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Mötesanteckningar RPO Hälsofrämjande  

Datum 2022-12-09 
Plats Digitalt  kl 9-12  
Närvarande Maria Elgstrand (ordförande), Lina Jarledal Blom (processtöd), 

Anette Frisk, Sofie Westerberg, Sofia Dahlin, Lena Hedin, 
Anna Kempe, Marie Tigeryd. 

 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna. 
 

Handlingsplan 2023 

Genomgång av gemensamt framtagen Handlingsplan. Den ska vara levande under året och 

kommer läggas till handlingarna på hemsidan. Se MA från föregående möte för mer info.  

 

RAG ska om möjligt använda en anpassad mall för sina handlingsplaner för kommande år. Fritt 

att anpassa så de är lätta att använda.  
 

Årsrapport 2023  

Ansvarsfördelning av rapportskrivande, sänds ut på mail separat innan jul. 

Insänt till processtöd RPO hälsofrämjande senast 20 februari. 

Slutligen till kunskapsrådens processtöd senast 17 april 2023.  
   

Laget runt per region 

 NPO Levnadsvanor (Sofia D) - Vårdförloppet för levnadsvanor riktar sig till nationella 
programområden och arbetsgrupper som tar fram andra vårdförlopp så kommer 
levnadsvaneförloppet inte gå ut på remiss utan istället gå på en mer omfattande intern 
förankringsrunda inom kunskapsstyrningen innan det publiceras runt mars/april 2023. 
Sofia visade vårdförloppet som bland annat har med patientresor, flödesschema. 
Förtydligar att Levnadsvanor kan vara behandlande och även påverka annan behandling. 
Dialog i RPO hälsofrämjande SÖSR att det önskas vara ur ett patientperspektiv och inte ur 
ett organisationsperspektiv.  
 

 Region Kalmar- De ska anställa en ny Basenhetschef (börjar 1 mars 2023) och en 
Folkhälsochef. Lokala utmaningar kring funktionshinderfrågor. Draghjälp kan ges från 
sektionsfolkhälsa i Jönköping. Region Östergötland tipsar om att samverka med 
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funktionsrätt. Kalmar är ombädda att tidsätta mål i handlingsplaner, tips ges att först ha 
strategier där verksamheterna står för sina handlingsplaner i sin kontext.  

 

 Region Jönköping – Eget Lokalt programområde levnadsvanor (LPO). Det finns 3 LPO 

sedan innan och nu ska ett för levnadsvanor starta. Där ingår direktör, primärvård och 
sektion folkhälsa med chefsvärdskap. Det finns medarbetare från primärvården, sektion 
folkhälsa samt slutenvården. Men även controller. Anette delar ppt till gruppen för mer 
info separat. Utmaning att få verksamheterna finns att genomföra hälsosamtal. Det ska 

vara legitimerad personal enligt Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig. Dialog om 
hur andra regioner gör. Region Östergötland har nästan samtliga vc igång, når fler 
deltagare om de får ett telefonsamtal än om patienterna bokar tid själva. Legitimerad 
personal ska enligt den nationella metoden utföra samtalen (det är det vi  har evidens 
för), undantag förekommer. Kalmar vill förenkla och effektivisera, har visst motstånd hos 

medarbetare. Uppdraget ligger idag på primärvården. Samtliga har intresse för det 
digitala stödsystem som INERA framöver ska bygga, ca 2 år fram.  

 Region Östergötland – Redovisar senaste uppdateringen för områdesprofiler, med profil 
på varje vc samt kommun i länet. Vårdprogrammet har varit ute på remiss utifrån 
perspektivet barn och unga. Redovisning av tänkt stödstrukturer samt en Gap-analys med 
utvecklingsansvariga, inspirerat av VGR, se senaste MA. Kort beskrivning om beredning 

över området spel utifrån att spel finns med i ANDTS-strategi för 2022-2026, finns här. 

 

Övrigt 

Möjlighet för blivande RAG mat att svara på remiss vårdprogram Obesitas hos barn och unga. 

Anna ansvarar för beslut om och eventuellt remissvar. Lina delger separat info via mail.  

 

Datum och plats för 2023 sätts: 

20 januari, digitalt 9-12 

14 februari, digitalt 13-16 

4 april, fysiskt heldag i Nässjö med andra RPO, Anette bokar lokal  

25 maj, digitalt 9-12 

14 sep, fysiskt heldag Vimmerby, Marie bokar lokal.  

26 oktober, digitalt 9-12 

5 december, digitalt 9-12 

 

 

Vid anteckningarna  

 

Lina Jarledal Blom 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjk5YWY4YmItMTBmNy00YzNhLTg3MzEtNzdkZDA5ZTIzZjNkIiwidCI6ImYwODczMzkzLWMzNGMtNGFlYy1iMWM1LTM4MjEyOTgyYTViOSIsImMiOjl9
https://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Folkhalsa/ANDT-strategi/

