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Mötesanteckningar RPO Hälsofrämjande  

Datum 2021-12-08 

Plats Zoom  

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

Catarina Sahlman, Sofia Dahlin, Marie Tigerryd, Anna 

Soltorp, Mats Lowén 

 Samt föredragande enligt punkt 4  

 

1. Föregående mötes minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från föregående möte godkänns.  

2. Återkoppling från  

Kunskapsrådet: Maria Elgstrand berättar om kunskapsrådet den 30 nov. Bland annat 

har handlingsplanerna inför 2022 presenterats. Nyttan med kunskapsrådet 

diskuterades.  

Den 3 december var det samverkansnämnd och Maria med flera informerade om 

arbetet med hälsosamtal.  

 

NPO: Kortversionerna av vårdprogrammet kommer inte vara klara till 10 januari.  

Förslaget om enade screeningfrågor har skickats ut men inte fått återkoppling.  

Kunskapssammanställningen om hälsosamtal dröjer.  

Fråga till NAG som gjort vårdprogrammet om möjligheten till webbutbildning och de 

är positiva till det men inte hunnit göra det än. Satsar på att det ska vara när 

vårdförloppet kommer, vilket är slutet av 2022.  

 

RAG:  -  

 

Möte om obesitas 4/11: Information från Socialstyrelsen och ganska medicinskt 

inriktat och mot behandling. Handlade inte så mycket om prevention tyvärr. Det ska 

vara ett seminarium till, i maj. Socialstyrelsen kommer att skicka ut en enkät som 

grund för en GAP-analys.  

 

3. Hälsan spelar roll  
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Marie Tigerryd informerar att underlaget har reviderats och skickats till Maria 

Elgstrand.  

Fördelningsnyckel enligt invånarantal. Ca 450 000 kr per år fördelat på de tre 

regionerna. Ärendet bör komma upp till de regionala stödstrukturerna för samverkan 

mellan hälso- och sjukvård och omsorg i region och kommun. Förankringsarbetet har 

kommit olika långt i regionerna.   

Varje organisation behöver presentera vad man vill göra och vad det kommer kosta. 

Oklart om det blir gratis för kommunerna, men måste ta höjd för att det finns medel.  

Marie tar fram en power point som alla kan använda i förankringsarbetet.   

Det behövs en fysisk person som ska samordna arbetet. Stockholm kan köra de första 

kurserna men sen behöver vi ta över.  

Ett mail kring ärendet bifogas anteckningarna.  

 

4. RAG FaR-utbildning  

Lena Hedin (Jönköping), Linda Karlsson och Sofie Westerberg (Östergötland) samt 

Hanna Johansson (Kalmar) deltar i mötet.  

Se bifogade PP-bilder.  

RAGen planerar att ta fram ett utbildningspaket kring fysisk aktivitet och FaR med 

målgruppen legitimerad vårdpersonal.  

RAG och RPO diskuterar de frågeställningar som presenteras i bildspelet. Ett av 

RPOs medskick är att ha med patientperspektivet och patientmedverkan i arbetet.  

Det finns avsikt att göra en pilot.  

RAG rekommenderas att ta kontakt med RSG digital utveckling angående digital 

paketering och tekniska lösningar.  

Sofia skickar med att arbetsgrupp kring vårdprogrammet tagit på sig att göra en 

webbutbildning kring levnadsvanor.  

Bjud in RAG under möten under våren när det passar.  

 

5. Handlingsplan 2022  

RPO går igenom slutlig version av handlingsplanen inför 2022. Den finns också 

publicerad på webben.  

 

6. Mötestider 2022 

RPO bokar tider för 2022:  

20 jan – 13-15.30 
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25 feb 08.30-09.11.00 

19 april 08.30-09.45 

16 maj 10-15 – FYSISKT  

22 sept 9-12 

27 okt 9-12 

9 dec 9-12 

 

Alla möten digitala utom 16 maj, med reservation för att 22 sept ev. omvandlas till ett 

fysiskt möte vid behov.  

 

7. Årsredovisning 2021 – planering  

RPO går igenom utkast till årsredovisning. Anna sätter ihop en mall att fylla i som 

skickas ut. Återkoppling görs med fördel innan mötet i januari.  

 

8. Vårdprogrammet levnadsvanor – hur ska vi samverka 
kring det?  

Östergötland har gjort en del förberedelsearbete för att ta emot vårdprogrammet och 

har en arbetsgrupp bestående av folkhälsovetare, utvecklingsansvariga från 

primärvården och önskar komplettera med någon som varit med i arbetet med 

områdesprofiler samt kanske hälsosamtalsmedarbetare.  

Kalmar har lyft med förvaltning samordning hälso- och sjukvård och Leni Lagerqvist 

att vårdprogrammet är på gång. Det är oklart vem som kommer ansvara för 

implementeringen i Kalmar.  

Jönköping är inte klara med hur vårdprogrammet ska tas emot och implementeras.  

 

Planen är att bjuda in till ett möte där vi mer i detalj kan delge varandra hur arbetet 

med vårdprogrammet ska ske. Deltagare på det mötet är inte hela RPO utan personer 

som kommer arbeta mer med vårdprogrammet.  

 

9. Stöttning till RAGar 

Anna ombeds göra en sammanställning av vilka personer som ingår i RAG och att 

hemsidan har RAG-sidor.  

Utkast på sammanställning bifogas minnesanteckningarna för check.  

 

10. Laget runt   
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Jönköping – tar ett nytag kring organisering och uppdrag. Fokus på hälsocenter.  

Kalmar – Kalmar – har genomfört Länsdialogen med SKR. De gör just nu en del 

organisationsförändringar.  

Swelife mot obesitasprevention med målet att det inte ska finnas barnfetma år 2030. 

Östergötland är också med i det.  

Östergötland – breddinförande av hälsosamtal att alla 40-50 åringar ska erbjudas 

hälsosamtal, i ett senare skede även 60 och 70 år.  

Tar fram en folkhälsostrategi.  

Områdesprofiler. Är nu lanserat. https://regionostergotland.se/Regional-

utveckling/Folkhalsa/omradesprofiler-ostergotland/  

Östergötland kommer att ha länsdialog om ”Strategi för hälsa” enligt önskemål från 

SKR. Kalmar och Jönköping har redan haft sina dialoger.  

 

11. Övrigt  

Mats har fått nya uppdrag och kommer finnas kvar på FSE men inte i RPO 

Hälsofrämjande.  

Catarina ska vara tjänstledig i sex månader och prova annan tjänst.  

Marie kommer att vara föräldraledig.  

 

Nästa möte  

Den 20 januari.  

På hemsidan www.sydostrasjukvardsregionen.se finns minnesanteckningar och annat 

bra.  

 

Vid anteckningarna 

Anna  
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