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1. Föregående mötes minnesanteckningar  

Mötet går igenom och godkänner föregående mötes minnesanteckningar.  

Östergötland har nu gått med och gör särskilt urval på HLV 2021 med Covid-frågor.  

 

2. FOKUS Handlingsplan 2021  

RPO diskuterar innehållet i handlingsplanen för 2021. En snabb revidering gjordes inför 

kunskapsrådets möte tidigare i november, medan RPO hade plan att göra en mer 

omfattande revidering på dagens möte.  

 

Diskussionen rör:  

- Tillsätta regionala arbetsgrupper, RAG, för olika områden vi arbetar med, 

exempelvis hälsosamtal.  

- Tydligt ange aktiviteter och ansvariga för delarna i handlingsplanen.  

- Hälsosamtal: bör utvecklas gemensamt utifrån ett digitaliseringsperspektiv och 

följas upp tillsammans.  

- Alkoholfrihet innan operation: utvärdering. En årsöversikt bör tas fram. 

Arbetsgruppen träffas 18 december. Ett sätt att följa upp är via journalsystemet och 

se hur många som har registrerade levnadsvanor. Utvärdera hur användarna 

upplever det är att ställa frågor kring alkohol och tobak. Fråga patienter som blivit 

opererade vad de fått för information. Många planerade operationer har ställts in 

under 2020 vilket ger ett begränsat underlag.  

I journalundersökning kan Östergötland börja. Utvärderingen bör ske hösten 2021. 

Läkaresällskapet har skickat ut en enkät som kan användas som 

bakgrundsinformation.  

Stöd och behandlingsplattformen bör kopplas in i arbetet.  

- Spridning av framgångsrika exempel: handlingsplanen bör fokusera på hur vi 

sprider dem istället för vilka områden som ska spridas. RPO delger varandra det 
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som sker i respektive region och utifrån informationen kan samarbetsytor skapas 

och ev. RAG bildas.  

- Kommunsamverkan: frågan aktuell i kunskapsrådet. I metod och åtgärd behöver det 

stå om kommunsamverkan och samverkan med andra nationella aktörer ex. NPO 

och HFS-nätverket.  

- Brukarmedverkan: I planen bör stå att RPO under 2021 ser över möjligheten att ha 

brukarmedverkan i RPO och att vi tar fram en plan för det, med mål att 2022 ha 

medverkan från brukare på ett strukturerat sätt. Brukarrepresentanten kan också 

finnas med i RAG.  

- Arbete utifrån NPO även på RPO-nivå.  

 

 

3. Ordförande RPO Hälsofrämjande  

Jespers arbete på SKR fortsätter och kommer att omfatta 75 %. Med anledning av det 

sätts en vikarie in i Jönköping.  

Maria Elgstrand väljs som ordförande för RPO Hälsofrämjande.  

Chris kommer att byta arbetsuppgifter och kommer inte längre ingå i RPO. Anna 

Soltorp ersätter från Kalmar.  

 

4. Återkoppling från kunskapsråd  

Kunskapsrådet innehöll en kort rapport från alla RPO om vad som händer kring Covid-

19. Alla RPO presenterade sina reviderade handlingsplaner.  

Utöver det sker mycket arbete för att koppla in kommunerna men kommunerna har inte 

deltagit på kunskapsrådets möten än.  

 

5. NPO   

NPO har tagit en verksamhetsplan för 2021 som kommer fokusera på att fortsätta årets 

arbete. Nationellt vårdprogram för levnadsvanor går ut på remiss efter årsskiftet. 

Generellt levnadsvaneförlopp tas fram och länkas in i de andra vårdförloppen.  

Arbetsgrupp finns för dokumentation av levnadsvanor och vilka mått som finns för 

screening och uppföljning.  
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6. Laget runt 

Östergötland:  

Allt preventivt arbete ex. hälsosamtal, läggs ner just nu inom primärvården till förmån 

för telefontid för covid-19 samt influensavaccinering. Levnadsvanor är en skyddsfaktor 

för Covid-19, kontraproduktivt att det behöver prioriteras bort.  

Östergötand ska arbetar med ABC-metoden (Act, Belong, Commit). Börjar med 

målgrupp äldre och deras psykiska hälsa. Två processledare på vardera 50 % kommer 

tillsättas, en från regionen och en från kommunen.  

Sätt Östergötland i rörelse är förlängt till 2025. Matti tar fram en plan för arbetet och 

under våren kommer en strategi tas fram. Matti visar några PP-bilder som bifogas 

anteckningarna. Barn och unga med föräldrar med låg ekonomi är mindre utsträckning 

med i en idrottsförening. Matti hänvisar också till BRIS-rapporten ”de säger att vi inte 

rör på oss” som finns här.  

Vårdcentralerna i Östergötland har numera ett områdesansvar. Till detta ska 

områdesprofiler tas fram och folkhälsodata och vårddata ska kombineras.  

 

Jönköping har haft en försenad budgetprocess på grund av pandemin. Hälsa har fått ett 

större avtryck i budgeten som har ett mål att Jönköping ska vara bästa platsen att växa 

upp på. Samarbete sker med kommunerna.  

Jönköping arbetar med hälsocenter. Värnamo var först. Kommer att ha en infrastruktur 

med hälsocenter i 13 kommuner inom ett halvår. Hälsosamtal är en av metoderna för att 

upptäcka ohälsa.   

De hälsocentraler som finns i de mest utsatta områdena har fått ett förstärkt 

hälsouppdrag.  

Det finns ett budgetuppdrag att stärka äldres psykiska hälsa.  

I arbetet med sammanhållna personcentrerade vårdförlopp ska förebyggande och 

hälsofrämjande vara ruta ett.  

Allaktivitetshus börjar få fästa med skolcheferna i länet. Alla aktiviteter ska läggas i 

anslutning till skolan både fysiskt och i fråga om tid.  

 

I Kalmar har mycket fokus varit på pandemin.  

Arbete sker med samverkan för fysisk aktivitet. Generation Pepp var på plats. Detta ska 

lyftas in i länsgemensam ledning.  

Kalmar har inte arbetat med områdesansvar för primärvården men har samverkan med 

arbetar med utveckling av civilsamhället.  

Elevhälsoenhet ska digitaliseras och en projektledare kommer arbeta 50 % under ett års 

tid. Cosmic förs in i kommunerna på försök, framöver kan elevhälsan också ingå.  

Marie har fått uppdrag att göra en omvärldsspaning om övervikt och fetma. RPO 

uppmanas maila kontaktpersoner till Marie.  

https://www.bris.se/globalassets/pdf/brisrapport_2020_2_.pdf
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7. Möten 2021  

28 januari 2021, kl. 13-15.  

Doodle för övriga möten 2021.  

 

8. Övriga frågor  

Insamling av uppgifter till Christin Anderhov Eriksson.  

 

 

 

Vid anteckningarna 

Anna Linders  


