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Hur skapar vi 
patientbrist?

Frågor till den svenska hälsodebatten 
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35-40 % högre risk att 

avlida i cancer bland 

lågutbildade

Vårdkostnaderna har mer 

än dubblerats sedan 2001

Källor: EY (2018). SCB (2018). 

50 % fler som är 80 år 

eller äldre om tio år
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Fokus på helhet i en modern framtida vård
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Hälsofaktorerna påverkar hälsoutfallen livslängd och livskvalitet
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Vad påverkar Folkhälsan och hur fördelas pengarna?

Resultat av regressionsanalys – hälsofaktorernas 
relativa betydelse för hälsoutfall

Fördelningen av utgifter per hälsofaktor 
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Allokering av resurser matchar ej relativ betydelse för hälsoutfallet
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Det finns ett flertal utmaningar förknippade med investeringar i hälsobeteende

► Incitament för samverkan

► Nya samarbetsformer

► Nya sätt att mäta och följa upp 
hälsoinsatser

► Nya perspektiv på risk inom hälso-
och sjukvården
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Hur skapar vi 
patientbrist?

Vad händer i omvärlden?  
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Organisationer som till exempel försäkringsbolag har börjat erbjuda
helhetslösningar inom välmående
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Genom att tillhandahålla helhetslösningar till sina företagskunder bidrar man till förbättrat välmående hos medarbetarna och 

förbättrat resultat till organisationen.
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Beteendeinsikter för att förbättra offentlig sektor

► BIT ett socialt företag som startades 2014 som en del av UK Cabinet

Office och ägs till 50% av staten. Uppdraget handlar om att applicera 

insikter från beteendevetenskaplig forskning till olika praktiker, ofta 

inom offentlig sektor.

► Målsättningen är följande:

▬ Att göra offentliga tjänster enklare och mer kostnadseffektiva

▬ Förbättra resultat genom att införa en mer realistisk bild av 

människors beteende i samhället

▬ Möjliggöra för individer att fatta bättre beslut

► BIT präglas av ett datadrivet och empiriskt arbetssätt – alla idéer 

testas i mindre omfattning innan de eventuellt skalas upp.

► Organisationen har ett 150-tal anställda och arbetar i multikompetenta 

team med kompetenser inom t ex ekonomi, psykologi, statsvetenskap 

och forskning.

Behavioural Insights Team (BIT) i UK söker nya vägar för att främja 
hållbara beteenden inom statlig sektor

Exempel på pågående projekt

✓ Minska lönegap mellan män och kvinnor genom att påkalla 

sociala normer till HR-ansvariga

✓ Principer för mer effektivt ledarskap i offentliga organisationer

✓ Bidra till mer inkluderande arbetsplatser genom nudging-

insatser som främjar ökad flexibilitet på arbetsplatsen

✓ Designa arbetsplatser för att förbättra medarbetares hälsa 

och välmående och därigenom nå lägre sjuktal, högre närvaro 

och bättre produktivitet

Källa: BIT 2018; https://www.behaviouralinsights.co.uk/
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Exponeringsförbud Smarta påminnelser Hållbara knuffar

Effektiva insatser

Minskning av daglig 

rökning med 7 %

Reducering av antal 

uteblivna läkarbesök med 

25 %

Minskning av köttkonsumtion 

med 18 % och ökning av 

vegetariska rätter med 23 %

Källor: He Y, Shang C, Huang J, et al (2018). Hallsworth M, Berry D, Sanders M, Sallis A, King D, Vlaev I, Darzi A.(2015). Fazer Group & GreeNudge (2016). 
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Flaggor för kortare 

väntetider

Effektiva insatser

Kontrolltorn för IVA

36 % minskning av remisser 

till kliniker med långa 

väntetider

Telemedicin för 

kroniskt sjuka

Reducerat inläggningar 

med 50 %, inläggningstid

med 50 dagar och 

kostnader med 35 % 

33 % minskad dödlighet och 

reducerade kostnader med 

över 1 MUSD

Källor: The Behavioural Insights Team (2018). Banner Health and Philips (2017). Intermountain Healthcare (2016).  
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Hur kan digitala hjälpmedel förhindra för stor konsumtion av hälso-
och sjukvårdsresurser? 
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