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1. Återkoppling från kunskapsrådet  

På föregående kunskapsråd presenterades årsrapporterna. Medskick till samtliga var hur 

processen från planering till uppföljning kan tydliggöras.  

RPO Hälsofrämjande har diskuterat gemensam folkhälsobevakning tidigare och skulle 

vilja gå vidare med det. Kollegialt lärande kan vara en modell att använda mellan 

utvalda vårdcentraler för att sprida goda exempel.  

Plan finns att följa upp tobaksfri operation men ännu oklart exakt hur det ska se ut. 

Jönköping har gjort en uppföljning inom primärvården om alkoholfri operation som 

visade att de flesta arbetade efter de nya riktlinjerna. Med nuläget med många inställda 

operationer blir det dock svårt att mäta då de flesta operationer som görs är akuta.  

Angående kommunsamverkan inom kunskapsstyrningen har det gått en inbjudan till 

ordförande och vice ordförande i alla samverkansorgan i regionerna. De har blivit 

inbjudna till kunskapsråd den 8 september. Då planeras en dialog om hur kommunerna 

kan vara en del av kunskapsstyrningen på olika nivåer.  

 

2. Incheckning – hur påverkas vi av Corona?  

Östergötland: Konferenser, seminarier och liknande bromsas och resurser omprioriteras. 

Konsekvensanalysarbete tillsammans med SKR pågår och en analys kommer också att 

göras med fokus på Östergötland.  

Tandvården har ställt in planerade undersökningar och har möjlighet att arbeta mer med 

tobakshjälpen. Fler vårdcentraler vill erbjuda tobakshjälpen i digitalt format för att möta 

upp efterfrågan. Fler medarbetare utbildas. Det går snabbt i utvecklingen av digitala 

tjänster nu!  

Åtgärder kodas med särskilda Coronakoder så att de kan följas upp.  

Artikelserie i Corren kring folkhälsa.  

Den 28 april hålls en hearing med delar av civilsamhället för att höra hur de upplever 

och hanterar Coronakrisen. Fokus är på hur den psykiska hälsan påverkas av krisen och 
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hur vi arbetar för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa i spåren av 

Covid19.  

 

Kalmar: Arbete med akut Coronahantering, materialtillgång med mera. En ökning ses i 

Kalmar nu.  

Konsekvensanalyser och handlingsplaner görs. Arbetar för ökad digitalisering inom 

tobaksavvänjningen. Inom media har det varit inslag med råd om levnadsvanor och 

kring våld i nära relationer. Chris deltar i systemledarprogram inom sydöstra 

sjukvårdsregionen som ska undersöka hållbarheten i hälso- och sjukvårdssystemet när 

en pandemi påfrestar systemet som nu.  

 

Jönköping: Bra med de strukturer som redan finns, exempelvis kring 

kommunsamverkan och med länsstyrelsen. Situationen gör att man kommer ännu 

närmre varandra nu. En del fokus på psykisk hälsa. Hälsokommunikatörerna gör ett 

viktigt arbete med att få ut information till grupper som riskerar att missa den.  

 

Nationellt: Uppdrag med företagsjour. NPO levnadsvanor har uppmanat 

folkhälsomyndigheten att sprida information om hur man kan beakta sina levnadsvanor 

under pandemin. Handlingsplanen för 2021 behöver pandemianpassas då Covid-19 slår 

olika mot olika grupper och det är viktigt att arbeta vidare med jämlikhetsperspektivet. 

Det är troligt att en ökad ojämlikhet kommer att ses framöver.  

 

3. NPO-uppdatering  

Nationell arbetsgrupp vårdförlopp levnadsvanor håller på att bildas. Christin Anderhov 

Eriksson och Hans Lingfors deltar från Sydöstra sjukvårdsregionen.  

Möte kring indikatorer och screeningfrågor tillsammans med Strukturerad 

vårdinformation och Socialstyrelsen. Ett barn- och ungdomsperspektiv saknas.  

Diskussion pågår kring kompetensförsörjning för kvalificerad matrådgivning – hur 

säkras kvalifikationsnivån och vem ska utbilda? Stöd- och behandlingsprogram, i likhet 

med tobakshjälpen. Stockholm har program för fysisk aktivitet och också 

missbruk/riskbruk av alkohol.  

Vilket stöd finns för personer som inte redan har kontakt med vården, för egenvård, och 

vilka dörrar öppnas upp genom vårdkontakt?  

 

4. Revidering handlingsplan 2020 

RPO diskuterar hanteringen av handlingsplanen för 2020 och beslutar sig för att boka 

ett möte den 18 september i Vimmerby då handlingsplanen inför 2021 diskuteras. 

Framöver kommer RPOs fysiska möte hållas på hösten i samband med planering av 

handlingsplanen och inte på våren kopplat till årsberättelsen.  
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- Sätt mål och uppföljningsparametrar på de aktiviteter som redan finns i 

handlingsplanen  

- Kollegialt lärande  

 

5. Övriga frågor  

Regeringen har gått ut med en tjänst för en utredare som ska fungera som en nationell 

samordnare, med uppdrag att öka den allmänna kunskapen om de positiva effekterna av 

fysisk aktivitet. Bakgrunden är den ökade övervikten och fetman.  

 

Nästa möte den 18 september, fysiskt möte i Vimmerby.  

 

Mattias avslutar sin anställning i Jönköping och börjar inom kort i VGR. RPO önskar 

lycka till på nya jobbet!  

 

 

 

Vid anteckningarna 

Anna Linders  


