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Hälsofrämjande, förebyggande och  rehabiliterande insatser 

Win-win för individ och samhälle



Hälsofrämjande och förebyggande för att…

Alla önskar sig ett aktivt och hälsosamt åldrande!

Livskvaliteten sänks vid aktivitetsbegränsningar och 
minskad självständighet

Aktivt åldrande: “strävande efter välmående genom 
aktiviteter som är relaterade till personens mål, 
funktionella kapacitet och förutsättningar” 
(Rantanen, 2018)



Utmaningen som kommunerna står inför

•8% av alla 65+ i ordinärt boende har hemtjänst (5-
16%)

•Genomsnittlig kostnad 250 000/år per person 80+

•Antalet personer 80+ ökar med 50% från 500 000 till 
750 000 (2018-2028)
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Ökade behov av vård och omsorg

Brist på personal



Vilka behov möter kommunerna?

Hur ser ”flödet” ut?

•Hur många nya personer söker hemtjänst varje år?

•Hur utvecklas behoven över tid?



Behov Andel Kostnad/år

Lätt beroende 53% 20 000

Måttligt 
beroende

17% 80 000

Mycket beroende 24% 240 000

Helt beroende 7% 800 000

Samhällskostnad inkl. sjukvård, kommunal äldreomsorg, 
närståendes vård



Behov Andel Kostnad/år

Lätt beroende 53% 20 000

Måttligt beroende 17% 80 000

Mycket beroende 24% 240 000

Helt beroende 7% 800 000

•3,7% av 65+ börjar få hemtjänst varje år (liten studie)
•29% med lätt beroende har fått ökade behov inom ett år
•Aktivitetsbegränsningar ger ökad risk: Framtida ohälsa 
och ökade behov

Vad kan vi göra för att förändra ”flödet”?



Vi behöver agera mer proaktivt!
Reaktivt (när behov redan har uppstått)

•Förstärka hemtjänsten ex. utbildning/handledning för 
personal

•Fler särskilda boenden

Proaktivt (undvika att behov uppstår, minimera behov)

•Åldrandevänliga samhällen, ex. tillgängliga miljöer, 
transporter, boende

•Hälsofrämjande, förebyggande, rehabiliterande insatser

•Kostnadseffektiva metoder som ger bättre hälsa i 
förhållande till de resurser vi har



Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv

Hälsa

•Aktivitetsförmåga

•Självständighet

•Minskade fallskador

•Kvalitetsjusterade 
levnadsår (QALYs)

Kostnader

•Rehabinsatser

•Hjälpmedel

•Anpassningar

•Hemtjänst

•Särskilt boende

•Anhörigas tid

•Sjukhusvård
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En ”kostnad” kan vara en besparing

Vi behöver jämföra alla kostnader för olika alternativ



Vad är vägen till  framgång?
- Stuprör eller samverkan 

Gränsdragning – vilka målgrupper PV vs kommun

Hur långt sträcker sig våra ansvar?

Kan vi påstå att vi är personcentrerade?



Evidens finns –dags att vi tillämpar den

• 27 studier om hälsofrämjande, förebyggande 
interventioner i Norden

• 26 studier visade på en eller flera positiva effekter
• Seniorträffar, förebyggande hembesök, styrke- och 

balansträning 
• Begränsad kunskap om kostnadseffektivitet och hur 

interventionerna fungerar i praktiken 



Hälsofrämjande seniorträffar 
”En nyckel till handling”
•Målgrupp: äldre personer i ”riskzonen”

•Interventionen: Gruppträffar med fokus på åldrande, vad 
som främjar hälsa och strategier för att hantera 
svårigheter, 1-4 träffar (400-1600 kr)

•Positiva effekter: ADL förmåga, livskvalitet (QALYs), fysisk 
funktion. 

•Kostnadsnytta: Minskade samhällskostnader, 

ROI 6 kr /satsad krona (1 år)

Att nå målgruppen är utmanande



Fallförebyggande träning med säkra steg

•Styrke-/balansträning minskar risken för fall 
och fallskador

•Personligt anpassad, regelbunden träning, 
utveckling över tid

•Utmanande att nå alla med stöd för träning

•Säkra steg – app utvecklad tillsammans med 
seniorer

•Effekter? (nationell RCT pågår)

•Kostnadseffektivitet?

•Vilka når vi med digital träning? (pragmatisk 
studie, Östersund)



Vad är vägen till  framgång?
- Stuprör eller samverkan 

Gränsdragning – vilka målgrupper PV vs kommun

Hur långt sträcker sig våra ansvar?

Kan vi påstå att vi är personcentrerade?

Komplettera varandra över gränsen

Identifiera målgrupper, dela material, metoder och resurser

Gemensamt ansvar (gemensam budget…?)

Vad är viktigt för dig i ditt sammanhang?

En väg mot ökad personcentrering.



Alternativa sätt att möta behov

Orsak: Sjukdom, skada, nedsatt förmåga, osäkerhet, 
bristande tillgänglighet

1. Hemtjänstinsatser beviljas för att ”behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt”

2. Samverkan biståndshandläggare + arbetsterapeut, 
tidig bedömning i aktivitet, rehabiliteringsinsatser, 
hjälpmedel

Intervjubaserad vs aktivitetsbaserad bedömning

Arbetsterapi med fokus på självständighet i dusch: 
Utforska, utveckla och bli trygg i sin egen förmåga



Rehabiliteringsinsatser
• Målgrupp: ca 40% av alla som får sitt första beslut om 

hemtjänst

• I genomsnitt 3 hembesök, kostnad 1300 kr inklusive 
hjälpmedel

• 60-70% blir helt självständiga eller klarar sig mindre 
insatser

• Kostnadsnytta: Minskade samhällskostnader,                  
ROI 4 kr /satsad krona (1 år) 



Hjälpmedel och rehabilitering – kostnad vs. nytta

• Inomhusrollator (1200 kr)

•Utomhusrollator (1050 kr)

•Toastolsförhöjning (599 kr) 

•Duschpall med arm och ryggstöd (439 kr) 

•GPS larm (295kr/mån)

•Hemtjänst 500 kronor/timme
•En dag på särskilt boende 2700 kronor



Behov Andel Kostnad/år

Lätt beroende 52% 20 000

Måttligt 
beroende

17% 80 000

Mycket beroende 24% 240 000

Helt beroende 7% 800 000

Olika målgrupper – nåbarhet!

Hälsofrämjande och förebyggande perspektiv - alla nivåer

Rehabiliteringsinsatser i samverkan med SoL insatser

Det är aldrig för sent!



Hälsofrämjande, förebyggande och 
rehabiliterande insatser

En win-win som främjar ett aktivt åldrande

•Förbättrad aktivitetsförmåga främjar självständighet 
och livskvalitet

•Minskade behov av vård och omsorg ger lägre 
samhällskostnader

•Resurser kan prioriteras till de med störst behov

•Social och ekonomisk hållbarhet

God och nära vård i samverkan



Tack!

Magnus Zingmark

magnus.zingmark@ostersund.se
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