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Ett modernt stöd för personer som vill förändra sina levnadsvanor
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Sunda levnadsvanor

Lever i genomsnitt 14 år längre

Kan förebygga 

‒ 90 % av all diabetes

‒ 80 % av alla hjärtinfarkter

‒ 30 % av all cancer

Förutsättningar för en bra tandhälsa

Källa: Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid 
ohälsosamma levnadsvanor (2018) och WHO





Källa: Hur skapar vi patientbrist? EY 2016
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Faktorer som påverkar hälsoutfall



Hälsocoach online

Individanpassad coachning/rådgivnng via videomöten för 
att förbättra levnadsvanor

För alla som har ohälsosamma levnadsvanor, stabilt 
hälsotillstånd och motivation till förändring (> 16 år)

Tidsbokning och videomötet genomförs online i appen
Mitt vårdmöte – VGR

Fysisk aktivitet 

Matvanor

Tobak 

Alkohol





Hälsocoach online - arbetsmodell

Motivationsstrategier för att skapa bestående 
beteendeförändringar 

Utgår från individens behov

Arbetar enligt hälso- och sjukvårdens riktlinjer*

Evidensbaserade rådgivning vid behov*

*Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018, Regionala medicinska riktlinjer: 
Sjukdomsförebyggande åtgärder vid otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, tobaksbruk och riskbruk av alkohol (2019)
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Skulle du rekommendera Hälsocoach online?Upplever sin hälsa bättre vid avslutad 
coachningsperiod
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Hälsocoach online är kostnadseffektivt

Kostnadseffektkvot 
efter coachning:

16 000 – 25 000 kronor 
per vunnet QALY

I linje med publicerad 
litteratur/studier

Kostnadseffektiv jämfört 
med många andra insatser

Kostnadseffektiv enligt 
svenska/internationella mått

Källor: Lundberg (2018)

1-års uppföljning:
35 000 – 55 000 kronor 

per vunnet QALY



Tandvården har en viktig roll

Möter både barn, ungdomar, vuxna och äldre som har 
ohälsosamma levnadsvanor

Frågar systematiskt om levnadsvanor

Stödjer och motiverar till bättre levnadsvanor

Erbjuder Hälsocoach online som ett komplement

TACK!
www.h



Information om Hälsocoach online för vårdgivare: 
https://www.vgregion.se/halsocoachvardgivare

Ingången för invånare/patient: 
https://www.vgregion.se/halsocoach

Tack!
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