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Hej!  

Totalt genomfördes 5761 hälsosamtal i Skåne förra året. Just nu analyseras all data från året som gick 

och en rapport för 2022 ska sammanställas. För 40-åringarna ser vi att 40 % har genomfört ett 

hälsosamtal av de som fått en inbjudan. För 50-åringarna är motsvarande siffra 35 %. Både när det 

gäller 40- och 50 åringarna är kvinnliga deltagare något fler. Vi ser fler ohälsosamma levnadsvanor, 

sämre mätvärden och provsvar hos de manliga deltagarna i båda åldersgrupperna. Vi kan också se att 

vi fortsatt når alla grupper i samhället. Vi ser fram emot att få delge er hela resultatet när rapporten är 

färdigställt. För kännedom så sammanställs underlaget för 70-åringarna då pilotfasen är klar.  

 

Vi påminner om: 
• Har ni inbjudna deltagare som av olika anledningar fått förhinder under 2022 finns nu 

möjligheten att genomföra hälsosamtal med dem och erhålla ersättning tom 31 mars 2023.  

 

• Attributen Riktade hälsosamtal åldersgrupp och Riktade hälsosamtal ej åldersgrupp är 

borttaget sedan 2023-01-01. Attribut Hälsoundersökning är kvar. För att få ersättning för 

genomfört hälsosamtal gäller Vårdkontakt + KVÅ kod UV070 

 

• Utbildningar Administratörer i webbstödet. Nu kan en sekreterare 
eller administratör stötta er i inbjudningsförfarandet. De behöver 
anmäla sig till en utbildning i webbstödet för administratörer, 
anmälan sker i Utbildningskalendern på Vårdgivare Skåne.  
Utbildningskalender - Vårdgivare Skåne (skane.se) 

o 24 januari, kl.13-14 
o 3 mars, kl.10-11 
o 28 mars, kl.13-14 
o 25 april, kl.13-14 
o 31 maj, kl. 09-10 

 
 

Ny vårdcentral i pilotfasen för 70-åringar 
Pilotprojektet för 70 åringar fortsätter under det första kvartalet av 2023 och vi  
välkomnar Vårdcentralen Östermalm i Kristianstad som blir den fjortonde vårdcentralen som  
deltar. Susanne Wimmersjö är samtalsledare och kommer att vara den som träffar 70 åringarna  
på VC Östermalm.  
 

Piloten för digitala hälsosamtal fortsätter 
Pilotfasen för digitala hälsosamtal fortsätter under hela 2023 på våra åtta utvalda vårdcentraler. 

 



 

Save the date 11 maj! 
Den 11 maj 2023 planerar vi för en stor gemensam nätverksträff i Malmö. Det blir en 

heldag i Jubileumsaulan på SUS med inspirerande föreläsare. Det kommer också 

finnas möjlighet att träffa olika samhällsaktörer som ni samtalsledare kan 

samarbeta med för att öka hälsan i befolkningen. Vi bjuder på fika och lunch under 

dagen.  

 

Workshops 
Anmäl er gärna till vårens workshops på vår hemsida. 

Riktade hälsosamtal i Skåne - Vårdgivare Skåne (skane.se) 

  

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#221330
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