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Vårens workshops!

Inför uppstart
Dessa workshops riktar sig till dig 
som är samtalsledare och ska starta 
upp med Riktade hälsosamtal på 
din vårdcentral. Under workshopsen 
repeterar vi de praktiska delarna som 
ingår i metoden. 

29 sep kl. 14.30-16.00
21 okt kl. 12.30-14.00
23 nov kl. 14.30-16.00

Motiverande samtal (MI)
Under hösten kommer vi att hålla 
digitala workshops med olika tema 
för fördjupning i Motiverande samtal 
(MI). 

13 okt kl. 14-16 - Tema:  
Förändringsprat

15 nov kl. 14-16 - Tema: Skapa  
relation och tillit

15 dec kl. 14-16 - Tema: Möta  
människan där hen är

Kommande utbildningar
Har du en kollega som vill bli  
samtalsledare? Datum och anmälan 
nedan:
Utbildning i metoden Riktade  
hälsosamtal
5-6 okt
14-15 nov
7-8 dec

Grundutbildning i MI
26-27 okt + 24 nov
8-9 nov + 6 dec
17-18 nov + 16 dec

Repetitionsutbildning i MI
10 nov

Fördjupningsutbildning i MI
25 okt

Kommande workshops

Nyhetsbrev september 2022
Hoppas ni alla haft en fin och avkopplande sommar med sol, jordgubbar 
och många bad! 

Vi är nu i full gång med utbildningar i metoden riktade hälsosamtal, i moti-
verande samtal, utbildning för pilotfas hälsosamtal via video och för pilotfas 
70-åringar, vilket är mycket roligt. Varje månad under hösten kommer vi att 
sammanställa en produktionsrapport som förmedlas till er samtalsledare, 
verksamhetschefer och andra personer på ledningsnivå. Här kommer ni att 
kunna se hur många hälsosamtal som genomförts, hur många samtals- 
ledare som utbildats och hur många vårdcentraler som är i gång. Ni  
kommer också att kunna följa tidslinjen för var vi befinner oss i införandet. 

Boka tolk med utbildning i metoden riktade hälsosamtal
Vi påminner er om att ni nu kan boka tolk med utbildning i metoden riktade 
hälsosamtal. Instruktion för hur du som samtalsledare gör detta hittar du på 
vår hemsida. 

Lathund tolkbokning riktade hälsosamtal (pdf)

Bild: Produktionsrapport Riktade hälsosamtal augusti 2022

Livsstilsverktyget
Livsstilsverktyget är ett digitalt verktyg som 
kombinerar vetenskaplig information kring 
hälsa med reflektioner kring individens centrala 
livsfrågor. Tanken är att deltagaren kan erbju-
das Livsstilsverktyget efter sitt hälsosamtal och 
där blir mer medveten om sina egna vanor,  
erbjudas kunskap, samt utforska vilka råd och 
metoder som passar i vardagen med ens egna värderingar och priorite-
ringar. Deltagaren når verktyget genom att logga in på webbsidan och där 
ladda ner appen eller logga in via webbsidan. Deltagare i Riktade hälsosam-
tal som skapar sitt konto via webbsidan undviker att hamna i kontrollgrupp. 
Läs mer om Livsstilsverktyget i metodstödet.

Livsstilsverktyget - Region Skåne

En broschyr är framtagen som ni kan beställa kostnadsfritt via marknads-
platsen eller Onemed (artikelnummer 29469). 

Bild: Broschyr Livsstilsverktyget
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Nyheter i webbstödet
I uppföljningsenkäten, som ni alltid fyller i efter ett 
hälsosamtal, ligger nu två nya frågor som är viktiga att 
besvara. Första frågan gäller om hälsosamtalet genom-
förts med eller utan tolk och andra frågan gäller om 
hälsosamtalet genomförts via videosamtal. Är ni inte 
en av pilotvårdcentralerna som deltar i pilotfasen för 
digitala hälsosamtal så fyller ni i ”Hälsosamtal genomfört 
- Fysiskt”.

Viktig information från Centrum för primär-
vårdsforskning - bidra till utvärderingen av 
hälsosamtalen!

Inför höststarten vill vi påminna om att inhämta sam-
tycke från de deltagare som vill vara med i den veten-
skapliga utvärderingen av hälsosamtalen. Detta är 
jätteviktigt för att vi ska få mer kunskap om metoden 
och om nya riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom! Viktigt är 
också att registrera på korrekt sätt i webbstödet. Är ni 
osäkra, kontakta Emelie eller Susanne på Centrum för 
primärvårdsforskning (CPF). 
Emelie Stenman: emelie.stenman@med.lu.se
Susanne Andrén: susanne.andren@med.lu.se 

Vi ber er också kontrollera att ni använder senaste ver-
sionen av samtyckesformuläret ”Version E 220221” med 
gröna kantlinjer. Hör av er till Emelie eller Susanne (se 
ovan) om ni inte har dessa på er vårdcentral eller om ni 
behöver fylla på med materialet i studiepärmen. Har ni 
frågor eller funderingar kring forskningsprojektet, tveka 
inte att höra av er till oss. Vi erbjuder 20-minuters  
genomgångar de flesta dagarna i veckan kl. 12 via 
Teams, anmälan till Emelie (se ovan).

Biobanksprover – kontakta oss om ni har möjlighet att 
hjälpa till med insamling av biobanksprov i samband 
med provtagning av blodfetter och blodsocker (samma 
stick, tar nästan ingen extra tid). 

Hälsosamtal för 50-åringar
              Som ni tidigare har fått informa-

tion om, har ni som har förut-
sättningar nu möjlighet att 
påbörja inbjudningsförfarandet 
även för 50-åringar. En ny 
inbjudningsbroschyr har tagits 
fram och uppdateringar har 
genomförts i PMO och i 1177. 

Här kommer några viktiga punk-
ter att tänka på: 

• Samtliga vårdcentraler behöver 
ladda ner ny mall i 1177. Mallen 

heter ”Inför riktat hälsosamtal” Radera därefter den 
gamla mallen som heter ”Inför riktat hälsosamtal 
40-åringar”. Manual finns på vår hemsida: Manual 
Skicka meddelande i 1177

• Beställningsförfarandet är lite annorlunda för 
inbjudningsbroschyren för 50-åringar jämfört 
med övrigt material. Ni som arbetar på offentlig 
vårdcentral: Beställ inbjudningsbroschyr samt 
uppdaterad affisch på Marknadsplatsen. Välj den 
gröna jordgloben för att komma in på den externa 
webbshopen där du hittar broschyren och kan göra 
din beställning. Se manual för beställning: 
Manual Beställning av inbjudningsbroschyr hälso-
samtal för 50-åringar

• Ni som arbetar på privat vårdcentral: Region Skå-
nes trycksaker kommer framöver endast att kunna 
beställas genom tryckeriet Exaktas webshop. Trycke-
riet kommer i dagarna att skicka ut mail till berörda 
beställare med information om hur ni skapar en 
inloggning i webshoppen. Har ni frågor gällande 
webshoppen, inloggning eller inköp av trycksaker 
så kontaktar ni Exakta på regionskane@exakta.se. 
Behöver ni material för att snabbt komma igång, 
kontakta riktadehalsosamtal@skane.se och meddela 
hur många ni vill ha, så kan vi skicka ett startkit till 
er. Inbjudningsbroschyren för 50-åringar finns även 
för nedladdning/utskrift på vår hemsida: Inbjudan 
till hälsosamtal i Skåne

• Ni laddar ner era 50-åringar i webbstödet på samma 
sätt som ni tidigare laddat ner 40-åringarna: Manual 
Hämta åldersgrupp

• PMO är uppdaterat, se ny manual: Manual PMO

• Vi påminner om förfarandet för att erhålla ersätt-
ning för hälsosamtalet:

 - Registrera två attribut i PMO:  
 Hälsoundersökning och Riktat hälsosamtal  
 åldersgrupp
 - Registrera KVÅ kod:  
 Riktat hälsosamtal åldersgrupp UV070

• Rutinen för forskningen är lika för alla åldersgrup-
per. Ni ska ha fått nya samtyckesblanketter av CPF. 
Har ni inte fått dessa eller har frågor kring forsk-
ningen så hör av er till Emelie Stenman:  
emelie.stenman@med.lu.se

Bild: Från webbstödet för Riktade hälsosamtal

Bild: Inbjudningsbroschyr 
hälsosamtal för 50-åringar

Bild: Pixabay
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