca. 1 måned Kontakten med deltageren bestod af en live samtale
og en fysisk undersøgelse ved fysioterapeut, 4 opfølgende samtaler samt øvelsesinstruktion via webcam og
igen en afsluttende live samtale.
Vi fandt, at ”Virtuelt Sundhedsrum” havde en positiv indflydelse på deltagernes sygemelding således at
forstå, at de rykkede sig længere væk fra at ville melde sig syge. Denne gevinst blev yderligere forstærket
ved, at deltagerne opnåede nye og mere hensigtsmæssige arbejdsrutiner. Ydermere kunne vi registrere en
bedring både ift. socialt liv, lyst til fritidsaktiviteter, selvopfattet helbred og konkrete redskaber til at
”komme videre”. Alle disse parametre har indflydelse på det generelle helbred og dermed også på sygefraværet.
Deltagerne var generelt meget tilfredse med måden, ”Virtuelt Sundhedsrum” fungerede på, og med brugen
af webcam.
Deltagerne fik i forbindelse med forløbet titlen ”Ambassadør for Virtuelt Sundhedsrum” og forpligtede sig
derved til at videregive information om og opfordringer til en mere aktiv arbejdsdag.
Udover at deltagelsen påvirkede den enkelte deltager i en positiv retning, opstod der således også en afsmittende effekt på de ”omkringsiddende” kollegaer. Der blev startet træningsgrupper, og fælles pauseøvelser blev indført flere steder.
Herværende rapport slutter af med at anbefale, at ”Virtuelt Sundhedsrum” fortsætter og gerne i kombination med andet tiltag mhp. endnu større effekt på forebyggelse af sygefraværet. Det nye tiltag kunne være i
form af ”et rejsehold”, som både på bestilling og uopfordret kunne arbejde med fraværsforebyggende tiltag.
Ydermere foreslås det at supplere med et medarbejder-tilbud i form af en sundhedsportal på intranettet.
På portalen skal der på en nem måde kunne hentes konkrete informationer om og hjælp til forebyggelse af
sygefravær.
Endelig peges på muligheden for at oprette en hotline – gerne virtuelt baseret - hvor såvel leder som medarbejder kan henvende sig med råd og vejledning af helbredsmæssig karakter til forebyggelse af sygefravær.
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2. Baggrund
2.1. Projektets bærende idé
Byrådet i Aarhus Kommune havde i 2012 en målsætning om at nedbringe sygefraværet i Magistraten for
Sociale Forhold og Beskæftigelse fra 16,13 sygedage til 15,46 sygedage. I Beskæftigelsesforvaltningen var
det årlige gennemsnit for 2011 på 15,93 sygedage pr. ansat1. Om end det er glædeligt at konstatere, at det
går den rigtige vej, så lå sygefraværet dog stadig væsentligt over kommunernes landsgennemsnit på 12,3
sygedage pr. ansat2.
I Aarhus Kommune har man på øverste ledelsesniveau i Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse et
ønske om at finde nye og innovative måder til en billigere kommunikation, uden at det går ud over kvaliteten. Til det formål er der nedsat et arbejdsudvalg til fremme af kanalstrategi og digitalisering. I den forbindelse blev der udskrevet en konkurrence med det formål at frembringe gode ideer. Det er i denne sammenhæng, at ideen til pilotprojekt ”Virtuelt Sundhedsrum” er blevet til.
”Virtuelt Sundhedsrum” er et sundhedstilbud til nedbringelse af sygefravær ved en hurtig og nem adgang til
fysioterapeut via et webcam. På den måde kan den ansatte få tilbudt en tidlig indsats mod problemer med
bevægelsesapparatet (muskel-/skeletgener), begyndende stress eller få hjælp til at ændre sin livsstil i en
mere aktiv og positiv retning, alt sammen med henblik på forebyggelse af sygefravær.
En ny ph.d.-afhandling3 viser, at sundhedsordninger reducerer det korte sygefravær med op til 15 % og det
langvarige med op til 20 %. Afhandlingen viser, at tidlig fysioterapeutisk indsats og lettere adgang hertil
bidrager til det lavere sygefravær.
Adskillige forsøg på landsplan med webcams kombineret med sundhedsfaglig bistand har vist gode resultater og høj brugertilfredshed4. Det har dog primært været i relation til genoptræning efter forskellige operationstyper eller i relation til specifikke diagnoser. Kombinationen af sundhedsordning og webcamkommunikation, der bygger på motivation, empowerment og hjælp til selvhjælp, med det formål at nedbringe sygefraværet er ikke tidligere forsøgt

2.2. Formål
Formålet med ”Virtuelt Sundhedsrum”-projektet er at undersøge, om en sådan indsats kan være med til at
nedsætte sygefraværet i Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune.
Projektet havde til hensigt at undersøge, om man ved hjælp af et sundhedstilbud, formidlet med webcamkommunikation, kunne ”påvirke” de ansatte i Beskæftigelsesforvaltningen i en positiv retning, således at
sygefraværet blev nedsat.
Projektets hypotese var, at deltagerne på baggrund af indsatsen ville rapportere en selvoplevet nedsat risiko for sygemelding, og at der blev registreret en generel positiv feedback på projekt ”Virtuelt Sundhedsrum” og brugen af webcam. Tillige var der fra projektets side en intention om at etablere træningsnetværk
mellem deltagerne.

1

Ledelsesinformationsrapporten, februar 2012
Dansk statistik
3
Morten Saaby Pedersen og Jacob Nielsen Arendt (2012) ”Can workplace health promotion programs save public money? Evidence
from a quasi-experiment in Denmark”. Health Economics Papers 2012:6. University of Southern Denmark
4
Danske Fysioterapeuter, www.Fysio.dk
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2.3. Metode
I forbindelse med projektets opstart blev der udarbejdet et ”før og efter” spørgeskema, der skulle synliggøre en evt. effekt af sundhedstilbuddet i relation til sygefravær. Desuden skulle funktionaliteten af udstyr og
program evalueres. Endelig blev der udarbejdet et generelt evalueringsskema med mulighed for, at deltagerne kunne tilkendegive deres overordnede mening om pilotprojektet ”Virtuelt Sundhedsrum.”
Deltagernes vej gennem projektet fulgte en forudbestemt protokol med mulighed for individuelle hensyn
og afvigelser, alt efter behov.

3. Præsentation af deltagernes vej gennem projektet
3.1. Første live samtale
Første møde med deltager og fysioterapeut fandt sted i Sociallægeinstitutionens projektrum i Toldbodgade
5, 8000 Århus C.
Første møde indeholdt typisk:
A. Interview/anamnese
B. Fysioterapeutisk undersøgelse og screening af en given problematik
C. Rådgivning i evt. relevant fremadrettet behandling eller videre undersøgelse i andet regi
D. Motivation og rådgivning i motionsvaner og hjælp til adfærdsændring
E. Introduktion til mindfulness og motions betydning i relation til stress
F. Udarbejdelse af relevant handlingsplan og mål for forløb
G. Forevisning af relevante øvelser og rådgivning i korrekt ergonomi (figur 1)

(Figur 1: Alle øvelser blev videooptaget, fotograferet og efterfølgende fremsendt som en del af handlingsplanen.)

H. Udlevering af skridttæller og aktivitetsdagbog
I. Udlevering af webcam, headset og demonstration af videoprogrammet Lync.

3.2. Opfølgende konsultationer
Opfølgende konsultationer foregik via webcam og videoprogrammet Lync. I enkelte tilfælde kunne der være tale om et 2. møde i Toldbodgade mhp. at følge op på enkelte øvelser, som krævede, at fysioterapeuten
havde ”hands on”. Desuden fandt der for to deltagere et enkelt møde sted i Jægergårdens motionscenter.
Formålet var ud fra den enkeltes problematik at lave en relevant gennemgang af øvelser i maskinerne.
En typisk opfølgende konsultation kunne indeholde følgende:
A. Gennemgang af Aktivitetsdagbog
Udgangspunktet for hver samtale var en aktivitetsdagbog. Formålet med dagbogen var at få kortlagt deltagernes ugentlige aktivitetsniveau og evt. symptomrespons fra relevante problematikker i relation til deltagelsen mhp. at undersøge og synliggøre eventuelle årsagssammenhænge vedrørende deltagerens problematik. Aktivitetsdagbogen blev udfyldt elektronisk af deltagerne og tilbagesendt før hver opfølgende samtale. Aktivitetsdagbogen blev anvendt til motivation for at fastholde adfærdsændring, herunder motionsvaner.
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B. Online teoretisk undervisning (figur 2)
I en del tilfælde var det nødvendigt at give uddybende forklaringer på problematikker med det formål at opnå en bedre
forståelse for handlingsplanen.
Til det formål var små powerpoint shows med tilhørende
videosamtale en glimrende mulighed, og det gav deltageren
en oplevelse af at være til stede.
Der var både mulighed for at undervise individuelt og i grupper.
Figur 2: Teoretisk undervisning via PowerPoint

C. Online praktisk undervisning (figur 3)
Som opfølgning eller instruktion i nye øvelser gav videosamtalen igen deltageren fornemmelse af fysioterapeutens tilstedeværelse.
I tilfælde med nye øvelser blev disse optaget og efterfølgende sendt til deltageren med instruktion. Det gav deltageren
mulighed for at gense og lave øvelsen korrekt senere hen.
Muligheden for online mindfulness og andre pauseøvelser
var også til stede, igen både individuelt og i grupper.

Figur 3: Praktisk undervisning i øvelser

3.3. Sidste live møde
Sidste afsluttende møde fandt tillige sted i Sociallægeinstitutionens projektrum i Toldbodgade. I et enkelt
tilfælde blev mødet forsøgt afholdt via en webcamsamtale, hvilket viste sig også at være en mulighed, man
kunne arbejde videre med.
Ved mødet udfyldte deltageren på ny spørgeskemaet samt et evalueringsskema.
Desuden blev enkelte deltagere opfordret til at oprette et træningsnetværk. Til den sidste samtale blev der
desuden i fællesskab, efter fysioterapeutens anbefalinger, udarbejdet en afsluttende handlingsplan, som
skulle danne grundlag for deltagerens fremtidige arbejde med de forskellige tiltag.

3.4. Efterfølgende e-mail opfølgning
Den optimale afslutning for deltagerne i projektet ville have været en gradvis udslusning i stedet for den
valgte metode med et pludseligt stop. Pga. projektets korte varighed var det dog ikke praktisk muligt med
gradvis udslusning. Der blev i projektet kompenseret for dette med en e-mail opfølgning en gang om måneden de efterfølgende 2-3 mdr. De fleste ville dog stadig have foretrukket en udslusning.

4. Resultater
I forbindelse med annoncering af projektet var der stor tilslutning blandt de ansatte i Beskæftigelsesforvaltningen. Grundet projektets begrænsede størrelse og varighed var det ikke muligt at optage flere end 15
deltagere. En deltager valgte at springe fra, inden forløbet kom i gang. Hos en anden deltager var der så
mange afbud pga. ferie og sygdom, at data fra vedkommende ikke indgår i projektet. De indsamlede data
hidrører dermed fra 13 deltagere.
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4.1. Resultater i form af citater fra det overordnede evalueringsskema
Kommunikationen og den medfølgende motivering virker. Viden om
kroppen og kroppens funktioner
virker. Og det at koge indsatsen ned
til ét fokuspunkt virker.

Det vil være godt
med opfølgningssamtaler ”hen ad
vejen”

Inkorporér
projektet!
Mit råd (ønske) vil være, at projektet forsat skal
være et tilbud til kommunens medarbejdere,
da jeg er overbevist om, at mange kunne have
brug for et skub/vejledning til at ændre nogle
ting i dagligdagen (de daglige rutiner).

Forløbet har givet mig praktiske
redskaber, som forholdsvis let kan
bruges i min arbejdsdag. Og jeg er
blevet mere bevidst om, at krop og
psyke hænger meget sammen.

Det har været overordentlig
positivt, at fysioterapeut
har en smittende entusiasme og super indlevelsesevne.
Referat/tilbagemelding pr.
mail med billeder efter konsultationer – rigtig gode at ha’ til
fremtidig reference.
Lad projektet fortsætte og fortsæt
den gode stil 

Svært at finde tid til
øvelser…

”Indsatsen” blev individuelt tilrettelagt til mit behov og blev løbende justeret, hvilket gjorde, at
jeg følte, at de foreslåede indsatser blev realistisk gennemførlige.
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At deltage i projektet har
for mig været en god måde
at få ændret på nogle arbejdsrutiner i min hverdag

Opfølgning via webcam
var rigtig godt, da det
var tidsbesparende
(i en travl hverdag).

Har fået en god
plan at arbejde
med i tiden
fremover.

Jeg synes, at projektet har været
med til at sætte fokus på, at
aktivitet på arbejdspladsen gør,
at produktiviteten bliver sat op,
så de 15 min., der bruges til en
gåtur, er rigtig godt givet ud.

Nogle gange var det svært at snakke, når der var
flere i rummet. Jeg sidder i kontorlandskab!

Jeg har kun oplevet dette projekt som positivt – og alle andre, jeg kender, som har været med, har samme oplevelse. Jeg tror fast på, at det
har været/fremadrettet er en stor hjælp for alle, og jeg mener, at det
seriøst bør overvejes at gøre projektet til noget mere fast. Der er mere
belastning mht. stress og helbredsmæssige problemer blandt kommunalt ansatte, end der gives udtryk for – en indsats som denne vil være en
god måde at afhjælpe dette på.

Jeg blev motiveret til at lave om
på de ting, jeg kunne.

Tak for et godt og yderst
relevant tilbud. Håber, at flere
kolleger kan få tilbuddet.

Det fungerede godt med webcamsessioner. Det ville have
været helt uoverskueligt at
skulle møde op personligt hver
gang (ift. tidspres på job).

Brugen af web-cam gjorde det
tidsmæssigt overskueligt at
deltage i, for du bliver vejledt
der, hvor du er, og undgår
dermed ”spildtid”.

Tak er blot et fattigt ord, men jeg vil nu
alligevel sige tak for at have haft muligheden for at deltage og ikke mindst tak
til Anders, fordi han er den, han er :o)

Konkluderende oplevede
jeg hele forløbet meget
professionelt tilrettelagt
uden slinger i valsen.
Jeg føler mig meget bedre rustet til at håndtere min situation. Kan bruge de ting, jeg har
lært og også give dem videre.

Det har været dejligt og inspirerende
at blive rusket op i!

Særligt fokus på de
”små skridt”/små
forandringer, der
gør en forskel i
hverdagen, har
haft betydning for
mig.
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4.2. Resultater i form af citater fra e-mail opdatering 1 måned efter afslutning
”Jeg havde aldrig troet, at man får
det så godt af motion. Jeg har det
meget bedre og er faktisk kommet
igennem en stor krise med megen
stress og stor mængde af arbejde.”

”Det er utroligt, men sandt,
at jeg ikke har brugt smertestillende medicin de sidste 2 måneder.”

”Det er foreløbigt blevet til en ugentlig træningstime med
kollegaerne samt regelmæssig løbetræning. Endnu ikke
voldsomt højt aktivitetsniveau  men det virker til gengæld, som om de gode vaner er kommet for at blive. I
hvert fald er afsættet godt.”

”Jeg er godt tilfreds med mig selv.
Det er en god metode for mig at
fylde lidt på ad gangen.
Endnu engang tak for et meget fint
forløb og skub i den rigtige retning.”

”Gåturene er blevet langt hyppigere. Min erfaring under forløbet med dig er, at jeg SKAL gå en rask tur 3045 minutter efter arbejde/efter aftensmaden, og det
har jeg indtil videre fået gjort næsten hver anden dag.
Skal op på hver dag.”

Gåturene er blevet langt hyppigere. Jeg har ikke
købt en skridttæller for min erfaring under forløbet
Gåturene er blevet langt hyppigere. Jeg har ikke
med
dig
er,
at
jeg
SKAL
gå
en
rask
tur
30-45
minutter
købt(også
en skridttæller
for min
forlø”Jegerfaring
har givetunder
min kæreste
”Samlet set har jeg fået æn”Jeghar
tager
nu
trappen über alles
samefter
arbejde/efter
aftensmaden
og
det
jeg
indtil
løbesko
så han
bet med
gå eni julegave,
rask tur 30-45
dret flere ting, som jeg på den
men med klienterne). Jeg plejer
bare dig
at gåer, at jeg SKAL
videre
fåetikke
gjorternæsten
Skal op på
også
kan
komme
af
sted!”
lange bane
i tvivl omhver
er anden dag.
minutter
efter
arbejde/efter
aftensmaden
og
det
op, og når vi så når til 2. sal, fortæller jeg
hver
dag. for mig.”
sunde/gode
har
jeg
indtil
videre
fået
gjort
næsten
hver
anden
først, at det er på 5. sal )”
dag. Skal op på hver dag.
”Den øgede bevidsthed som følge af
forløbet hos dig om, hvor og hvornår
jeg har ondt/ømhed, har betydet, at
jeg gjorde noget ved det.”

”Alt går, som det skal, jeg har haft
en dejlig lang smertefri periode,
siden vi sås sidst….”

Jeg savner lidt en form
for udslusning frem for
det bratte stop!

”Variationen af arbejdsstillinger går
fint”

”Tempoet er ikke så hurtigt endnu og ej heller
distancen, men jeg har valgt at sætte ambitionsniveauet ned og fokusere på, at det vigtigste er, at
jeg kommer af sted og får rørt mig, og at det ikke
bliver for uoverkommeligt at komme af sted”

”P.t. står jeg på crosseren ca. ½ time
hver anden dag, udfører fortsat øvelserne med lidt variation og går min.
10.000 skridt om dagen”

”Jeg ved det – øvelser,
øvelser, øvelser…  ”

”Det er tydeligt, at min bevidsthed har
kredset mere om fysisk udfoldelse a la
”Hvad har du egentlig lavet i dag?” Og det
er en udmærket følgesvend for mig”

”Tak for et super tilbud, motiverende samtaler,
gode råd og input. Jeg kan kun sige, at jeg har
følt mig set, hørt og forstået. Så tusind tak!”
”bl.a. at lægge min kost om og løbe har haft
en markant indflydelse på mit humør”
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”Jeg skal ud at løbe igen i eftermiddag (det
kribler helt for at komme af sted)”
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4.3. Opsamling på resultaterne fra citater
På baggrund af tilbagemeldingerne kan deltagernes reaktion på indsatsen illustreres med følgende udsagn:
 Tidsbesparelsen ved brugen af webcamkonsultationer
 Det er motiverende med løbende (kort) opfølgning på aftaler
 Fokus på ”de små skridt” i arbejdet med adfærdsændring
 Bedre sygdomsforståelse, diagnoseforklaring og generel individuel vejledning
 Fint med løbende justering af aftaler/handlingsplan, så den konstant er opdateret ift. ændringer i
den enkeltes hverdag
 Online undervisning og øvelser fungerer godt
 Arbejdsrelevant og anvendeligt i hverdagen
 Vanskeligt at samtale i et kontorlandskab
 Svært at finde tid til daglige øvelser
 Ønske om mulighed for udslusning af tilbuddet frem for et brat stop.

4.4. Resultater fra før/efter spørgeskemaet
I forbindelse med før/efter spørgeskemaet havde deltagerne mulighed for at afkrydse årsager til deltagelse
i ”Virtuelt Sundhedsrum”, hvilket figur 4 viser. Fx var der 62 % af de 13 deltagere, der angav at have smerte
eller andre gener i nakke/skulderåg.
Antal deltagere

13

Årsager til deltagelse

12

Smerter el. andre gener fra nakke/skulderåg

11

Ønske om mere en aktiv hverdag

10

Begyndende stresssymptomer
Smerter el. andre gener fra lænderyg

9
62 %

Smerter el. andre gener fra skulderled

8
54 %

Hovedpine

7
6

46 %

Smerter el. andre gener fra albueled

38 % 38 %

Smerter el. andre gener fra øvre del af ryggen

5
4

30 % 30 % 30 % 30 %

Smerter el .andre gener fra knæled

23 %

Smerter el. andre gener fra hænder/fingre

3
15 %

Smerter el. andre gener fra underarm/håndled

2
1

7% 7%

Smerter el. andre gener fra hofteled
Smerter el. andre gener fra fodled

0
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Figur 4: Årsagsfordeling for deltagelse i projektet. % angivelsen er fordelingen af symptomer i deltagergruppen
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Figur 5-7 viser, hvordan deltagerne opfattede sig selv før og efter deltagelsen i ”Virtuelt Sundhedsrum”.
Før/efter spørgsmålene besvarede deltagerne ved hjælp af en skala fra 0-10. Tallet 10 angiver positiv besvarelse og 0 negativ besvarelse ift. spørgsmålet. %-angivelsen viser forskellen fra før til efter forløbet.
Som det fremgår af graferne, er der tale om – fra mindre til stor - forbedring i alle spørgsmåls-temaerne.
Dette gælder også for spørgsmål 5, 6 og 13, hvor grafen kan virke misvisende. Fx i spørgsmål 5 oplever deltagerne således 40 % mindre bekymring ift. deres helbred efter deltagelsen og af spørgsmål 13 fremgår, at
risikoen for sygemelding er reduceret med 27 %.
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11. Kan du planlægge og udføre daglige
gøremål? (fx indkøb,
madlavning, rengøring etc.)

12. Hvordan vurderer du dit helbred
(fysisk og/el psykisk)
ift. at kunne arbejde?

(0 = slet ikke, 10 = i høj grad)

(0 = dårligt, 10 = meget godt)

13. Er du i fare for at
blive sygemeldt pga.
dine symptomer?
(0 = i høj grad, 10 = slet ikke)

14. Tror du, kombinationen med sundhedsordning og webcam i
stil med "Virtuelt
Sundhedsrum" kan
afhjælpe sygefraværet i
Aarhus Kommune?
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15. Tror du, at webcam kommunikation
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bruges i dit daglige
arbejde?
(0 = slet ikke, 10 = i høj grad)
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4.5. Kommentarer til resultater
Den primære årsag til deltagelse i projektet var skulder-/nakkesmerter med 62 og lænde-ryg-gener med 38
%. 46 % angiver at have stress. Hovedpineproblematikken på 30 % kan være forbundet med stress og skulder-/nakkesmerter.
54 % havde et ønske om en mere aktiv hverdag. Dette er en vigtig faktor i forebyggelsen af sygefravær.
Der kan desuden ud fra resultaterne sluttes, at deltagerne efter forløbet oplever mindre bekymring på
trods af symptomer, føler sig mere trygge og generelt føler sig bedre rustet til at håndtere egen situation.
Det er faktorer, som er med til at forebygge evt. sygemelding.
Ikke mindst kan det konstateres, at risikoen for sygemelding er reduceret med 27 %.
Endelig kan det konstateres, at deltagerne oplever ”Virtuelt Sundhedsrums” brug af webcamkommunikation som særdeles anvendeligt i arbejdet med forebyggelse af sygefravær.

5. Økonomi
Udgifterne kan beregnes ud fra følgende fysioterapeutisk tidsforbrug:




Første individuelle live samtale, ca. 1 time
4 opfølgende individuelle webcamsamtaler a ca. 15 minutter
Afsluttende individuelle live samtale, ca. 1 time.

Hertil kommer tid til forberedelse og udarbejdelse af handlingsplan for det individuelle forløb. Et udrednings-, forebyggelses- og behandlingsforløb for en medarbejder vil således koste omkring 6 fysioterapeut
timer. Hertil skal lægges minimale udgifter til leje af udstyr (ca. kr. 50). Endelig skal medarbejderens tidsforbrug indregnes.
5.1. Kommentarer til økonomi
Der er i rapporten ikke opstillet en egentlig beregning på den økonomiske gevinst. En klar dokumentation af
en økonomisk gevinst af indsatsen vil kræve et væsentligt større setup mhp. en reel cost-benefit-analyse.

6. Sammenfatning og anbefalinger
6.1. Indfrielse af indsatsmål og hypotese
Der kan af projekt-deltagernes svar før og efter forløbet registreres en generel positiv forbedring/udvikling.
”Virtuelt Sundhedsrum” havde således en positiv indflydelse på deltagernes sygemelding således at forstå,
at de rykkede sig længere væk fra at ville melde sig syge.
Brugen af webcam blev af deltagerne indledningsvis mødt med en stor portion skepsis. Imidlertid betød et
grundigt udarbejdet hjælpemateriale og muligheden for praktisk afprøvning af udstyret, at deltagerne hurtigt blev trygge og tilfredse med den måde, ”Virtuelt Sundhedsrum” fungerede på.
Sociallægeinstitutionens ønske om at etablere træningsnetværk lykkedes. Desuden er det lykkedes at få en
del deltagere til at danne træningsnetværk med de nærmeste kollegaer i deres respektive afdelinger. Derudover beretter flere af deltagerne om fælles initiativer såsom pauseøvelser. Årsagen til dette skal for-

11

Evalueringsrapport ”Virtuelt Sundhedsrum”

mentlig bl.a. findes i, at deltagerne i forbindelse med forløbet har fået titlen ”Ambassadør for Virtuelt
Sundhedsrum” og derved har ”forpligtet sig” til at videregive information om og opfordringer til en mere
aktiv arbejdsdag.
Som det fremgår af resultatafsnittet, har ”Virtuelt Sundhedsrum” gjort en forskel for den enkelte deltager,
målt på flere parametre. Der kan registreres en bedring både ift. til arbejde, socialt liv, lyst til fritidsaktiviteter, selvopfattet helbred og konkrete redskaber til at komme videre. Alle disse parametre har indflydelse på
det generelle helbred og dermed også på sygefraværet.
Vi anser derfor vores indsatsmål som indfriet.
Projektets hypotese var, at deltagerne på baggrund af indsatsen ville rapportere en selvoplevet nedsat risiko for sygemelding, og at der blev registreret en generel positiv feedback på projekt ”Virtuelt Sundhedsrum” og brugen af webcam. Tillige var der fra projektets side en intention om at etablere træningsnetværk
mellem deltagerne. Dette er som tidligere nævnt blevet indfriet. Ikke mindst har deltagerne oplevet en klar
reduktion af deres risiko for sygemelding.
Vi anser vores hypotese som bekræftet.

6.2. Brugervenlig IT
Projektet har fra starten fokuseret på brugervenlighed. Valget faldt derfor på softwaren Microsoft Lync,
som er et tilkøb til Officepakken. Som Microsoftprogram er det nemt genkendeligt for deltagerne, som er
vant til Officeprogrammer. Det samarbejder smidigt med de eksisterende programmer og integreres i bl.a.
Outlook på en meget brugervenlig måde. Fx vil brugeren i Lync fremgå som optaget, hvis der er planlagt et
møde i Outlook-kalenderen. Denne brugervenlighed åbner dørene for innovative samarbejdsmuligheder
uden de store udfordringer. Det hele suppleres med brugervideoer og e-mail skabeloner, der på en nem
måde forklarer de udfordringer, som måtte opstå.

6.3. Anbefalinger til forankring af ”Virtuelt Sundhedsrum” i Aarhus Kommune
Sociallægeinstitutionen kan på baggrund af evaluering og tilbagemeldinger samt resultatet af de opfølgende tilbagemeldinger anbefale en videreførelse af tilbuddet. Det kan være i nuværende form eller som en
del af et udvidet tilbud. Et udvidet tilbud kunne bestå af et tilbud om besøg fra et ”rejsehold”, af en form
for sundhedsportal på intranettet og/eller af en AV-hotline, der beskæftiger sig med råd og vejledning til
forebyggelse af sygefravær. Vi vurderer, at et sådant setup ville kunne bidrage væsentligt til forebyggelse af
sygefravær.
Vi mener derfor, at det bør afprøves, hvorledes ”Virtuelt Sundhedsrum” kan indgå i et større tilbud med det
formål at forebygge sygefravær. Desuden kan det anbefales at afprøve et webcamforsøg af større omfang,
hvis en egentlig økonomisk gevinst skal kunne måles.

7. Konklusion
”Virtuelt Sundhedsrum” har i dette projekt vist, at det med sandsynlighed kan bidrage til at forebygge sygefravær hos kontoransatte. ”Virtuelt Sundhedsrum” er brugervenligt og kræver blot adgang til en PC. Indsatsen er behæftet med lav omkostning i forhold til en forventet gevinst. Det foreslås derfor at gennemføre
et længere dokumenteret forløb, hvor fokus fortsat skal være at nedbringe sygefravær.
Desuden bør det fremadrettet efterprøves, om ”Virtuelt Sundhedsrum” kan kombineres med andre tiltag til
forebyggelse af sygefravær, fx et rejsehold, en sundhedsportal og/eller en hotlinefunktion.
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