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Olika erbjudanden beroende på behov
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Topplistan – populära erbjudanden
1. Apoteket Viktkollen 

2. Linkuramätning - stress

3. Omron impedansvåg

4. Kost och Motion, Livanda

5. Healo - smärtbehandlingsapp

6. Stress, Livanda

7. Friskis och Svettiskort





Health Integrator-studien: Studiedesign
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Vad visade studien? (209 deltagare)

• De deltagare som fick hälsointegratorn + hälsopedagog förbättrade
- kost, stress och sömn, och fick lägre BMI. De fick även 
- lägre midjemått, sänkt Apolipoprotein B och sänkt blodtryck.

• De deltagare som fick Hälsointegratorn förbättrade 
- fysisk aktivitet, kost, stress och sömn, och fick lägre BMI.

• De deltagare som var kontroller förändrade inga levnadsvanor eller 
provsvar under de 12 veckor som studien pågick.



“Genom Health Integrator så får man insikt om det liv man 
lever, och saker som behöver förändras. Det är bra att få 
sina hälsomål nedskrivna, som ett mantra. Att tänka: Det 
här ska jag verkligen jobba med nu”

”Det var jättebra med konceptet med en app, det var 
lagom mängder mål för mig att fokusera på och arbeta 
med” 



Traditional system

Reactive

Generic

Professions are experts

Reporting of what have happened

Cost focus - resources are limited

Budget perspective - short term cost

Proactive

Personalised

Empowered individuals - participatory

Predictive analysis of what are going to happen

Value focus - resources can be generated

Investment perspective - long term value
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