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Mötesanteckningar RPO Hälsofrämjande  

Datum 2022-04-19 

Plats Zoom  

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

Hanna Johansson, Anna Soltorp, Sofie Westerberg, Annette 

Frisk, Sofia Dahlin, Lena Hedin samt föredragande enligt 

nedan.  

   

 

1. Presentationsrunda  

Hanna Johansson, Region Kalmar län, ersätter Marie Tigerryd under 

föräldraledigheten.  

Lena Hedin, Region Jönköpings län, kommer att vara med på en del möten framöver 

som ersättning för Catarina Sahlman.  

 

2. Omvärldsspaning - övning 

Matti Leijon, Lovisa Karlsson och Mats Lowén från Region Östergötland visar 

resultatet av en övning kring God och jämlik hälsa 2030. Detta är en fördjupning från 

den information som gavs på föregående RPO-möte. Se bifogade bildspel.  

Frågeställningen ”Vilka är morgondagens utmaningar som vi behöver planera för 

redan idag?” har styrt övningen. Metoden används för en aktiv och medveten 

prioritering av resurser och insatser där systematisk omvärldsbevakning, analys och 

framsyn ingår.  

Strategierna utgår ifrån Bör, Vill, Kan och Ska.  

I övningen som gästerna gjort har de kommit fram till tio svar/trender på frågan om 

vad som kommer att påverka förutsättningarna för god och jämlik hälsa i Sverige fram 

till 2030 (se bildspelet). Utifrån dessa kan man arbeta kreativt för att bemöta dem. 

Exempelvis kan en huvudplot skrivas – om inget händer för att påverka dessa trender, 

vilket samhälle kommer vi då landa i 2030? De har också identifierat ”early warnings” 

som är händelser som pekar i någon av de riktningar som identifierats.  

Utifrån detta kan strategier genereras och handlingsplaner tas fram. Det ger ”ska” i 

metoden, vad man ska göra för att möta utvecklingen.  

RPO diskuterar efter informationen kring att det kan ske händelser som snabbt 

påverkar samhället, exempelvis Covid-19-pandemin. Såna händelser kräver snabba 

omställningar.  



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

Rapporten ”det svenska friluftslivet i ett framtidsperspektiv” är ett gott exempel. 

Rapporten bifogas anteckningarna.  

RPO rekommenderas att arbeta vidare utifrån bilden som visar en stege med olika 

analysnivåer.  

 

3. Minnesanteckningar från föregående möte  

RPO går igenom minnesanteckningarna som läggs till handlingarna.  

 

4. Övrigt  

Länsstyrelsen har fått ett uppdrag kring folkhälsa och RPO funderar på innebörden i 

uppdraget och vilka förväntningar som finns. Länsstyrelsen i Östergötland har budget 

för 1 heltidstjänst. Det är lite otydligt vad innebär.  

Länsstyrelserna har ett gemensamt möte den 25e april då uppdraget kommer att 

konkretiseras.  

 

Den 29e april är det kunskapsråd, då är fokus årsrapporter.  

Den 3 maj är det utvecklingsdag för RPO, RSG, kunskapsråd och RSL.  

 

Nästa möte  

Den 16 maj. Ursprungligen planerat som fysiskt möte i Vimmerby men görs om till 

digitalt. Istället ombokas den 22 september till den 30 september och görs till ett 

fysiskt heldagsmöte. Region Kalmar län bokar Vimmerby folkhögskola för mötet.  

 

På hemsidan www.sydostrasjukvardsregionen.se finns minnesanteckningar och andra 

dokument.  

 

Vid anteckningarna 

Anna Esmelöv  
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