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Hej och välkommen till denna 

presentation av forskningsprojektet 

kopplat till Riktade hälsosamtal. 

Ansvarig för forskningen är 

professor Kristina Sundquist på 

Centrum för primärforskning med 

Emelie Stenman som koordinator 

och Susanne Andrén som assisterar. 
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Det är obligatoriskt för de vårdcentraler 

som genomför Riktade hälsosamtal att 

delta i forskningsprojektet. För de flesta 

vårdcentraler innebär det hjälp med att 

samla in skriftliga samtycken från 

deltagarna (Alt 1) och ett fåtal 

vårdcentraler som även tar extra 

biobanksprover (Alt 2). 

De vårdcentraler som ska ta extra 

blodprov kommer att få särskild 

information om detta som inte beskrivs i 

denna presentation.

Vetenskaplig utvärdering
- två alternativ

• Alla vårdcentraler är med i 
forskningen   (Alt. 1)

men

• Biobanksprov tas endast 
vid vissa vårdcentraler  
(Alt. 2)



Riktade hälsosamtal
Förbättringsarbete. Alla 40-åringar bjuds in

Det krävs inget skriftligt samtycke för att vara med

Cirka 165 vårdcentraler i Skåne

Forskningsprojekt alt. 1

Insamlade data får användas till forskning

Kräver skriftligt samtycke av deltagare

Cirka 150 vårdcentraler

Forskningsprojekt alt. 2

med biobanksprov

Insamlade data och biobanksprov får 

användas till forskning

Kräver skriftligt samtycke av deltagare

Cirka 15 vårdcentraler

Alla 40-
åringar i RHS 
– ej samtycke

De 40-åringar 
som lämnar 
samtycke är 

med i 
forskningen

Nästan alla vårdcentraler runt om i 

Skåne kommer att erbjuda Riktade 

hälsosamtal och för hälsosamtalen 

behövs inget särskilt samtycke. 

Samtycke behövs däremot för 

forskningsprojektet och här 

behöver vi er hjälp. 



Syfte: utvärdera metoden och identifiera
nya risk- och friskfaktorer

Riktade
hälsosamtal

- Enkäter

- Mätningar

- Resultat

Register
- Diagnoser

- Sociodemografi

- Ärftlighet

Biobank 
(Alt. 2)

- Biomarkörer

"Plug and Play" by Peter Forret is 
licensed under CC BY-NC 2.0 

Syftet med forskningsprojektet är att 

utvärdera metoden Riktade 

hälsosamtal och att identifiera risk- och 

friskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar, 

cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Vi kommer att samla in uppgifter från 

enkäter, mätningar, resultat och 

biobanksprover. Samkörning kommer 

att göras mot regionala och nationella 

hälsodataregister och Statistiska 

centralbyrån m.fl. 



Personuppgifter i forskning

• Namn och personnummer 
ersätts med kod (Deltagar-ID)

• Data analyseras och 
presenteras på gruppnivå

• Ingen enskild kan identifieras

I forskningsprojektet 

kommer vi inte att få 

tillgång till namn och 

personnummer utan 

detta ersätts med ett 

Deltagar-ID, som 

beskrivs längre fram.



Inbjudningsbrev till 
Hälsosamtal skickas från 
vårdcentralen. I inbjudan 

finns kort text om 
forskningen med hänvisning 
till information på hemsidan. 
Samtyckesblankett i brevet.

Deltagaren kommer till 
provtagning på labb. 

Samtycken tas emot av 
labbpersonalen. Man kan 

även få pappersinformation 
och signera på plats. 

Samtalsledaren ringer 
för att boka tid för 

provtagning och samtal. 
Påminner om 

forskningen och frågar 
om hen har frågor. 

Samtalsledaren 
registrerar uppgifterna 
i ID-listan i webbstödet 

Hälsosamtal
Anteckning i PMO

Flödesschema RHS forskningsprojekt

Provtagning:
Blodfetter, blodsocker

ID-lista fylls i (flik 6 i 
pärmen).

Samtycke sätts in i pärmen.
Pärmen förvaras inlåst.

Data från webbstödet 
utlämnas för forskning efter 

godkännande från KVB.

Registerdata från 
Socialstyrelsen m.fl.

Analys forskningsprov

Forskningsresultat 
publiceras 

Implementering i 
vården till gagn för 

patienterna

1177.se: deltagaren 
fyller i enkät och läser 

om forskningen



Material som ni får från CPF Efter genomgången introduktion 

av forskningsprojektet kommer vi 

att skicka en studiepärm till er 

vårdcentral. Pärmen innehåller 

bl.a. projektinformation och ID-

lista för att registrera deltagare 

som lämnar skriftligt samtycke till 

forskningsprojektet. 

Vi skickar även med Deltagar-

etiketter och samtyckesformulär.



Information om forskningsprojektet finns i inbjudan
-> skicka med samtycke



WEBBSTÖD

Information om 

forskningsprojektet finns där 

deltagarna fyller i sin enkät på

1177.se. Det finns också några 

utskrivna exemplar i 

studiepärmen för de som inte 

kunnat ta del av informationen 

via 1177. 

Det går att beställa 

informationen och 

samtyckesformuläret på 

engelska. Kontakta oss i så fall.



Forskningsprojektet beskrivs vid 
tidsbokning

Samtalsledaren 

påminner om 

forskningsprojektet i 

samband med 

tidsbokningen. Fråga 

om hen har några 

frågor. Hänvisa till oss 

vid behov.



210801
Per Persson

810101-1111

När samtycke lämnats - fyll i ID-lista. 
Finns under flik 6 i studiepärmen

På ID-listan, för man in namn och personnr

för de deltagare som lämnat skriftligt 

samtycke och datum för samtycket. Signerat 

samtycke sätts in i studiepärmen. 

Därefter tar man nästa Deltagar-etikett i tur 

och sätter i kolumnen bredvid. Här skapas 

nu kodnyckeln, detta är ett viktigt moment 

att detta blir rätt. Eftersom studiepärmen 

innehåller personuppgifter måste den 

förvaras så att ingen obehörig kommer åt 

denna, helst inlåst. 

Samtalsledare för över uppgifter från ID-

listan till webbstödet vid lämpligt tillfälle. 

Deltagar-ID står i klartext under streckkoden 

och består av 3 bokstäver och 4 siffror.



FORSKNINGS-

PÄRM WEBBSTÖD

SamtalsledareLabbpersonal

Schematisk bild – visar hur insamling av samtycke görs 

av labbpersonal och att samtalsledare för över 

uppgifterna från ID-listan till webbstödet vid lämpligt 

tillfälle. 



Så här ser fälten ut i 

webbstödet, där uppgifter 

från ID-listan ska 

registreras. Fältet Prov-ID 

lämnas tomt. Gäller endast 

för blodprov som skickats 

till biobanken. 



Anteckning i PMO

Samtalsledarna gör en kort anteckning i PMO efter 
hälsosamtalet. 

Lägg till ”Samtyckt till forskning” för deltagare i 
forskningsprojektet.

Glöm inte att göra en 

anteckning i deltagarens 

journal.



”Att göra-lista” för forskningsprojekt alt. 1 

1. Skicka med samtycke i inbjudan (samtalsledare)

2. Telefonsamtal: informera om forskning (samtalsledare)

3. Ta emot samtyckesblankett (labb)

4. Fyll i ID-lista (labb)

5. Sätt samtycke i pärm (labb)

6. För över uppgifter i ID-lista till webbstöd (samtalsledare)

7. Efter hälsosamtal: anteckning i PMO (samtalsledare)



www.cpf.se
emelie.stenman@med.lu.se
susanne.andren@med.lu.se
0702-900 920

Tveka inte att höra av er om ni har 
några frågor. Kontakta Susanne 
eller Emelie om ni behöver mer 

material.

Tack för er medverkan!
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