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Formål: Formålet med denne opgave er at bestemme effekten af sundhedstjek foretaget i private 

virksomheder og sætte det i relation til virksomhedernes begrundelser for at tilbyde sådanne tiltag.  

Problemformulering: Hvad er effekten af sundhedstjek i forhold til produktivitet, sygedage, 

medarbejderfastholdelse, medarbejderrekruttering og trivsel blandt medarbejderne i virksomheder, som har 

implementeret sundhedsfremmende aktiviteter, og hvorledes harmonerer det med ledelsens forventninger til 

sundhedstjek, som sundhedsfremmende aktivitet? 

Metode: For at afklare effekten af sundhedstjek er der foretaget en litteratursøgning på relevante 

søgemaskiner. Effekten er undersøgt i forbindelse med adfærdsændringer og forbedringer i de målte 

fysiologiske parametre. I forbindelse med sundhedsfremmende aktiviteter er effekten vurderet i forhold til 

produktivitet, sygefravær, medarbejderfastholdelse og -rekruttering samt trivsel. Virksomhedernes 

forventninger til sundhedstjek er afklaret gennem interviews med repræsentanter fra 5 jyske virksomheder. 

Resultater: Efter at have gennemført sundhedstjek mener omkring 40 procent, at de har ændret adfærd i 

retning af en sundere livsstil. Samme positive effekt findes dog ikke i de fysiologiske målinger, hvor der kun 

kan dokumenteres svage eller manglende signifikante forbedringer. Efter implementering af 

sundhedsfremmende aktiviteter kan de gennemgåede studier konkludere, at der er en signifikant reduktion af 

sygefraværet og en forbedring af produktivitet samt en tendens til øget trivsel. Der er ingen studier, som 

undersøger effekten ifbm. medarbejderfastholdelse og -rekruttering. Interviewvirksomhederne vurderer, at 

sundhedstjekket har en effekt i forbindelse med medarbejderfastholdelse og -rekruttering samt trivsel. Ingen 

af virksomhederne forventer en reduktion af sygefraværet. Og generelt var der ingen forventning om at 

sundhedstjek førte til mere produktive medarbejdere.  

Konklusion: Effekten af sundhedstjek som eneste sundhedsfremmende aktivitet er yderst begrænset, hvorfor 

dette tiltag ikke kan stå som et enkeltstående element, hvis hensigten med sundhedstjek er sundere 

medarbejdere. Repræsentanterne fra interviewvirksomhederne forbinder sundhedstjekket med et 

personalegode, som er oppe i tiden og eftertragtet blandt medarbejderne, hvorfor begrundelse for at tilbyde 

sundhedstjek ikke er sundere medarbejdere, men derimod at tilbyde et gode, som kan virke attraktivt i 

forbindelse med medarbejderfastholdelse og -rekruttering. Hvorved sundhedstjek anvendes for at profilere 

virksomheden i forhold til nuværende og potentielt nye medarbejdere. 

  

 


