
 

Med cirka 390 apotek runt om i landet och en omsättning på cirka 12 miljarder kronor är Apotek Hjärtat 
Sveriges största privata apoteksaktör. Visionen är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett 
personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är en del av ICA Gruppen. För 
mer information se icagruppen.se och apotekhjartat.se 

 

Nyhet 

Solna, 2017-02-14 

 

Apotek Hjärtat lanserar komplett hälsotest online 

Tre av fyra svenskar vill göra förändringar för en mer hälsosam livsstil. Det visar en ny Sifo-
undersökning genomförd på uppdrag av Apotek Hjärtat. För att få fler att reflektera över sina 
levnadsvanor lanserar Apotek Hjärtat ”Hälsokvittot” – ett heltäckande hälsotest på webben. Det 
kostnadsfria testet bygger på Socialstyrelsens riktlinjer och är framtaget av forskare vid Linköpings 
universitet.  
 
Apotek Hjärtat tar nästa steg inom e-hälsa och lanserar Hälsokvittot på sin hemsida. Hälsokvittot är ett 
komplett hälsotest utvecklat tillsammans med Preben Bendtsen, professor och överläkare på 
institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet.  
 

Hälsokvittot har tidigare använts inom vården och resultat visar, i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens statistik, att personer över 65 år generellt har mer hälsosamma levnadsvanor 

än yngre grupper inom områden som mental hälsa, kostintag, alkohol- och tobaksvanor samt sömn. 
Apotek Hjärtats Sifo-undersökning visar samtidigt att personer i åldern 65 – 79 år är de som i högst 
utsträckning tycker att det är viktigt att kolla upp sin hälsa regelbundet. Hela 76 procent i åldersgruppen 
anser detta, vilket kan jämföras med de i åldern 16 – 29 år där endast 36 procent svarar samma sak.  
 
Det är även de äldre som har bäst koll på rådande hälsorekommendation där närmare var tredje person 
svarar att de helt och hållet vet vilka kost-, motion-, och hälsoråd som gäller. 82 procent av de äldre 
tycker också att det är mycket viktigt eller viktigt att vara hälsosam. 
 
– Den som äter hälsosamt, inte röker och är fysiskt aktiv enligt rekommendationerna och har en måttlig 
konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor. 
Många känner inte till rekommendationerna eller saknar koll på hur de egentligen lever. Därför är det 
viktigt att kunna erbjuda ett heltäckande hälsotest till allmänheten för att öka medvetenheten om den 
egna hälsan, säger Preben Bendtsen är professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap vid Linköping 
universitet. 
 
Testerna är korta och görs på några minuter. Individen kan välja att göra ett övergripande test som 
kartlägger samtliga levnadsvanor, alternativt göra specifika levnadsvanetest som går djupare inom 
områdena fysisk aktivitet, alkoholvanor, matvanor, tobaksvanor, stress, mental hälsa eller sömn. Efter 
varje avslutat test får individen skräddarsydda råd baserat på sina svar med konkreta tips, råd och 
verktyg inom de områden där vanorna bör förändras för en mer hälsosam livsstil. Alla hälsotest bygger 
på de rekommendationer som Socialstyrelsen har fastställt beträffande alkohol, matvanor, fysisk aktivitet 
och rökning. 
 
– Genom Hälsokvittot vill vi erbjuda ett smidigt och trovärdigt sätt för alla att kolla upp sin hälsa. 
Testerna är enkla att genomföra ochger värdefulla rekommendationer som kan ha stor betydelse för den 
enskilda individen. Hälsokvittot är också ett sätt för oss att bidra till forskning då resultatet från testen 
används som underlag för forskningen vid Linköpings Universitet, säger Annika Svedberg, farmaci- och 
kvalitetschef på Apotek Hjärtat. 

Hälsokvittot finns nu tillgängligt på Apotek Hjärtats webbsida eller via direktlänken:    

https://www.apotekhjartat.se/halsokvitto/ 

https://www.apotekhjartat.se/halsokvitto/
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Om undersökningen: 
Undersökningen är genomförd av Sifo på uppdrag av Apotek Hjärtat under januari 2017 och har 1051 
respondenter. Undersökningen är statistiskt säkerställd och är genomförd via webbenkäter. 
 
För mer information 
ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52 


