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Mötesanteckningar RPO Hälsofrämjande  

Datum 2022-01-20 

Plats Zoom  

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

Sofia Dahlin, Marie Tigerryd, Anna Soltorp, Sofie Westerberg  

 Samt föredragande enligt punkt 1   

 

1. Omvärldsspaning  

Matti Leijon berättar om den kurs i omvärldsspaning som han och Mats Lowén och 

Lovisa Karlsson gått genom Kairos Futures framtidsprogram.  

Se bifogat bildspel.  

Omvärldsspaning utgår ifrån frågeställningarna ”vilka är morgondagens utmaningar 

som vi behöver planera för redan idag?”.  

I en analys gås igenom vad man bör, vill och kan göra vilket tillsammans ger de 

strategier som man ska göra. Dessa strategier kommer ur det systematiska arbetet som 

gjorts genom att titta på de tre områdena bör, vill och kan först.  

RPO diskuterar inputen och beslutar att till ett kommande möte under våren bjuda in 

Matti, Mats och Lovisa och tillsammans göra en övning kring dessa fyra begrepp 

utifrån vårdprogram för levnadsvanor.  

 

2. Föregående mötes minnesanteckningar  

Maria går igenom minnesanteckningarna som läggs till handlingarna.  

 

3. Återkoppling från  

Kunskapsrådet: Inget nytt möte sen sist.  

 

NPO: Vårdprogrammet släpptes 10 januari och lanserades officiellt igår. Kortversion 

för matvanor har kommit och de andra är på gång. Det finns inte mer konkreta planer 

på webbutbildning mer än att det ska göras.  

RPO diskuterar hur implementering kan ske. Vårdprogrammet är väldigt omfattande, 

och regionala versioner behöver göras. Ev. är en idé att göra regionala/lokala 

anpassningar i just kortversionerna.  



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

Östergötland håller på att bygga om den utbildning som finns tillgänglig vis HFS-

nätverket (och som Skåne, Stockholm och VGR använder sig av) till Östergötlands 

förutsättningar.  

En handlingsplan har tagits fram för vilka digitala verktyg som kan användas i arbetet 

med levnadsvanor.  

 

RAG:  Sofie berättar att FaR-RAGen hade möte förra veckan och arbetet är igång.  

Till nästa möte bjuds en representant från varje RAG in att ge en statusuppdatering 

kring arbetet i RAG.   

 

4. Årsredovisning 2021  

RPO går igenom utkastet till årsredovisning 2021 och kommer med inspel.  

Anna och Maria går igenom utkastet de närmaste veckorna och skickar ut ett reviderat 

förslag.  

 

5. Hälsan spelar roll  

Marie har skickat ut en PP-presentation som kan användas i förankringsarbetet. Ev. 

kommer revideringar att göras. På nästa möte tittar vi närmre på presentationen.  

Presentationen bifogas minnesanteckningarna.  

 

6. Digitalisering av hälsosamtal  

Östergötland är på gång sedan länge men har förhindrats av CE-direktiv/krav på CE-

märkning då det gör att Jönköpings källkod inte kan användas direkt. En ny 

projektledare finns på plats och kommer att utreda vilken lösning som är mest lämplig.  

Det finns frågor att reda ut kring hur samverkan med näringslivet kan gå till samtidigt 

som regionen behåller sin neutralitet och inte gynnar en enskild näringsidkare.  

 

7. Laget runt   

Se ovan punkter för statusuppdateringar i olika frågor.   

 

8. Övrigt  

Inget övrigt.  
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Nästa möte  

Den 25 februari.   

På hemsidan www.sydostrasjukvardsregionen.se finns minnesanteckningar och andra 

dokument.  

 

Vid anteckningarna 

Anna  

http://www.sydostrasjukvardsregionen.se/

