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Mötesanteckningar RMPO Hälsofrämjande  

Datum 2019-09-24 

Plats Video  

Närvarande Jesper Ekberg, Anna Linders, Sandra Karlsson, Mattias Jonsson, 

Sofia Dahlin, Maria Elgstrand  

 

 

1. Föregående möte  

Inga kommentarer kring föregående möte.  

 

2. Återkoppling efter:  

a) Workshop 6 sept  

Upplevs som en mycket lyckad workshop med bra diskussioner. Workshopen 

följdes upp med möte inom kunskapsrådet den 10 september.  

 

b) Kunskapsråd 10 sept  

Jesper visar samma bilder som han visade på kunskapsrådets möte och där han 

sammanfattade det som kom fram i workshopen. En bild visar med grönt-gult-

rött hur långt vi kommit i våra prioriterade områden i handlingsplanen.  

På mötet med kunskapsrådet blev det diskussion kring Status Östergötland och 

övriga parter är intresserade av att ha detta/liknande verktyg för data för hela 

sydöstra sjukvårdsregionen. Förslag är att ta fram en skrivelse till ledningen för 

sydöstra kring en gemensam folkhälsoövervakning och ”Status Sydöstra”.  

Maria undersöker med Joakim Ekberg hur plattformen fungerar idag och vilka 

möjligheter som finns att utveckla den.  

Uppslag inför 2020 handlar om att riskorientera i samarbete med andra aktörer, 

att ha tillgång till gemensam hälsodata ner på närområdesnivå samt att se till 

hälsa genom hela processen – från förebyggande till behandling, rehabilitering 

och stegen därefter.  

Jesper tar hjälp av Maria i Kalmar och Susanne för att göra ett förslag på hur 

samarbete med kommunerna kan se ut och hur modellen med stjärnan kan 

användas i kommunsamverkan. Kommunerna är numera deltagare i 

kunskapsstyrningen, både nationellt och regionalt. Jesper och Maria ses nästa 

vecka och Sofia är med längre fram i arbetet utifrån sin roll i NPO. Bra om 
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samarbete med kommunerna kommer upp på kunskapsrådet för att visa på olika 

samarbetsingångar, exempelvis psykisk hälsa, skola och elevhälsa. Det är vidare 

viktigt att kommunerna får göra inspel på vilka områden de anser vara 

prioriterade.  

 

Återkoppling NPO – Sofia Dahlin  

NPO levnadsvanor håller på att kartlägga sitt arbetsområde. Utifrån kartläggningen ska 

prioriteringar göras, en diskussion kring detta är påbörjad. Sofia skickar denna när den 

är klar.  

Vidare har NPO haft uppe frågan om standardiserade vårdförlopp. NPO vill vara med 

och påverka hur prevention kommer in i alla SVF. Det har kommit ett förslag att ha ett 

eget SVF för levnadsvanor vilket såväl NPO som RMPO ställer sig frågande till. Mer 

information har efterfrågats och ett möte hålls 25 sept.  

NPO Levnadsvanor har fått förfrågningar om samarbete från andra programområden 

exempelvis cancer, psykisk hälsa, barn och unga och äldre.  

Kommunerna kommer bli involverade i kunskapsstyrningen och NPO Levnadsvanor 

kommer att få en kommunrepresentant.  

Christin Anderhov Eriksson kommer att vara representant från vårt regionala 

cancercentrum in i RCSO och arbeta med cancerprevention.  

 

Återkoppling SKL – Jesper Ekberg  

En utmaning är att få ihop alla stora satsningar som har samma grundsyfte – strategi för 

hälsa, god och nära vård, kraftsamling psykisk hälsa.  

Kärnan i detta är det hälsofrämjande perspektivet och att arbeta proaktivt. Strategi för 

hälsa riktar sig in på samarbete med kommunerna.  

Den 16 oktober, 08.30-09.45 hålls ett webbinarie via SKL för att presentera och 

diskutera dessa satsningar och hur de hänger ihop och förstärker varandra. Anmälan till 

webbinariet kan göras HÄR.  

Sofia berättar att HFS-nätverkets strategidagar också innehöll diskussion kring hur man 

får en omställning kring nära vård och hälsofrämjande arbete. Kanske HFS-nätverket 

kan vara ett stöd i detta?  

 

 

Vid anteckningarna 

Anna Linders  

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=15624&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=83057&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1

