Værditest af dr.dk/sundhed

VÆRDITEST AF DR.DK/SUNDHED
I det følgende værditestes internettjenesten dr.dk/sundhed.
I indledningen redegøres der kort for baggrunden for DRs gennemførelse af værditesten, samtidig med at internettjenesten dr.dk/sundhed
nærmere beskrives.
Herefter gennemgås i afsnit 2 betingelserne for at værditeste tjenesten, som DR anser for opfyldt.
I afsnit 3 beskrives internettjenestens public service-værdi ved en vurdering af, hvordan denne opfylder demokratiske, kulturelle og
sociale behov i samfundet, og i hvilket omfang tjenesten er tilgængelig for borgerne.

1. INDLEDNING
Kulturministeriet har anmodet DR om at værditeste internettjenesten dr.dk/sundhed. Det er på den baggrund, at denne værditest er
foretaget.
Nedenfor beskrives internettjenesten nærmere. Der præsenteres desuden to skærmprints af det oprindelige dr.dk/laegensbord samt
dr.dk/sundhed for at vise den visuelle forandring og udtryk, som sitet har gennemgået siden 2006.

1.1 BAGGRUND
Sundhed er i de seneste år blevet et af de vigtigste emner både politisk og samfundsmæssigt. Der er kommet stærkt fokus på sundhed og
forebyggelse af sygdomme og ikke blot på sygdomsbehandling. De mest markante indsatsområder er kost, rygning, alkohol og motion.
Medierne følger denne udvikling, og danskerne bombarderes dagligt med fakta om sundhed, sund livsstil og sygdom via tv, radio, nettet og
de trykte medier. Ikke mindst med internettets fremmarch er antallet af sites og kilder til information om alt fra kræftbehandling og
forebyggelse af sygdomme til graviditet og fødsel steget markant. Indtil videre ser den megen information dog ikke ud til at have nogen
effekt på danskernes levetid.
Danmark er nr. 32 i verden med hensyn til forventet levetid, og forventes at have den laveste levetid i Vesteuropa. (UNDP 2005 og Ugeskrift for
læger 2001)

DR har generelt gennem sit programudbud taget et medansvar i kampen for at styrke danskernes sundhed via oplysning - både ved at
sætte fokus på informationer, fakta og nyheder om sundhed og ved at vise løsninger og inspirere til et sundere liv. Programmer som ”Ha’
det godt”, ”Diagnose Søges”, ”Chris på chokoladefabrikken”, ”Sundhed på P1” og den kommende programserie ”By på skrump” er blot nogle
af eksemplerne.
Intentionen bag DRs dækning af sundhedsområdet er ambitiøs. DR vil være med til at hæve danskernes levetid ved at sætte fokus på
sundhedsområdet både gennem nyheder, dækning af stoffet i DRs programmer og ved at gøre fakta om sundhed og sygdom tilgængelige
for danskerne på en overskuelig måde.
dr.dk/sundhed udspringer af denne ambition, og målet er at give brugerne en overskuelig, troværdig og velformidlet indgang til sundhed
på nettet.
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1.2 HISTORIKKEN BAG DR.DK/SUNDHED
dr.dk/sundhed udspringer af sitet dr.dk/laegensbord, der blev oprettet i 2001 som hjemmeside for tv-programmet ”Lægens Bord”. Både
tv-programmet og sitet havde fokus på sygdom og behandling, og dr.dk/laegensbord samlede indhold fra DR, det vil sige programmerne og
nyheder om sygdom. Samtidig gav sitet gennem samarbejde med en række udbydere af sundhedsinformation adgang til en række
tjenester, for eksempel et sundhedsleksikon, nyheder om sundhed, regional sundhedsinformation m.m. Blandt samarbejdspartnerne var
Netdoktor.dk, Statens Serum-institut, Magasinet Helse, Sundhed.dk m.fl.
Da tv-programmet lukkede ned i 2006, blev satsningen på dr.dk/laegensbord neddroslet, men der blev arbejdet videre med ideen bag
sitet. Det blev besluttet at udvikle sitet og flytte det indholdsmæssige fokus fra sygdom til sundhed. Samtidig viste der sig at være stor
interesse fra både branche og fra politisk hold for sitet. Det relancerede site skiftede navn til dr.dk/sundhed og blev lanceret i februar
2008.

1.3 INDHOLD OG TJENESTER PÅ DR.DK/SUNDHED
dr.dk/sundhed er tænkt og tilrettelagt som en plakatsøjle for fakta og oplysninger om sundhed og sygdom. Via dr.dk/sundhed gør DR de
mange værktøjer, der findes til et længere og sundere liv, mere tilgængelige for danskerne via en overskuelig hjemmeside, hvor viden om
forebyggelse og sygdom fra tv, radio, de trykte medier og nettet er samlet.
dr.dk/sundhed er således en fire-mediel guide til aktiviteter, artikler og faktabokse, der hver for sig leder brugerne videre til præcis de
oplysninger, de ønsker. Sidens indhold består af en blanding af egenproduktion fra DR og indhold hos sitets partnere.
Egenproduktionen fra DR finder sted i begrænset omfang. Det drejer sig dels om temaartikler om for eksempel børn, ældre, gode
sommerråd i sommertiden o.l. og korte skrevne artikler, der giver overblik over artikler på sitet samt relevante indslag og programmer
fra DRs radio og tv.
Derudover produceres sammendrag af artikler fra dr.dk/sundheds samarbejdspartnere. Disse giver brugerne en kort indføring i artiklens
emne, hvorefter brugeren kan vælge at fordybe sig ved at linke videre til den oprindelige artikel hos samarbejdspartneren.
dr.dk/sundhed er samtidig også et omdrejningspunkt for DRs generelle sundhedsstof, da det både tilbyder en indgang til DRs
sundhedsprogrammer på radio og tv og giver mulighed for at få flere informationer om programmernes indhold.
Brugerne kan skrive til sitet, men debatforummet er ikke centralt for dr.dk/sundhed. dr.dk/sundhed søger snarere at facilitere dialog til
og via samarbejdspartnere. Sitet leder indirekte brugerne ud til de debatfora, som samarbejdspartnerne har; eksempelvis mødregrupper,
cancergrupper m.m. Samtidig tager sitet i kortere perioder dialogen ind i aktuelle temaer. Der var f.eks. i forbindelse med DRs
programserie ”Mission Baby” mulighed for at stille spørgsmål til den jordemor, der også var med i tv-serien.

1.4 SAMARBEJDER OG PARTNERE
Indholdet hos sitets partnere spænder vidt og inkluderer nyheder, linksamlinger, information fra foreninger og organisationer,
opslagsværker, gode råd, anvisninger og redskaber til et længere og sundere liv samt naturligvis den seneste viden om sygdom.
Eksempler på samarbejdspartnere er Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Sundhedsministeriet, Helse, Netdoktor,
Apotekerforeningen, Vifab samt mange flere. DR samarbejder indholdsmæssigt med de store patientforeninger, styrelser, ministerier og
institutioner. dr.dk/sundhed har et indholdsmæssigt samarbejde med 40 eksterne og interne samarbejdspartnere og linker ud til ca. 400 i
alt.
Samarbejdet er åbent for langt de fleste aktører i sundhedssektoren. DR har dog valgt ikke at åbne for, at medicinalvirksomheder kan
deltage i samarbejdet, blandt andet fordi dette kan underminere troværdigheden af sitet. Forudsætningen for at en given aktør kan deltage
er, at de tilbyder en vis mængde af gratis indhold eller værktøjer.
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dr.dk/sundhed giver også adgang til de politiske partiers sundhedspolitik samt Sundhedsministeriet og til regionerne og dermed også til
de respektive instansers bestemmelser og overvejelser inden for sundhedspolitikken i Danmark. Det kan også nævnes, at
sundhedsminister Jacob Axel Nielsen blogger på dr.dk/sundhed.
Sitet er delt op i sundhed, sygdom, medicin, forskning, temaer og indgang til sundhedsvæsnet. Brugerne kan således fordybe sig i de
enkelte kategorier.
DR har en position som uafhængig medieudbyder med bred kontakt til danskerne og et fælles engagement fra alle de mange
samarbejdspartnere, der er en del af den danske sundhedssektor. Det er med dette afsæt dr.dk/sundhed er udviklet.
Der har fra start været stor begejstring for ideen blandt både kommercielle og offentlige aktører på sundhedsområdet, og DR vurderer, at
netop DRs rolle som uafhængig aktør var baggrunden for, at så mange aktører kunne samles om det fælles mål.

Hos Netdoktor Media synes vi, at dr.dk/sundhed er et flot initiativ, som er helt i tråd med DR’s rolle som en institution, der samler danskerne omkring
vigtige emner, som ellers kan være for svære eller tunge at løfte – en rolle som kan udøves på alle medieplatforme, men som med fordel er forankret på
nettet, der efterhånden er base for stort set al kommunikation.
Rikke Esbjerg
Læge, direktør
At der overhovedet er etableret et tæt samarbejde mellem landets største universitet og landets førende mediehus om at formidle forskningsbaseret
viden til befolkningen om, hvordan man kan leve sundere, oplever vi på LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet som en
kæmpemæssig mulighed og gevinst for det danske samfund. Samarbejdet betyder jævnlige møder: Herunder en løbende afsøgning af muligheder for at
samarbejde om, hvordan vi kan give danskerne relevant viden om, hvordan vi kan leve sundere.
Jacob Søby Bang
Kommunikationschef
LIFE Kommunikation
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1.5 DEN FREMTIDIGE UDVIKLING AF SITET
DR arbejder løbende på at udvikle dr.dk/sundhed. Sitet skal integreres endnu tættere med DRs øvrige indhold om sundhed og sygdom på
radio og tv, både ved at blive bedre til at bruge programmerne som afsæt for temaer og ved at gøre det lettere for brugerne at samle
relevant tv- og radioindhold i en overskuelig form på sitet.
DR arbejder pt. også på at videreudvikle dr.dk/sundheds forside, så den bliver mere tidssvarende og dynamisk. Målet er blive bedre til at
gøre de mange forskellige værktøjer, faktuelle oplysninger og gode råd visuelt bedre og mere tilgængelige, så brugerne hurtigere og
lettere vil kunne finde det, der interesserer dem.
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dr.dk/laegensbord - sitet er ikke opdateret siden slutningen af 2006.
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dr.dk/sundhed fra juni 2009.
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2. BETINGELSERNE FOR VÆRDITEST
Nedenfor gennemgås betingelserne for at værditeste tjenesten.
2.1 EFFEKT
dr.dk/sundhed er tilgængelig for alle danskere med adgang til internettet. I marts 2009 havde sitet 74.200 brugere. På ugebasis var der i
samme måned 20.500 brugere på sitet. Dette viser, at dr.dk/sundhed ikke kun er tilgængelig for, men allerede i dag bruges aktivt af et
stort antal brugere.
Til sammenligning havde www.netdoktor.dk i samme måned 415.000 månedlige og 141.000 ugentlige brugere.
2.2 FINANSIEL STØRRELSE
Budgettet for dr.dk/sundheds beløber sig for 2009 til 1,8 million kroner.
2.3 VARIGHED
DR har ingen planer om, at tjenesten skal have begrænset varighed.
2.4 KONKLUSION
På baggrund af ovenstående vurderes, at dr.dk/sundhed opfylder betingelserne for værditesten i forhold til effekt, varighed og finansiel
størrelse.

3. VURDERING AF TJENESTENS PUBLIC SERVICE-VÆRDI:
Ifølge beskrivelsen af værditesten i DRs public service-kontrakt bilag 2 skal vurderingen af tjenestens public service-værdi baseres på to
parametre:
•

Tilfører tjenesten en merværdi for samfundet og/eller det enkelte individ ved opfyldelse af kulturelle, demokratiske, eller
sociale behov?

•

Er tjenesten almindeligt tilgængelig for danskerne?

DR vil i vurderingen af merværdien lægge vægt på de kulturelle, demokratiske og sociale behov, som beskrevet i relation til værditesten,
samt på de aktiviteter, den understøtter. Dette skal vurderes både ud fra et samfundsperspektiv og værdien for det enkelte individ.
3.1 OPFYLDELSE AF DE SAMFUNDSMÆSSIGE BEHOV
Ambitionerne bag dr.dk/sundhed er høje og tjenestens eksplicitte mål er at bidrage til at øge danskernes levetid ved at gøre det nemmere
at søge og finde information og inspiration om sundhed og sygdom.
Målet er at inspirere flere danskere til at udforske redskaberne til et godt og sundt liv ved at anvende informationerne på dr.dk/sundhed.
dr.dk/sundhed sigter således mod at levere en meget stærk merværdi for både samfundet og den enkelte ved formidling af en
mangfoldighed af viden om sundhedstof. Forbedringer i sundhedstilstanden har grundlæggende både en samfundsøkonomisk betydning,
ligesom det styrker livsværdien for den enkelte.
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3.1.1 DRS FORMÅL I FORHOLD TIL PUBLIC SERVICE-KONTRAKTEN
Set i relation til DRs formål som beskrevet i DRs public service-kontrakt ligger dr.dk/sundhed i direkte forlængelse af især DRs første og
fjerde formål.
DRs første formål siger, at DR skal:

”Styrke borgernes handlekraft i et demokratisk samfund”.
Formålet sigter dels specifikt til de politiske og demokratiske processer, og dels mere bredt til evnen til at agere og navigere i det
moderne, demokratiske samfund, danskerne i dag lever i. dr.dk/sundhed er i sin intention og udførelse tilrettelagt netop efter at styrke
handlekraft og inspirere brugerne på et område, som i dag både politisk, samfundsmæssigt og socialt tillægges afgørende værdi.
Sundhed, herunder hvordan man forbedrer sundheden, samt forebyggelse af sygdom spiller en stor rolle i den offentlige og politiske debat,
samtidig med at det er et samfundsemne af høj relevans. Desuden giver dr.dk/sundhed danskerne mulighed for at følge den politiske
debat, der knytter sig til dette område, ved at styrke adgangen til politiske partiers og andre relevante offentlige instansers initiativer,
forslag og overvejelser på det sundhedspolitiske område.
Samtidig retter dr.dk/sundhed sig også mere specifikt mod et af underpunkterne i DRs første formål:

”DR skal medvirke til at folkeliggøre de nye digitale medieformer ved at skabe nye programmer og informationstjenester, som kan gøre
seere, lyttere og brugere bekendt med teknologien og inspirere dem til at bruge den.”
dr.dk/sundhed er et godt eksempel på, hvordan DR udfylder dette formål.
For det første tilbyder dr.dk/sundhed et overblik og en overskuelig indgang til informationer om et meget omfattende og uoverskueligt
område. Dermed henvender sitet sig ikke mindst til de brugere, som ellers vil have svært ved at navigere og finde (rundt i) den meget
omfattende og ofte ustrukturerede mængde af viden og værktøjer, der findes på nettet. Således kan dr.dk/sundhed, ved at bygge på det
brede kendskab til DR som troværdig og uafhængig medieudbyder, fungere som guide og være et trygt sted at starte for de teknologisk
mindre erfarne internetbrugere.
For det andet skaber dr.dk/sundhed opmærksomhed omkring de mange muligheder for at blive klogere, bedre informeret og inspireret på
nettet ved også at guide brugere fra dr.dk videre til andre sites på nettet.

DRs fjerde formål siger, at DR skal:

”Fremme viden og forståelse”
Og specifikt i underpunktet:

”DR skal stimulere danskernes interesse for og viden om en bred vifte af emner og områder gennem lettilgængeligt og velformidlet
indhold.”
DR har med dr.dk/sundhed ønsket at skabe en platform for viden om sundhed, hvorfra danskerne kan søge og modtage information om
helse, sundhed og sygdom. dr.dk/sundhed er således tilrettelagt til at stimulere interesse, formidle indhold og gøre det let tilgængeligt.

Side 8 af 10

Værditest af dr.dk/sundhed

DR formidler informationer om sundhed og sundhedsrelaterede emner på forskellige platforme, som f.eks. i tv-udsendelser som ”Mission
Baby” eller ”Ha’ det godt”. Det er programmer, som bidrager til de samfundsmæssige behov og til DRs public service-formål. Gennem en
fælles indgang til DRs sundhedsstof via dr.dk/sundhed kan DR samtidig øge kendskabet til og brugen af disse og øvrige af DRs programmer
og tjenester. Det styrker DRs mulighed for generelt at opfylde sine public service-formål.
Udover en yderligere adgang til DRs øvrige public service-indhold er dr.dk/sundhed tænkt som en platform, hvorfra det er muligt at
stimulere udbud og brug af information om sundhed også uden for DR og dr.dk.
For at skabe størst mulig værdi for brugerne, indgår DR i et partnerskab med eksterne samarbejdspartnere, der byder ind med
ekspertviden, krydshenvisninger og indgang til deres relevante arkiver og artikler.
Endelig er det en væsentlig forudsætning bag dr.dk/sundhed, at sitet er en indgang og ikke et slutpunkt. Sitet peger også ud ad mod andre
aktører i sundhedssektoren, således at sitet skaber mere trafik og opmærksomhed om de øvrige kommercielle og ikke-kommercielle sites
og muligheder for at finde information dér.
3.1.2 DRs FORPLIGTELSER I FORHOLD TIL PUBLIC SERVICE-KONTRAKTEN
Set ud fra DRs public service-forpligtelser som beskrevet i public service-kontrakten falder dr.dk/sundhed ind under punkt 4, dvs. DRs
public service online-virksomhed. Her står, at:

”DR skal drive internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger internettets formidlingsformer og som bidrager til DRs public
service-formål.”
Som tidligere nævnt er det DRs opfattelse, at dr.dk/sundhed bidrager til DRs public service-forpligtelse. dr.dk/sundhed indgår som en del
af DRs website dr.dk, der også er beskrevet i DRs public service-kontrakt. Den stadig tættere integration med DRs radio- og tvprogrammer om sundhed, som er under udvikling på dr.dk/sundhed, vil desuden styrke tilgængeligheden til DRs programmer om dette
emne, samtidig med at brugerne på en meget mere fleksibel måde får mulighed for at få adgang til DRs public service indhold på andre
platforme.
Samtidig har DR en forpligtelse til at producere public service-indhold specielt til de forskellige platforme, herunder internettet. DRs
internetsted skal bl.a. indeholde nyheder, programrelateret information, debatfora, communities og anden brugerinddragelse.
Som et led i denne forpligtelse producerer DR indhold til dr.dk/sundhed blandt andet i form af f.eks. temaartikler, samtidig med at sitet
tilbyder programinformationer vedrørende DRs programmer på andre platforme.
Endelig har brugerne mulighed for at direkte tage kontakt til dr.dk/sundhed ved at skrive til sitet.
3.2 TILGÆNGELIGHED
dr.dk/sundhed er tilgængelig for alle danskere med adgang til internettet. Der er ingen begrænsninger på adgangen, f.eks. kræves der ikke
registrering eller stilles økonomiske betingelser for at kunne opnå adgang til sitet.
dr.dk/sundhed bruger samme standarder og rammer som DRs websted dr.dk.
Antallet af besøgende på sitet viser, at dr.dk/sundhed er en internettjeneste, der er meget tilgængeligt og allerede i dag bruges meget.
Det er desuden en vigtig pointe i forhold til tilgængeligheden, at tjenesten specifikt forsøger at styrke tilgængeligheden af
sundhedsrelateret information ved at gøre den nærmest uoverskuelige mængde af ”sundhedsinformationer” overskuelig ved at sortere i
materialet og sikre brugerne nem adgang til præcis de oplysninger, de ønsker. Tilgængelighed både i sprog, layout og i navigation er
kodeordene.
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Endelig styrker dr.dk/sundhed tilgængeligheden af DRs andre sundhedsrelaterede programmer på platforme som tv og radio, dels via
programrelateret information og dels ved at stille programmer til rådighed på dr.dk/sundhed.
3.3 KONKLUSION
dr.dk/sundhed sigter mod en konkret merværdi for både samfundet og den enkelte og er bredt tilgængeligt for danskerne.
Samlet set vurderer DR, at dr.dk/sundhed i meget høj grad opfylder kulturelle, demokratiske og sociale behov i samfundet.
På den baggrund fremsendes testen til Radio- og tv-nævnet til udtalelse.
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