
Temagrupp SRHR



Vad är SRHR?

https://www.youtube.com/watch?v=TfORDNEQzYQ

https://www.youtube.com/watch?v=TfORDNEQzYQ


 Det saknas representant från Region Skåne 

 Region Värmland har gått ur HFS Nätverket

 Alla deltagare i gruppen arbetar efter olika förutsättningar 

 De flesta deltagare är kontaktpersoner för 
Folkhälsomyndigheten

Består av 19 regioner



Detta vill vi uppnå Prioriterade aktiviteter Ansvariga Tidplan Uppföljning av målet

SRHR är en integrerad del i hälso- och sjukvården Bevaka hur SRHR ryms i SKR:s nya kunskapsorganisation. 

Särskilt fokus på vissa specifika nationella programområden 

(NPO) av betydelse för SRHR: 

- Psykisk ohälsa 

- Kvinnosjukdomar och förlossning

- Hud- och könssjukdomar

- Barn- och ungdomars hälsa 

Alla, särskilt de regioner som huserar något av de 

prioriterade programområdena.

Löpande Genomgång på temagruppens möten.  

Riktade hälsosamtal med frågor kring sexuell hälsa

-Kartläggning av regioner med hälsosamtal

-Framtagandet av prioriterade frågor

-Kunskapsunderlag

-Dialog med temagruppen för hälsosamtal

Arbetsgrupp inom temagruppen 2022- Genomgång på temagruppens möten.

Samarbete med FHOM om den Nationella SRHR 

Strategin

-Hur implementering kan ske i de olika regionerna och 

upprättande av lokala handlingsplaner

-Kontaktpersonsdagar

-SRHR webbutbildning blir tillgänglig för alla regioner

Alla/FOHM 2022-2023 Genomgång på temagruppens möten.

Effektivt användande av resurser för våra 

gemensamma intressen

Gruppen presenterar och delar frikostigt kartläggningar, material 

och annat kring SRHR som kan vara av intresse för övriga 

regioner.

Alla Löpande Tillgängliga material etc. har presenterats på temagruppens möte och delats 

i temagruppens samarbetsrum.

-Exempelvis VGR webbaserade SRHR utbildning för tolkar

Deltagare känner stöd i det regionala arbetet med 

SRHR 

Nationellt erfarenhetsutbyte inom temagruppen genom 

regelbundna möten.

Roterande ordförandeskap, ordförande är sammankallande. 4 ggr per år varav två möten är, om möjligt, 

fysiska och två digitala.

Möten genomförda och anteckningar har delats i temagruppens 

samarbetsrum.



Temagruppens syfte: 

 Att öka kunskapen inom hälso- och sjukvården om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och dess betydelse för 

den allmänna hälsan. 

 Att verka för att SRHR ska bli en integrerad del av hälso- och sjukvården. 

 Att lyfta vikten av ett hälsofrämjande perspektiv på SRHR-frågorna, dvs. att främja hälsa och välbefinnande och inte bara 

förebygga sjukdom. 

 Att underlätta för gruppens medlemmar att arbeta med SRHR på regionalt plan. 



Hur ser vi på 2023:

• Uppföljning på sexuellhälsa frågorna man ställt till 

patienter inom vården i Norrbotten

• SRHR utbildningen finns på 

Folkhälsomyndighetens portal 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-

och-utbildning/e-utbildningar/

• SRHR Tolkar, en fråga för FOHM att lägga in den 

webbaserade utbildningen från VGR in i portalen

SRHR

https://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning/e-utbildningar/




Sari.Asa.Nikolaisen@regionostergotland.se


