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Vad är tillit?

Tillit är människans upplevelse av att andras godhet,
ärlighet och skicklighet går att lita på.

Tillit leder ofta till att makt överförs till en person eller ett system, 
makt att handla å mina vägnar, för mitt eget bästa.



Personlig tillit 
Tillit till din partner, din vän, din läkare.

Uppstår mellan människor med namn, känslor, ansikten. 
Måste vinnas, aktivt. 

Social tillit 
Tillit till institutioner, till exempel riksdagen, polisen, hälso- och sjukvården. 

Utvecklas mellan människor och abstraktioner utan ansikten och känslor. 
Är ofta passiv och nedärvd.

Fugelli P. Tillit är medicinens grundämne, Läkartidningen 2006



”Tycker du att man, i allmänhet, kan lita på andra människor”   
Andel Nej, Östergötland 2011 dvs med låg tillit.



Förväntad återstående livslängd  vid 30 års ålder efter högsta 
fullföljda utbildning, kvinnor (övre figur) och män 1986-2016
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”Välfärdsparadoxen”

The persistence of socioeconomic inequalities in health, even in the 
highly developed 'welfare states' of Western Europe, is one of the 

great disappointments of public health. 

Health inequalities have not only persisted …
have even widened.

Machenback J 
Social Science and Medicine 2012.



Varför är tillit viktig

för medicinsk kvalitet och upplevd hälsa? 
- för individen, hälso- och sjukvården och för jämlik hälsa



En biopsykosocial förklaringsmodell
efter Marmot et. al.



Andel med bristande balans mellan krav och kontroll i arbetet 
kvinnor och män; tjänstemän, arbetare, egna företagare 



Socialt nätverk vs 
utbildning, yrke, självskattad ekonomi, och disponibel inkomst



Andel med låg tillit till andra människor
– stadsdelar i Malmö



Förlust av tillit

Fientlighet, Cynism

Social isolering
Hopplöshet



Hopplöshet vs 

utbildning, yrke, självskattad ekonomi, och disponibel inkomst



Man vill bli älskad,
I brist därpå beundrad, 

I brist därpå fruktad, 
I brist därpå avskydd och föraktad. 

Man vill ingiva människorna någon slags känsla. 
Själen ryser för tomrummet 

och vill kontakt 
till vad pris som helst.

Doktor Glas (1905) 



Kroppens  centrala skyddssystem



CAR

Basal dygnsutsöndring av stresshormonet kortisol



Relation mellan lutning av salivkortisols dygnskurva
och skalpoäng av psykologiska faktorer.

LinQuest study N= 250
LSH N= 1007, unpublished data

XIV ISA 

Sjögren et al: Diurnal levels of saliva cortisol..

Int J of Behavioral Medicine 2006.

Brant dynskurva

Självskattad hälsa p<0.01

Socialt stöd p<0.05

Coping       p<0.05

Tillit p<0.01

Flack kortisolkurna

Cynism p<0.05

Depressivitet p<0.01

Vital exhaustion p<0.01



Låg tillit  ökar sannolikheten att ha flera ogynnsamma levnadsvanor –
tobak, alkohol, mat och fysisk inaktivitet

Accepted 11 febr 2020



Förstagångsinsjuknande i hjärtinfarkt i 
relation till psykologiska faktorer 

!
8-årsuppföljning LSH-studien

Coping 0.68 0.009

Self-esteem 0.65 0.003

KASAM 0.74 0.048

CES-D (depressivitet) 1.43 0.011

MDI (depression) 1.79 <0.001

Vital exhaustion 1.41 0.020

Hopplöshet 1.47 0.011

p-värdeHR per SD

Regressioner justerat för :Ålder, kön, blodfetter, blodtryck, BMI, diabetes, rökning, 

fysisk akt, alkohol, frukt & grönt Lundgren et al Int J Behav Med -14



Lägre socioekonomisk situation

Fler ogynnsamma levnadsvanor 

Tunnare sociala nätverk

Lägre tilltro till egen förmåga

Mer hopplöshet

Större sårbarhet

Låg tillit till andra
är förenat med...



Samhällets ansvar–
att skapa förutsättningar för individen 

att ta ansvar för sin egen hälsa



Samhällets ansvar
– att skapa förutsättningar för tillit



Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle. Orange färg markerar de samhälleliga förutsättningar 

som är avgörande för de individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa. Östgötakommissionen 2014



Beslut i Sveriges riksdag 
den 14 juni 2018

Att sluta hälsoklyftorna inom en 
generation

Målområde 8:
En jämlik och hälsofrämjande 
hälso- och sjukvård



Jämlik vård 
Vård och behandling skall erbjudas på lika villkor och med 

likvärdigt bemötande till alla oavsett

Bostadsort

Ålder
Kön
Funktionsnedsättning
Utbildning
Social ställning
Fördelseland
Etnisk och religiös tillhörighet
Sexuell läggning



Andelen patienter < 80 år 
med hjärninfarkt och 
förmaksflimmer som vid 
utskrivning från sjukhus 
behandlas med perorala 
antikoagulantia (warfarin
eller nyare preparat), per 
sjukhus. 

Grön linje anger hög och gul 
linje måttlig målnivå. 

Strokeregistret



Större skillnader mellan socioekonomiska grupper 
än mellan vårdgivare

•För överlevnad i hjärt- kärlsjukdom

•För överlevnad vid de 12 vanligaste cancerformerna 

•Tillgång till multidiciplinär konferens  för individuell 
behandlingsplan varierar mellan 4 och 100%



Figur 3. Olika steg genom hälso- och sjukvården (Burström, 2009)



Figur 3. Olika steg genom hälso- och sjukvården (Burström, 2009)



Tillgång till vård

En av fyra anser att de inte har tillgång till den vård de behöver. 

En av fem avstår från att söka vård trots att de anser sig ha behov. 
Kvinnor >män och låg utb. > hög. 

Struktur/rutiner

Geografisk närhet, öppettider, möjlighet för telefonkontakt.

(Hur man söker kontakt, förstå tele Q-system).

Ekonomi
Att inte ha råd, inte ha möjlighet att ta ledigt från sitt arbete 

Ekonomiska skäl att avstå vård är särskilt tydliga i tandvården.

Förväntningar och erfarenheter, 
Tillit! 



Figur 3. Olika steg genom hälso- och sjukvården (Burström, 2009)



Kvalitetsregistret 
Swedheart
Årsrapport 2016.

Skillnader i insatser och 
resultat mellan 
patienter vårdade för 
hjärtinfarkt mellan 
patienter efter 
utbildningsnivå.

Ljusblå – låg 
Blå- mellan
Mörkblå - hög 



Geografiska skillnader mellan vårdgivare
Organisatoriska orsaker

Skillnader mellan befolkningsgrupper inom vårdgivare 
Beror på vad som händer i vårdmötet

Vårdanalys rapport 2013



Vårdmötet

Information och kommunikation 

Hälsolitteracitet

Normkritik

Kontinuitet 

Patientcentrerad vård
Personcentrerad vård

Hälsofrämjande förhållningssätt

Att stärka  individens tilltro till den egna förmågan 
och tillit till andra



Vårdmöten som stärker patientens

tilltro till sin egen förmåga, tillit till andra, 

hopp och framtidstro

Hälsofrämjande förhållingssätt



Att ”ta med en vän” skapar tillit.
Skillnader i deltagande i screeningprogram, mammografi  och livmodercancer mellan 

socioekonomiska grupper minskade när en ”Doula” följde med vid besöket (Angered VGR).



Tillit har betydelse för patienten
i alla delar av hälso-och sjukvården



Tillit har betydelse för vårdens medarbetare

För medarbetarnas egen hälsa
För att kunna ge patienter vård som skapar tillit

Stressrelaterad ohälsa och utbrändhet vanligast i kontaktyrken
Förlust av empati ofta första tecknet 

En hälsofrämjande arbetsmiljö
Balans mellan krav och kontroll

Socialt stöd på arbetsplatsen
Lärande, utveckling och yrkesstolthet

Receptionisterna!



Temagrupp Hälsofrämjande arbetsplats 
- har utvecklat ”verktygslåda”



Hälso- och sjukvårdens 
styrning, ledning och organisering 
påverkar möjligheter att skapa tillit

hos patienter och närstående
för medarbetare 

och i befolkningen



Tillitsskapande avtal
Kongruens mellan mål och 
uppföljning/belöning

Bild Torbjörn Holmström; nätverkets hemsida



• Tillit mellan medarbetare
• Tillit mellan vårdgivare och patient



Har man tid/tar det tid 
att skapa patientmöten 

som ger tillit?



Tillit är viktig för medicinsk kvalitet, 
för upplevd och jämlik hälsa

och för att skapa en jämlik och hälsofrämjande 
hälso- och sjukvård


