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Datum 2021-09-09 

Plats Video  

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

Annette Frisk, Sofia Dahlin, Marie Tigerryd, Anna Soltorp 

 

1. Föregående mötes minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från föregående möte godkänns.  

 

2. Punkter från Christin Anderhov Eriksson  

På föregående möte lyfte Christin Anderhov Eriksson frågor om kontaktytor för att 

arbeta med cancerprevention.  

RPO diskuterar att RPO cancer har representanter från varje region samt processledare 

för de standardiserade vårdförloppen. Det finns också andra RPO, ex. för hud- och 

könssjukdomar, där frågor om förebyggande av hudcancer kan adresseras. 

Förebyggande arbete bör också beröra en mängd RPO, ex. barn och unga.  

Cancerpreventionsplanen behöver användas och implementeras i andra RPO än RPO 

cancer/RCC.  

 

3. Hälsan spelar roll  

Marie Tigerryd informerar om att det bildats en RAG kring hälsan spelar roll.  

Om programmet ska finnas i Sydöstra behövs en samordnare och att en person står som 

huvudansvarig för programmet  och för avtalet med ägarna i USA.  

RAGen arbetar vidare med ett förslag på avtal.  

RPO diskuterar kopplingen med kommunerna. 

Punkten kommer upp på kommande möte.  

 

4. Digitalisering av hälsosamtal  

Webbstödet tillgängliggörs från Jönköping. Nästa steg är kvalitetsregister för att lagra 

datan. Skåne tittar på möjligheten att lagra data i kvalitetsregister.  
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Det finns olika tolkningar av lagen gällande MDR och CE-märkning och huruvida 

privata aktörer med avtal med regionerna också får tillgång.  

De som får källkoden ansvarar sedan för ev. märkning och för handhavande av den.  

Punkten kommer upp på kommande möten.  

 

5. Återkoppling från  

Kunskapsrådet: På kommande kunskapsråd ska varje RPO redovisa goda exempel på 

samverkan inom sydöstra samt hinder för samverkan. RPO diskuterar och bidrar mer 

input.  

 

NPO: Sofia Dahlin berättar att målet är att vårdprogrammet vid ohälsosamma 

levnadsvanor, inkl. kortversionen, ska vara klart till årsskiftet. Vårdprogrammet ska 

sedan leda till vårdförlopp. I remissversionen fanns hälsosamtal med men efter 

reaktioner har en särskild expertgrupp tillsatts kring det. Målsättningen för 

vårdförloppet är att det ska passa in i övriga vårdförlopp och inte bli ett eget spår.  

Arbete med dokumentation om levnadsvanor fortsätter också och ett förslag är skickat 

på informell remiss till utvalda grupperingar.  

NPO har påbörjat verksamhetsplan för nästa år. Målsättningen är att avsluta det som 

påbörjats innan nya uppdrag startas upp.  

Som en följd av arbetet med vårdprogram och vårdförlopp diskuteras utbildning. 

Önskemål är en gemensam nationell utbildning om ca en timme med ett grundpaket om 

levnadsvanor till alla anställda. Det diskuteras också utbildning till ST-läkare om 

levnadsvanor och även här finns önskan att göra något gemensamt nationellt.  

Sofia skickar ut en excelfil för alla att fylla i kring vilka utbildningar som redan finns 

för ST-läkare.  

I Region Östergötland har sjukvården efterfrågat webbaserat och interaktivt. Tittat på de 

som finns redan, Stockholms är bäst och även HFS-nätverket gillar den. Stockholms 

utbildning läggs över i Region Östergötlands programvara och våra riktlinjer och rutiner 

länkas in. En timmes utbildning, klar till årsskiftet. Östergötland tar också fram 

processkartor för levnadsvanorna.  

Socialstyrelsen tar fram nya riktlinjer för obesitas. SÖSR ombedda att delta i workshop 

den 4e november. Remissversion väntas i februari.  

 

RAG:  En webbversion för digitaliserad tobaksutbildning tas fram. Arbetsgruppen har 

utvidgats till att också handla om andra utbildningar – hälsosamtal och MI. Stöd 

efterfrågas också om FaR.  

Alkohol och tobaksfri inför operation, rullar på, ska in nya moduler i stöd och 

behandling.  
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6. Samverkan EU-projektmedel  

Isabelle Johansson bjuds in till kommande möte för att berätta om EUs hälsoplan och de 

EU-medel som utlyses.    

 

7. Laget runt   

Östergötland – RUS klar i slutet av året. Utifrån den tas en folkhälsostrategi fram.  

Kan visa områdesprofiler på nästa möte.  

Jönköping – tillsammansarbetet är mycket på gång, bred samverkan kommuner, 

vårdcentraler, hälsocenter, alla strategier som finns. Tilläggsuppdrag på sju 

vårdcentraler. Stora koncept som ska smältas ner till smarta processer.  

Kalmar – jobbar med uppdatering av RUS. Jämställdhet, våld i nära relationer och 

könsstympning – lägger ihop de planerna. Förenkla folkhälsoplanen.  

Nästa gång bör diskuteras mer hur vi får flera olika strategier att gå åt samma håll inom 

regionen.  

Även tillsammansprojektet tas upp mer på nästa möte.  

 

8. Övrigt  

Kunskapsråd – inspel till mötet. Presentera styrkor och utvecklingsmöjligheter.  

Finns det nån plats för gemensamma dokument eller mappar som vi kan använda 

tillsammans?  

 

9. Nästa möte  

Mötet flyttas till 1 nov 13-15.  

På hemsidan www.sydostrasjukvardsregionen.se finns minnesanteckningar och annat 

bra.  

Ett fysiskt möte önskas till början av 2022.  

 

 

Vid anteckningarna 

Anna  

http://www.sydostrasjukvardsregionen.se/

