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• Nya basfrågor för riktade 

Hälsosamtal

• Gemensamt webbstöd?

• Videosamtal

• Stötta varandra inom temagruppen 

och välkomna fler regioner. Hjälp till 

uppstart av riktade hälsosamtal.

• Hälsosamtal med 

samhällsintegration

Vad är på gång i 
temagruppens 

arbete?



• Temagruppen har under 

lång tid arbetat med 

gemensamma 

frågeunderlag..

Gemensamma 
Frågeunderlag



Initiativ till samverkan för gemensamma 
basfrågor

• Region Jönköpings län och Region 
Västerbotten med erfarenhet av 
riktade hälsosamtal sedan mitten av 
1980-talet.

• Arbete med gemensamma 
basfrågor inför riktade hälsosamtal 
påbörjades i februari år 2019.

• Frågorna har också varit uppe i hela 
temagruppen för genomgång och 
ändringar.

• En revidering är gjord 2022.



Fördelar
• Möjlighet att jämföra data från 

många regioner i Sverige

• Möjliggör gemensamma 
forskningsprojekt

• Möjliggör gemensamma utbildningar

och gemensamt webbstöd.



• Temagruppen har under 

lång tid försök få till ett 

gemensamt webbstöd.Gemensamt 
webbstöd



Gemensamt webbstöd
• Lista på de som ska inbjudas

• Inbjudan 

• Checklista

• Patientöversikt för hantering av 

frågeunderlag och utfall

• Hantera frågeunderlag

• Hantera Hälsosamtalet

• Rita upp och visa den visuella profilen

• Hantera invånarprofiler och statistik



Fördelar

• Gemensamma utbildningar

• Kostnadseffektivt  då varje region 
inte behöver bygga liknande system 
utan vi tillsammans kan lägga ihop 
resurserna till ett system.

• En tjänst som erbjuds alla



Försök
Olika försök har gjorts för att få till ett gemensamt stöd.

e-RHS då Jönköping erbjöd sitt stöd till de som ville med en framtida 
gemensam utveckling.

Den processen gick långt innan den nya MDR lagen kom och processen 
avstannade.



Inera
• Region Jönköping kontaktade Inera för 

ca 2,5 år sedan om ett gemensamt stöd 
via Inera.

• I höstas fick Region Jönköping svara på 
frågor till Inera och under våren har de 

gjort en analys som vi med spänning 
väntar på.

• Den har innefattat olika samtal från 
Inera med regioner och personer som 

kan tillföra analysen fakta.

• Workshops.

• Beslut om Inera ska ta frågan vidare 
ska tas 12 maj.



Videosamtal
Det har under pandemin blivit mer intressant med att 

kunna göra hälsosamtal via video.

Temagruppen planerar en studie om  hälsosamtal via 
video med fokus på:

Hur gör vi detta utan att vi ruckar på den 
evidensbaserade metoden?

• Att samtalet behåller effekten

• Att det motiverande samtalet behåller effekten

• Ta reda på vilka grupper som önskar hälsosamtal via 
video.



En manual för riktade hälsosamtal via video har konstruerats 
Sammanfattning – hur behålla konceptet riktade hälsosamtal med 

digital teknik

• Observera att digitalt hälsosamtal är en möjlighet för den som har 
svårt att komma till vårdcentralen och delta i ett fysiskt möte samt för 
dem som hellre önskar ett distansmöte.

• Prover, mätvärden och enkätfrågor ska vara färdigställt inför 
hälsosamtalet.

• Kamera måste användas för att personal och deltagare ska kunna se 
varandra.

• Skärmen måste kunna delas och visas upp för deltagaren.

• Deltagaren bör använda tillräckligt stor skärm, dvs dator eller 
läsplatta.

• Hälsosamtalet sker bäst i deltagarens lugna, trygga miljö (inte på 
bussen eller lunchrestaurangen).

• Ge deltagaren utrymme för tid och reflektion i det digitala mötet.



• Stötta varandra inom 

temagruppen och 

välkomna fler regioner. 

Hjälp till uppstart av 

riktade hälsosamtal.

• Hälsosamtal med 

samhällsintegration

Stöttning i 
temagruppen och 

samhällintegration



Riktade hälsosamtal i Region Skåne 



❷

Ledamot i temagrupp Riktade hälsosamtal –
bevaka arbetet

Hans Lingfors och Lars Weinehall föreläser för 
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne 

Underlag för införande tas fram (2019) 
❸

❷

❶



Beslut om pilotfas (2020)

Internutbildning i Jönköping

Metodstöd och hälsokurvan

❹

❺

❻



Förankring av metoden hösten 2021

• Nyhetsbrev
• Verksamhetschefer i offentlig primärvård – samtliga
• Verksamhetschefer (privat regi) 30 st
• Arbetsplatsträffar vårdcentral – cirka 30 st
• Samtliga allmänläkare (föreläsningar x 6)
• Politiken
• Samtalsledarna är våra bästa ambassadörer
• EVIDENS (Västerbotten/Jönköping)
Stärk det förebyggande arbetet med levnadsvanor ännu mer” - Dagens Medicin

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/det-forebyggande-arbetet-ar-primarvardens-sjal/


Vecka 42, 2021 Samhällsinriktade insatser

Rosengård centrum, Malmö 

Vecka 14, 2022





”Det är väl bara de 

redan hälsosamma 

som kommer på sitt 

hälsosamtal?”





2022: 40-åringar (start 1 jan)

50-åringar under 2022
Pilotfas 70-åringar under 2022

60-åringar?
Förstagångsföräldrar?



Samverkan mellan 
regioner 
genom 

temagrupp 
riktade hälsosamtal

- frågeställningar
- möta motstånd 

gemensamt
- pep



Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Enheten för kunskapsstyrning och FoU

Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Malin.skogstrom@skane.se

Region Jönköpings län primärvårdens FoU enhet-

Futurum

Temagrupp riktade hälsosamtals ordförande.

lisbeth.m.johansson@rjl.se

TACK!
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