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Mötesanteckningar RPO Hälsofrämjande  

Datum 2021-05-18 

Plats Video  

Närvarande Maria Elgstrand (ordförande), Anna Linders (processtöd), 

Annette Frisk, Mats Lowén, Marie Tigerryd 

 

1. Information från Christin Anderhov Eriksson  

Se bifogade PP-bilder. Vårdprogrammet är ute på remiss och en kortversion ska tas 

fram. Nationell webbutbildning om levnadsvanor tas fram samt ett generiskt 

vårdförlopp vid ohälsosamma levnadsvanor.  

Christin initierar dialog om kontaktytor för information om solvanor, årlig rapport om 

nationell cancerpreventionsplan samt samverkan kring implementering av vårdprogram 

ohälsosamma levnadsvanor. RPO diskuterar. Grundfrågan är vilka samverkansformer 

och strukturer som stödjer det arbete Christin gör. RPO tar upp frågan på kommande 

möte.  

 

2. Föregående mötes minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från föregående möte godkänns.  

 

3. Återkoppling från  

Kunskapsrådet: En uppdaterad uppdragsbeskrivning för RPO har skickats ut och 

Maria och Anna har återkopplat på denna. Slutlig version skickas ut till RPO.  

 

NPO: -  

 

RAG: Gruppen träffas på fredag. Just nu pågår arbete med att säkra så att data stämmer 

överens.  

 

4. Vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor  

Vårdprogrammet är ute på remiss och Anna Linders håller ihop svaret för Sydöstra 

sjukvårdsregionen. Ett vårdförlopp kommer inom ett år.  
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5. Deltagare på samverkansnämnden 4 juni  

Den 4 juni deltar Maria på samverkansnämnden och informerar om vad RPO arbetar 

med. Marie och Annette deltar också.  

 

6. Gemensamma utbildningar  

RAG tobak önskar göra gemensamma utbildningar om tobak och MI.  

Jönköping har hållit i utbildningar kring hälsosamtal och Mats har deltagit ibland. 

Framöver kommer föreläsningarna att spelas in.  

Ett önskemål att samverka mer kring utbildningar.  

 

7. Levnadsvaneutbildning  

Det finns flera utbildningar kring levnadsvanor, bland annat från Skåne och VGR. 

Östergötland kommer att rekommendera några olika att gå. De har lite olika upplägg.  

 

8. Hälsan spelar roll  

Hälsan spelar roll, se föregående mötes minnesanteckningar för bakgrund. Det har varit 

ett positivt mottagande hos kommunrepresentanter i Östergötland. Marie har fått i 

uppdrag att tillsammans med Annika Larsson i Östergötland ta fram förslag på hur 

”Hälsan spelar roll” kan finnas i Östergötland. Frågan kommer upp på kommande möte.  

 

9. Laget runt  

I Kalmar pågår arbete med matvanor på strategisk nivå och kring vårdförloppet om 

suicidprevention. En ny handlingsplan mot våld i nära relation är framtagen.  

I Jönköping pågår inventering och prioritering kring vad som ska göras på strategisk 

nivå utifrån budget. Just nu pågår en del arbete riktat mot individer och som ej är 

prioriterat i budget.  

I Östergötland är digitaliseringsprocessen för hälsosamtalen pausad men hälsosamtalen 

pågår som vanligt, dock påverkade av prioriteringar pga pandemin. Politiskt beslut finns 

att breddinföra hälsosamtal till 2022. Ser över möjligheterna att i varje länsdel ha ett 

ihopslaget hälsocenter och levnadsvanemottagning. En folkhälsostrategi tas fram, utgår 

ifrån RUS och en suicidpreventionsstrategi är framtagen.  

 

10. Övrigt  

Fördjupad diskussion kring digitalisering av hälsosamtal. Annette berättar att avsikten 

har varit att övriga ska få källkoderna men det behöver regleras och samtal pågår med 
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jurister. Frågorna rör kostnaden för frågor som uppstår efter att koderna getts ut, 

utvecklingsarbete och eventuell utbildning i samband med att koderna ges ut.  

Maria berättar att produkterna behöver CE-märkas men att det saknas resurser för det. 

Det är oklart på mötet huruvida detta ska klassas som en medicinskteknisk produkt.  

Frågan återkommer på nästa möte.  

 

11. Nästa möte 9 september  

På hemsidan www.sydostrasjukvardsregionen.se finns minnesanteckningar och annat 

bra.  

 

 

Vid anteckningarna 

Anna Linders  

http://www.sydostrasjukvardsregionen.se/

