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Metodstöd
Klimataspekten lyfts in i metodstödet för Riktade hälsosamtal. Vi har 
nu uppdaterat metodstödet för de Riktade hälsosamtalen med infor-
mation om miljöpåverkan i relation till alkohol, tobak, fysisk aktivitet 
och matvanor under respektive avsnitt och kommer med all säkerhet 
att belysa det ytterligare vid framtida revideringar. Senaste versionen 
av metodstödet hittar du alltid på vår sida på Vårdgivare Skåne:

Metodstöd Riktade hälsosamtal i Skåne

Verksamhetsnära stöd
Det verksamhetsnära stödet är nu igång med fyra samtalsledare som 
tjänstgör på vårt Kunskapscentrum 1 dag/vecka. De arbetar utspritt 
geografiskt i Skåne och har möjlighet att ge stöd till dig som samtals-
ledare vid uppstart och under drift. Har du inte fått ett mail från dem 
har du kontaktuppgifterna här:

• Klippan, Höganäs, Båstad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Pers-
torp, Bjuv, Höör, Hörby, Eslöv, Svalöv, Landskrona, Helsingborg 
Linda Hunter, Vårdcentralen Svalöv 
linda.hunter@skane.se

• Vellinge, Trelleborg, Svedala, Skurup, Malmö, Burlöv  
Johanna Rydenlund, Vårdcentralen Granen  
johanna.rydenlund@skane.se

• Lund, Lomma, Kävlinge, Staffanstorp, Malmö, Burlöv 
Anna Pergeman, Levnadsvanemottagningen Malmö 
anna.pergeman@skane.se

• Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby, Östra Göinge, Sjöbo, 
Ystad, Simrishamn, Tomelilla                          
Louise Palmqvist, Vårdcentralen Näsby   
louise.palmqvist@skane.se

På gång att starta upp? 
Anmäl dig till någon av våra workshops i 
höst. Under workshopparna repeterar vi 
de praktiska delarna som ingår i meto-
den. Du kommer även att ha möjlighet 
att ställa frågor och lyfta eventuella 
oklarheter eller funderingar. Anmäl dig 
via länkarna:
  
27 okt kl.14:30-16:00
26 nov kl.12:30-14:00

Just nu har Skåne 162 utbildade 
samtalsledare, fördelade på 83  
enheter. Fortsatta utbildningsinsatser 
pågår och ytterligare 100 samtals- 
ledare beräknas vara certifierade vid 
årets slut.

!

Kommande utbildningar
För att bli certifierad samtalsledare krävs 
att du har gått grundutbildning i  
Motiverande samtal (MI) alternativt  
repetitionsutbildning (om du redan har en 
grundutbildning) och Utbildning i metod- 
och webbstöd för Riktade hälsosamtal.

Utbildning i metoden Riktade hälso-
samtal 
18–19 november
9–10 december 

MI-grundutbildning
12 + 15 november + 16 december
16–17 november + 15 december
1–2 december + 12 januari

MI-repetitionsutbildning
8 december 

Support
Vår support är öppen varje vardag kl.8.00-16.00. Hör av dig om du 
har frågor eller om det uppstår problem.
E-post: riktadehalsosamtal@skane.se
Telefonnummer: 0725–477 478

Om du upplever ett fel i webbstödet för riktade hälsosamtal, vänligen 
kontakta Helpdesk. Innan du ringer ber vi dig vänligen titta igenom 
och ha svar på frågorna i avvikelserapporten.
Telefonnummer: 30 000
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Manualer 
Vi har uppdaterat följande manualer för bättre använd-
barhet: ”Manual Skicka meddelande i 1177”, ”Manual 
Vårdgivarvyn i webbstödet” och ”Instruktion Hämta 
åldersgrupp”. Manualerna finns på hemsidan under  
rubriken ”Verktyg till samtalsledaren”. 

Skicka meddelande i 1177
Vi påminner om, för att delta-
garen ska kunna öppna länken 
som ni skickat till dem via 1177 
måste ni som samtalsledare ha 
fyllt i ”Ja, önskar delta” i webb-
stödet.

Manualer Riktade hälsosamtal i 
Skåne - Vårdgivare Skåne

Webbstöd
IT-teamet gör löpande uppdateringar i webbstödet och 
för er kännedom lägger vi upp datum för uppdateringar 
på RHS sidan. 

Efter den senaste uppdateringen den 23 september, kan 
ni bland annat under ”Kontrollpanel – Statistik” se hur 
många deltagare ni bjudit in till ett hälsamtal och hur 
många samtal som genomförts.

Vecka 42
Under vecka 42 gör vi ett försök att nå personer som 
inte är svensktalande. Vi kommer finnas på några ställen 
i Skåne och informera om riktade hälsosamtal och prata 
levnadsvanor. Vi har planerat för att finnas på Rosen-
gårds centrum, Värnhemstorget och Lindängen i Malmö, 
Svalöv och Gammelgårdens centrum i Näsby. Arbetar 
du på en vårdcentral i närheten och är intresserarad av 
att vara med en stund, hör av dig till resurserna i det 
verksamhetsnära stödet. 

Nätverksträff 
Glöm inte att anmäla dig 
till vår digitala nätverksträff 
den 10 nov kl. 13-16.  
Nätverksträffen är en  
möjlighet för samverkan 
och återkoppling om hur 
det går med hälsosamtalen 
ute i verksamheterna. Det 
blir också en föreläsning 
med Jacob Gudiol. ”Sant, 
falskt och allt det där mitt  
emellan”, vad innebär det 
att ha ett vetenskapligt för-
hållningssätt och varför är  
det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal arbetar  
evidensbaserat? Du anmäler dig här:

Anmälan Digital nätverksträff för samtalsledare, 10 nov 
kl. 13-16 - Vårdgivare Skåne

Kl 15 övergår nätverksträffen i stormöte, där vi får 
sällskap av verksamhetschefer i primärvården, politiker, 
tjänstemän, IT, Framtidskontoret, Regional utveckling, 
Centrum för primärvårdsforskning, Dataanalys och 
Registercentrum, primärvårdsledningen, kommunikation 
med flera.

Bild: Jacob Gudiol

Goda exempel
Det är kul att ta del av era goda exempel! Om du har 
tips och idéer som du vill dela med dig av till andra sam-
talsledare så får du gärna höra av dig till oss, så lyfter 
vi det i kommande nyhetsbrev. Det kan vara allt från 
tips på arbetssätt vad gäller de Riktade hälsosamtalen 
till idéer och goda exempel på samarbetsparters, samt 
mycket mer!

Maila: riktadehalsosamtal@skane.se

Kontakta riktadehalsosamtal@skane.se med antal och 
vilket språk du önskar så skickar vi till dig. 

Affischer Riktade hälsosamtal - nu på flera språk
Nu finns det möjlighet att beställa affischer på följande 
språk: engelska, dari, arabiska och somaliska. 
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