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Mötesanteckningar RPO Hälsofrämjande  

Datum 2021-11-01 

Plats Zoom  

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. FaR-utbildning 

Maria Elgstrand lyfter frågan om gemensamma utbildningar kring fysisk aktivitet, 

minskat stillasittande – inkl. FaR och undrar om det finns intresse att ha ett 

gemensamt arbete och utbildningar kring FaR.  

RPO beslutar att det är önskvärt. 

 

Maria lyfter även frågan om gemensamma utbildningar kring tobaksavvänjning och 

visar ett förslag till överenskommelse (bifogas minnesanteckningarna).  

 

3. Hälsan spelar roll  

Marie Tigerryd berättar att en mindre arbetsgrupp arbetar med de mer praktiska 

frågorna och sedan kommer återkoppla till den större arbetsgruppen. I ett senare skede 

återkopplar Maria Elgstrand till Annica Öhrn som tar det vidare till kunskapsrådet för 

beslut.   

 

4. Inför möte om obesitas 4/11  

Marie Tigerryd kommer att delta på mötet.  

 

5. Digitalisering av hälsosamtal  

Skåne har valt att skapa ett regionalt kvalitetsregister för digitaliserade hälsosamtal. 

Skåne har CPU, en kontrollansvarig, och Östergötland håller på att undersöka vem 

som är CPU-ansvarig här.  
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Det är inte möjligt att ansluta till Skånes kvalitetsregister då det skulle innebära att det 

inte längre räknas som regionalt.  

Hälsosamtal breddinförs i Östergötland 2022 oavsett om det är i analog eller digital 

form.  

I Kalmar skjuts hälsosamtal framåt i tiden med oklart startdatum.  

 

6. Tillsammansarbetet och ”bästa platsen”  

Annette berättar om tillsammansarbetet och bästa platsen att födas, växa upp och leva 

på-arbetet i Jönköping. Dokument ”tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- 

och sjukvård 2020-2030” bifogas minnesanteckningarna. Se särskilt bilden på sidan 8.  

 

7. Handlingsplan 2022  

RPO går igenom handlingsplanen från föregående år och tittar på uppdateringar. 

Uppdaterat dokument skickas ut för synpunkter från RPO.  

 

8. Återkoppling från  

Kunskapsrådet: -  

 

NPO: Sofia berättar att vårdprogrammet, både normal- och kortversion, är planerat att 

lanseras den 10e januari 2022.  

Arbetsgruppen för enad dokumentation och screeningfrågor har tagit fram ett förslag 

som skickats vidare för synpunkter. Mer info på kommande möte.  

NPO kommer inte starta några nya arbetsgrupper 2022 utan göra klart det som är 

påbörjat.  

Sofia har fått in info om ST-utbildningar från nästan alla.  

HFS ”Goda vanor gör skillnad” föreslås uppdateras gemensamt av HFS och NPO.  

 

RAG:  -  

 

9. Aktuella remisser som hanteras  

Anna L och Maria har besvarat remisser om grav hörselnedsättning, knäledsartros och 

schizofreni.  

 

10. Laget runt   
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Östergötland arbetar fortsatt med breddinförande hälsosamtal för 40- och 50-åringar.  

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är klar. En folkhälsostrategi håller på att tas 

fram.  

Östergötland arbetar med primärvårdens utökade områdesansvar och områdesprofiler. 

Kommer släppas i slutet av november och då kan alla gå in och titta.  

Nära vård – omstart med målbild mm.  

 

Jönköping – Annette är nu folkhälsochef på 100 % nu (ej vikarie). Ett stort 

omstruktureringsarbete pågår.  

 

Kalmar arbetar med unga hälsoinspiratörer, utbildning för blåljusnära personal som en 

del i suicidpreventionsarbetet och kommer ha en suicidpreventiv dag i början av 

december. Verksamhetsdialoger pågår med primärvården men det är oklart huruvida 

hälsosamtal kommer att genomföras just nu.  

 

11. Övrigt  

  

12. Nästa möte  

Den 8 december.  

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/

