
Används nu av 104 
kommuner

Utvecklat tillsammans
med vården

www.kontigocare.com

Så kan vi förutsäga och förhindra 
återfall i beroende med digitala 

biomarkörer och AI?



400 000 barn lever i Sverige 
med föräldrar som har en 
beroendeproblematik….. 

Skrämmande…



App &
alkoholmätare

Moln

Vårdportal

Behandlare

THIS IS PREVICT

Patient

www.kontigocare.se



En digital coach

Mående
Frågeformulär
Strukturera vardagen
Personliga mål
Motivation
Hjälp och stöd
Reflektion

PREVICT – A DIGITAL ASSISTANCE



En digital assistent

Information i realtid
Beslutsstöd
Prioriteringsverktyg

PREVICT – A DIGITAL ASSISTANCE
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Prioritering
Produktutveckling

Försäljning Sverige

Internationalisering

PREVICT
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Kunskap
Produktutveckling

Försäljning Sverige

Internationalisering

PREVICT
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Förändring

Produktutveckling

Försäljning Sverige

Internationalisering

PREVICT



BIOMARKÖRER

Biomarkörer
En biomarkör eller en biologisk markör är en mätbar indikator av ett biologiskt tillstånd. 
Biomarkörer används i olika sammanhang där man ska följa återkopplingen från biologiska eller patogena 
processer. Man kan också följa hur olika mediciner verkar i kroppen genom att följa biomarkörers tillstånd. 
Termen biomarkör används i många vetenskapliga områden.

Biologiska företeelser som går att mäta, och vars mått säger något om patientens hälsa.

Digitala biomarkörer
Användar-genererade fysiologiska och beteendedata insamlade med digitala verktyg som kan användas för 
att förklara och/eller prediktera hälsorelaterade utfall.



FORSKNING
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FORSKNING

Mycket god korrelation med fosfatidyl ethanol (PEth)
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STATUS TODAY

Självtillit och sömn korrelerar starkt med AMI
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Tidig identifiering av återfall

AMI 2.0 detect lapse
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13 dagar före första generationens AMI

6 dagar före första statistiskt verifierat positivt BAC-test (>0.05 ‰) 

Treatment Day (no)

AMI 1.0

AMI 2.0*

PEth = 0 = detekterar ej återfallet
vid så låga alkoholkoncentrationer
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HÄLSOEKONOMI

Ett människoliv kan inte räknas i kronor, men för att vård och 
omsorg ska våga satsa på preventiva, personcentrerade 

lösningar behövs ekonomiska incitament – här är 
hälsoekonomiska studier en viktig komponent!

Alexander Tallroth
Sirona Health Solutions



HÄLSOEKONOMI

Deltagare i studien

• Härjedalen
• Norrtälje
• Motala
• Trollhättan
• Lund
• Gullspång
• Karlskoga
• Sunne
• Tranås

• Djupintervju
• Enkät

Sirona genomförde en utforskande studie av nio svenska kommuner, för att 
uppskatta vilka hälsoekonomiska effekter de uppnått genom att använda Previct

Vilka hälsoekonomiska vinster kan Kontigo Cares 
kunder göra med hjälp av Previct?

• Direkta vinster
• Minskad kostnad för placering
• Minskad kostnad för behandling
• Minskad kostnad för provtagning
• (…)

• Indirekta vinster
• Effektiviseringar i verksamheten
• Skatteintäkter
• Minskad kostnad för bidrag och 

aktivitetsersättning
• (…)



I studien framkom det att kommunerna lyckats reducera både direkta och 
indirekta kostnader med hjälp av Previct

HÄLSOEKONOMI
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Vårdtagaren
Frihet Motivation Kommunikation

BENEFITS

• Bevisa nykterhet/spelnykterhet & återfå förtroende
• Kontinuitet och kommunikation i vården
• Motivation i det dagliga arbetet 
• Diskret och plats obundna uppgifter
• Möjlighet till snabb hjälp

Rätt insats vid rätt tid
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Vårdgivaren
Digital Proaktiv Framgångsrik

Produktutveckling

Försäljning Sverige

Internationalisering

BENEFITS

• Rätt underlag för diskussion vid besöken
• Prioritera rätt insats
• Individanpassad
• Effektiv resursfördelning

Prediktion & Prevention två nycklar i framgångsrik 
beroendevård



STATUS TODAY

Digitalberoendevård

Individen i fokus
Medskapare i vården
Bättre vård till lägre kostnad
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VISION

Drömmar
Mål
Passion



VI ÄR SÅ STOLTA
Min relation till alkoholism är den att jag själv är 
alkoholist. Jag har förlorat familj ,vänner ,arbete och 
nästan livet. Flera vändor på avgiftningar och 
behandlingshem.
Jag erbjuds nu möjligheten att prova Er modell och 
har bestämde mig för att tacka ja.

Jag har två killar, tio och åtta år. Efter många år av 
sämre kontakt med både dem och deras mor känns 
det som att jag kommit närmre möjligheten att 
börja vinna tillbaka förlorad mark.
Du får gärna dela med dig av vår konversation. Jag 
väljer nu att vara helt öppen. Och hjälper det andra 
så hjälper det mig.

Previct har fått mig att få bort 
tankarna på alkohol. Det är 
liksom ingen idé. Previct ger 
mig en möjlighet att välja: leva 
eller dricka. Det finns ingen 
genväg

Över 110 000
Nyktra dagar

www.kontigocare.se



STATUS TODAY

Låt oss hjälpas åt!

Följ vår resa på LinkedIn
Kontigo Care

#digitalberoendevård
#digitalabiomarkörer


