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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. 

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). 

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
14-15 nov
7-8 dec

Grundutbildning i MI
8-9 nov + 6 dec
17-18 nov + 16 dec

Repetitionsutbildning i MI
10 nov

Fördjupningsutbildning i MI
25 okt

Kommande workshops

Nyhetsbrev oktober 2022
Ni samtalsledare har nu skickat ut över 11 000 inbjudningar till skåningar 
med ett erbjudande om att delta i ett hälsosamtal. Totalt för alla ålders-
grupper har över 3000 hälsosamtal genomförts. Fantastiskt roligt! Just nu 
är det ungefär 130 vårdcentraler som är i gång med hälsosamtalen och 
ni är över 300 utbildade samtalsledare! Pilotfasen för 70-åringar och för 
hälsosamtal via video startade den 1 september. 

Bild: Produktionsrapport Riktade hälsosamtal september 2022

Livsstilsverktyget
Efter genomfört hälsosamtal har du 
möjligheten att erbjuda Livsstilsverkty-
get och deltagaren kan nå det genom 
att logga in på www.livsstilsverktyget.
se/regionskane (alla som loggar in här 
får tillgång till Livsstilsverktyget och 
undviker att hamna i kontrollgrup-
pen för forskningsstudien). Broschyr 
att skriva ut hittar du på Vårdgivare 
Skåne. 
 
Livsstilsverktyget - Vårdgivare Skåne (skane.se)

Bild: Broschyr Livsstilsverktyget

Ni som har väntrumsbildskärm:
Nu finns tillgängligt bildskärmsmaterial för 40- och 50-åringar. Ni som 
arbetar på vårdcentral och är anslutna till den ”generella” slingan med så 
kallad MultiQ-skärmar behöver inte  
ladda ner bilden då ni får den auto- 
matiskt.

Övriga är välkomna att höra av sig 
till oss så skickar vi över materialet:
riktadehalsosamtal@skane.se

Håll utkik efter information om hälso-
samtalen på Skånetrafikens skärmar. Kampanjen pågår mellan 31 okt och 
13 nov.

Bild: Väntrumsbild riktade hälsosamtal
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Vilka delar bör ingå i telefonsamtalet när 
ni ringer upp deltagaren för att bjuda in till 
hälsosamtal? 

• Önskar deltagaren delta i ett hälsosamtal? 
• Har deltagaren någon fråga om hälsosamtalet?
• Har deltagaren någon fråga om forskningen? 
• Informera kort om att deltagaren är registrerad i 

ett kvalitetsregister (samtliga som bjuds in till ett 
hälsosamtal förs in i ett kvalitetsregister. I sam-
manställningarna, som görs på gruppnivå, går det 
inte att identifiera enskilda uppgifter om dig. Som 
samtalsledare ska du kontakta Metod- och kompe-
tensstödet om någon deltagare önskas tas bort från 
registret. Vi kontaktar då CPUA Mikael Åström på 
Dataanalys och registercentrum (DARC).  

• Informera om rutinen kring provtagning
• Boka in ett hälsosamtal 

Om deltagaren tackar ja till att delta i ett hälsosamtal – 
behöver ni registrera ”Ja, önskar att delta” i webbstödet. 
Deltagaren ligger då under Pågående fliken vilket är vik-
tigt för att deltagaren ska kunna öppna länken via 1177. 

Nätverksträffar i höst - save the date!

Under höstens  nätverksträffar kommer ni att inspireras 
av Mai-Lis Hellenius, professor vid Karolinska institu-
tet och Felix Vikingsson, dietist Näsby vårdcentral. Ni 
kommer också få ta del av Fritidsbankens arbete. Under 
eftermiddagarna kommer ni också få möjlighet att 
samverka med andra samtalsledare och lyfta frågor och 
reflektioner från era arbete som samtalsledare. 

Håll utkik efter anmälningslänk på vår hemsida på Vård-
givare Skåne och i din mailinkorg. 
Malmö 10 nov kl. 13:00-16:00 
Kristianstad 16 nov kl. 13:00-16:00
Helsingborg 12 dec kl. 13:00-16:00

Bild: Pixabay

Bild: Felix Vikingsson, Mai-Lis Hellenius

FaRs dag 9 nov
       FaR:s dag äger i år rum den 9 

november kl. 13.00-16.30 i 
Puls Arena i Landskrona och 
årets tema är seniorer. 
Programmet riktar sig till dig 
som förskriver fysisk aktivitet 
på recept, är intresserad av 
fysisk aktivitet som sjuk-
domsprevention och sjuk-
domsbehandling eller arbetar 

som samtalsledare inom de Riktade hälsosamtalen. 
Eftermiddagen är en samverkan med aktivitetsarrangö-
rer knutna till FaR-konceptet via RF-SISU Skåne. Vi 
kommer att få ta del av kunskap gällande effekter av 
fysisk aktivitet på äldres hälsa och ta del av tidiga 
erfarenheter från pilotprojektet för riktade hälsosamtal 
för 70-åringar. Bland annat kommer Regional Utveckling 
att informera om promenad- och cykelvägar inom ”Nära 
Naturen” knutet till varje enskild vårdcentral. Tillsam-
mans kommer vi att utbyta erfarenheter och inspirera 
varandra där en frågeställning är hur vi kan nå de minst 
aktiva seniorerna och med hjälp av fysisk aktivitet bryta 
ensamhet och skapa sociala sammanhang.

För mer information och anmälan:
Fars dag 2022 - Nätverksträff med tema fysisk aktivitet 
fokus seniorer

Varmt välkomna!

Tips om ny broschyr!

Hjärt-Lungfonden har tagit fram en väldigt fin och 
genomarbetad broschyr på både lättläst svenska och 
engelska som ger handfasta tips på hälsosamma mat-
vanor och en aktiv vardag. Både den svenska och den 
engelska broschyren går att ladda ner och beställa hem 
kostnadsfritt via Hjärt-Lungfondens webbsida.

Beställ material på lättläst svenska och engelska - 
Hjärt-lungfonden
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Bilder: Broschyrerna ”Friskt liv” och ”A healthy life”
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