
Hej alla prenumeranter!

Äntligen! Under 2021 påbörjas införandet av Riktade hälsosamtal för 
40-åringar på Skånes vårdcentraler. Det här är en långsiktig satsning 
och ett steg i omställningen från vård till hälsa och för många med-
arbetare inom primärvården är det mycket efterlängtat. Syftet med 
metoden Riktade hälsosamtal är att förebygga hjärt-kärlsjukdom och 
diabetes typ 2. Det görs genom att uppmärksamma frisk- och risk-
faktorer för varje individ med stöd av Hälsokurvan. Genom metoden 
skapas dessutom förutsättningar för ett strukturerat levnadsvane- 
arbete på varje enskild vårdcentral, vilket gynnar samtliga patienter. 
För en hållbar hälso- och sjukvård krävs en hälsofrämjande och  
personcentrerad vård som erbjuder lika god möjlighet till ett  
evidensbaserat stöd till att genomföra levnadsvaneförändringar som  
exempelvis att få läkemedel utskrivet. Vi på Kunskapscentrum levnads-
vanor och sjukdomsprevention är så stolta över uppdraget som metod- och kompetensstöd för pågående implemen-
tering. Utbildningsinsatser pågår och vår supportfunktion för vårdcentralerna är riggad. En del vårdcentraler kommer 
att starta upp i liten skala före sommaren, övriga påbörjar arbetet i höst. Nu kör vi Skåne!  
 
Naturligtvis pågår allt annat arbete parallellt med levnadsvaneutbildningar, handledning och utveckling. I nyhetsbrevet 
finns information om vår helt nya webbutbildning ”Goda levnadsvanor gör skillnad” som vi tagit fram tillsammans med 
Lärredaktionen – en digital fortbildningsmöjlighet som du inte får missa!

Pandemin är fortfarande vår största utmaning inom hälso- och sjukvården. En nyligen publicerad och uppmärk- 
sammad artikel i British Journal of Sports Medicine visar att i en studiepopulation på nästan 50 000 vuxna patienter i 
Kalifornien som insjuknat i covid-19, så är fysisk inaktivitet en starkare riskfaktor för svår covid-19 än andra riskfaktorer 
såsom diabetes, högt blodtryck, kardiovaskulär sjukdom och cancer. Bara hög ålder eller genomgången organtrans-
plantation utgör en större risk. 

Ja, pandemin sätter verkligen levnadsvanorna på kartan och med de Riktade hälsosamtalen ges en engagerad  
primärvård förutsättningar att stärka skåningarnas hälsa!

Johanna Jaran, processledare för Riktade hälsosamtal, fysioterapeut
Emma Appell, processledare, för Riktade hälsosamtal, sjuksköterska
Malin Skogström, enhetschef, allmänläkare
Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention
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Tema: Riktade hälsosamtal

Kommande utbildningar

Dialogmöte Regional riktlinje för rök- och  
alkoholfri operation för chefer
27 maj, kl. 15-16, Digital

Alkohol - en fråga för vården 
2 juni, kl. 9-12, Digital

Hälsosamma matvanor - samtalsstöd för  
hälso- och sjukvårdspersonal
2 juni, kl. 13-16, Digital

Utbildning till diplomerad tobaksavvänjare  
29 sep - 1 okt + 9 dec

Alkoholutbildning enligt MET-metoden 
13-14 okt + 15 dec

Utbildning för dietister i LEVA-metoden
27 okt, 5 nov, 29 nov

”Goda levnadsvanor gör skillnad” - webbutbildning

Prenumerera på 
vårt  nyhetsbrev!
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Den preventiva paradoxen

Enligt den preventiva paradoxen är det ur ett  
befolkningsperspektiv bättre att många med låg risk för 
hjärt- kärlsjukdom ändrar sina levnadsvanor lite, än att 
några få med hög risk ändrar sina levnadsvanor mycket. 
Orsaken till detta är att individerna med låg till måttlig 
risk är många fler och att det sker fler insjuknanden i 
hjärt- kärlsjukdom i denna grupp, jämfört med i högrisk-
gruppen. Genom att bjuda in en hel åldersgrupp i be-
folkningen, når vi både de med låg, måttlig och hög risk. 
Därmed kombinerar riktade hälsosamtal både hög– och 
lågriskstrategi.

Bild: Den preventiva paradoxen

Vad utmärker det Riktade hälso- 
samtalet?
• Drivs integrerat i primärvården
• Är befolkningsbaserade, samtliga i målgruppen  

erbjuds deltagande vid sin listade vårdcentral
• Kombinerar hälsofrämjande och sjukdoms- 

förebyggande, dvs låg- och högriskstrategi
• Är personcentrerat, dvs. utgår från individens  

värderingar, val och förutsättningar 
• Fokuserar på individens levnadsvanor och  

levnadsförhållanden samt kardiovaskulära  
riskfaktorer

• Använder visuella pedagogiska verktyg
• Baseras på medicinsk evidens för hjärt-kärl- 

prevention
• Anpassas till lokala förutsättningar
• Kvalitetssäkras genom ett strukturerat metod- 

och kompetensstöd

Vad är Riktade hälsosamtal?
Riktade hälsosamtal är en metod för att systematiskt identifiera  
ohälsosamma levnadsvanor i syfte att kunna erbjuda stöd till förändring 
och därmed förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2. Metoden 
riktar sig till 40–åringar i Skåne som kostnadsfritt bjuds in till ett 
hälsosamtal på sin listade vårdcentral. Med stöd av metoden Riktade  
hälsosamtal kartläggs frisk- och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom:

• levnadsvanor (fysisk aktivitet, matvanor, alkoholvanor,  
tobaksvanor)

• biologiska riskfaktorer (blodtryck, blodfetter, blodsocker, vikt,  
bukfetma)

• psykosociala faktorer
• ärftlighet

Hälsosamtalet bygger därefter på ett visuellt och pedagogiskt verktyg,  
Hälsokurvan, och utgår från deltagarens önskemål och möjligheter att  
förebygga sjukdom genom att främja hälsosamma levnadsvanor och en 
god psykisk hälsa. 

Hälsokurvan
Hälsokurvan används som underlag i hälsosamtalet med deltagaren.  
Utifrån mätvärden, blodprover och svar på hälsoenkäten skapas en  
Hälsokurva för varje deltagare, med en samlad översikt kring de viktigaste 
riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2. I Hälsokurvan får 
deltagaren tydligt svar på inom vilka områden det föreligger låg eller hög 
risk för sjukdom. Olika färger på Hälsokurvan ger förstärkt effekt. Grönt 
indikerar låg risk och rött betecknar tre gånger högre relativ risk jämfört 
med grönt. 

Utifrån Hälsokurvan, som delges deltagaren, hålls ett hälsosamtal kring 
vad deltagaren är nöjd och mindre nöjd med, samt om deltagaren är 
beredd att förändra (enligt samtalsmetoden Motiverande samtal). Upp-
följning sker vid behov enligt metodstödet och vårdcentralens rutiner för 
levnadsvanor. 

Bild: Region Skånes Hälsokurva
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Hur går det till?

Samtalsledare Louise Palmqvist förklarar hälsosamtalen i P4 Kristianstad
                     Louise Palmqvist, samtalsledare och sjuksköterska på Vårdcentralen Näsby, blev 

nyligen intervjuad av P4 Kristianstad kring arbetet med Riktade hälsosamtal.  
I intervjun förklarar Louise kort hur hälsosamtalet går till, vikten av det preventiva 
arbetet och varför det är viktigt att bjuda in friska 40-åringar till hälsosamtal.

Hälsosamtal - P4 Kristianstad

Bild: Lousie Palmqvist från P4 Kristianstad
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Deltagarens hälsoenkät Labbresultat och mätvärden Hälsokurvan och hälsosamtalet

Illustrerad sammanfattning av metoden Riktade hälsosamtal

Hur blir man samtalsledare?

• Du är legitimerad och medicinskt  
utbildad (sjuksköterska, arbetsterapeut, 
dietist, fysioterapeut eller läkare)

• Du har gått vår grundutbildning alterna-
tivt repetitionsutbildning i Motiverande 
samtal (MI) för samtalsledare

• Du har gått utbildning i metoden Riktade 
hälosamtal

• Du har fått godkänt av din chef att bli 
samtalsledare på din vårdcentral

Det är rekommenderat att ha två  
samtalsledare per vårdcentral.

Evidensbaserade metoder 
enligt nationella riktlinjer:

• Fysisk aktivitet på Recept
• Tobaksavvänjning
• Samtal om alkohol
• Samtal om matvanor
• Samtalsteamet
• Uppföljning blodtryck, 

blodsocker, kolesterol

För varje genomfört hälso-
samtal får vårdcentralen en 
ersättning på 1000 kr.

https://sverigesradio.se/artikel/sjukskoterskan-mojlighet-for-alla-frisk-40-aringar-att-fa-en-check


Hälsoenkäten som  
besvaras av deltagaren 
Det finns två olika sätt att besvara hälsoenkäten som används i metoden Riktade 
hälsosamtal. Ett sätt är att deltagarna får tillgång till webbstödet via 1177 Vård-
guiden och besvarar där frågorna om sin hälsa. Ett annat sätt är att deltagaren 
besvarar frågorna via en pappersenkät.

I enkäten ställs frågor om deltagarens bakgrund, hälsa, ärftlighet för hjärt-kärl-
sjukdom och diabetes typ 2, matvanor, fysisk aktivitet, alkoholvanor, tobaksvanor 
samt livssituation och psykisk hälsa. Det är svaren på dessa frågor som  
tillsammans med mätvärden och blodprover genererar Hälsokurvan som hälso-
samtalet utgår ifrån. 

Samtalsledaren besvarar också uppföljningsfrågor efter hälsosamtalet, som  
belyser eventuellt återbesök för deltagaren till samtalsledaren eller till annan 
vårdkategori. Uppföljningsfrågorna är viktiga för att följa och utvärdera metoden. 

Bilder: Den digitala hälsoenkäten

Bilder: Pappersversionen av hälsoenkäten

Metodstöd Riktade hälsosamtal
Metoden kvalitetssäkras med ett metodstöd, syftet är att underlätta samtals- 
ledarens arbete och säkerställa enhetliga rutiner. Metodstödet bygger på en  
förlaga från Region Jönköpings län och utgör evidensunderlag samt vägleder 
samtalsledaren i utförande, bedömning och uppföljning av hälsosamtalet.
 
Under pilotfasen utgjordes metodstödet av en metodpärm som tilldelades varje 
samtalsledare. Efter återkoppling från samtalsledarna kommer metodstödet  
framöver istället finnas tillgängligt digitalt. Detta underlättar också möjligheten 
för oss som metod- och kompetensstöd att hålla metodstödet uppdaterat och 
lättillgängligt. 

En kortversion av metodstödet har också utarbetats. Kortversionen ger  
samtalsledaren snabb tillgång till information om hälsosamtalets förlopp (från 
inbjudan till dokumentation och ev. uppföljning) samt de åtgärder som är knutna 
till respektive utfall i Hälsokurvan. Metodstödet och kortversionen återfinns på 
hemsidan för Riktade hälsosamtal på Vårdgivare Skåne. 

Metodstöd Riktade hälsosamtal i Skåne

Kortversion Metodstöd Riktade hälsosamtal i Skåne

Bilder: Metodstöd Riktade hälsosamtal
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Tankar om hälsosamtalen...
Louise Palmqvist - sjuksköterska och  
samtalsledare på Vårdcentralen Näsby

               1. Vad är din upplevelse av 
pilotfasen för Riktade  
hälsosamtal? 
- Pilotfasen var spännande 
och vår flexibilitet fick sättas 
på prov då förutsättningarna 
ändrades och vi fick tänka om 
flera gånger. Jag är tacksam för 
lyhörd chef och schema- 
läggare.

2. Hur ser du på det fortsatta arbetet med Riktade 
hälsosamtal och vad tror du att vi kommer att se för 
effekter av hälsosamtalen?
- Vi ser framemot en fortsättning! Det är motiverande 
att jobba preventivt vilket vi förhoppningsvis ska kunna 
se effekt av på våra diagnoser längre fram. Motiverande 
också att föra kunskapen om levnadsvanornas betydel-
se vidare till befolkningen och lyfta våra välfungerande 
levnadsmottagningar ytterligare.

Bild: Louise Palmqvist

Cecilia Persson - verksamhetschef på  
Vårdcentralen Svalöv

               1. Vad är din upplevelse av 
pilotfasen för Riktade  
hälsosamtal? 
- Min upplevelse är att jag är 
glad och stolt att det  
äntligen arbetas förebyggande. 
Webbstödet är till stor hjälp för 
samtalsledarna men även för 
patienten som får se sin Hälso-

kurva. Jag är så tacksam för att 
jag har sjuksköterska Linda Hunter hos mig som brinner 
för detta arbete, det underlättar mycket.

2. Hur ser du på det fortsatta arbetet med Riktade 
hälsosamtal?
- Nu går det in i ordinarie verksamhet och det är mycket 
bra. Vi behöver verkligen arbeta mer förebyggande och 
även ta hjälp av andra aktörer i det förebyggande  
arbetet. Vi behöver bli så mycket bättre på att verka 
tillsamman för våra gemensamma patienter/brukare/
klienter/kunder/medborgare.

3. Vad tror du att vi kommer att se för effekter av 
hälsosamtalen? 
- Vi blev förvånade över hur mycket riskfaktorer vi upp-
märksammade i 40-års ålder. Vår förhoppning var att de 
var friska och bara behövde lite stöd i sina levnadsvanor 
men vi såg att vi skulle behöva ha dessa samtal tidigare. 
Vi tror att effekterna kommer bli att vi blir bättre på att 
stötta patienterna i sina livsstilsval och att vi förstår  
vikten av att arbeta med detta i varje möte. Det viktigas-
te av allt är att patienterna får en bättre hälsa och  
livskvalitet och att kostnaderna minskar.

Bild: Cecilia Persson

Johanna Rydenlund & Josefina Nilsson, 
sjuksköterskor och samtalsledare på  
Vårdcentralen Granen
 
    1. Vad är era upplevelser av 

pilotfasen för Riktade  
hälsosamtal? 
- Mycket positiv upplevelse! 
Det är roligt att arbeta före- 
byggande och att prata med 
patienter om deras levnads- 
vanor.

2. Hur ser ni på det fortsatta 
arbete med Riktade  
hälsosamtal?

- Väldigt bra med ett breddinförande, det kommer att 
vara roligt att fortsätta vara med och hålla i samtalen.  
Spännande att hela Skåne kommer att gå igång med 
detta och se vad för effekter det får.

3. Vad tror ni att vi kommer att se för effekter av 
hälsosamtalen? 
- En friskare befolkning förhoppningsvis!

Bild: Johanna Rydenlund och 
Josefina Nilsson

Freddy Johnstone, fysioterapeut och  
samtalsledare på Capio Marinan Ystad 
 
    1. Vad är din upplevelse av 

pilotfasen för Riktade  
hälsosamtal? 
- Mycket positiv helhetsupple-
velse av pilotfasen. Fått träffa 
många trevliga människor och 
lärt mig mycket nytt under 
utbildningsdelen. Till en början 
hindrade tekniken och tröga 
system oss från att sätta igång 

digitalt och vi fick börja med pappersenkäter, men det 
gick också bra och gav en större förståelse för vilka svar 
som gav vilka fingervisningar på Hälsokurvan. Hälso-
samtalen gav mig som fysioterapeut en ökad förståelse 
för hela människan och hur mycket i deltagarnas liv 
som påverkar deras mående.

2. Hur ser du på det fortsatta arbete med Riktade 
hälsosamtal?
- Jag blev glad när jag hörde att breddinförandet blev 
godkänt från politikerna och jag hoppas det drar igång i 
hela Skåne snart och att många enheter hakar på, vi kan 
verkligen göra skillnad för människors hälsa.

3. Vad tror du att vi kommer att se för effekter av 
hälsosamtalen? 
- Jag tror att vi kan påverka människor mycket bara 
genom att bjuda in till ett hälsosamtal, att de får svara 
på en massa frågor om vilka aktiva val de gör för sin 
hälsa. Bara frågorna sätter igång tankar och idéer hos 
deltagarna! För de som är intresserade av förändring 
kan vi bidra till att öka kunskapen och medvetenheten 
så att de själva kan förbättra sin hälsa och minska risken 
för både hjärt-kärlsjukdomar och även cancer.

Bild: Freddy Johnstone



Vi hälsar dig som ska bli samtalsledare välkommen till utbildning i Motiverande samtal (MI) och metoden Riktade 
hälsosamtal. Du behöver vara legitimerad och medicinskt utbildad, ha gått vår grundutbildning alternativt repetitions-
utbildning i MI, ha gått vår utbildning i metoden Riktade hälsosamtal och ha fått godkännande av din verksamhetschef 
för att bli samtalsledare på din vårdcentral. Vi rekommenderar två samtalsledare per vårdcentral. 

Läs mer om Riktade hälsosamtal på Vårdgivare Skåne:
Riktade hälsosamtal i Skåne 

Datum och anmälan
Grundutbildning i Motiverande samtal (MI) för samtalsledare 
1-2 sep + 12 okt, kl. 9-16 (sista anmälningsdag 18 aug)
6-7 okt + 11 nov, kl. 9-16 (sista anmälningsdag 22 sep)
16-17 nov + 15 dec, kl. 9-16 (sista anmälningsdag 2 nov)
1-2 dec + 12 jan, kl. 9-16 (sista anmälningsdag 17 nov)

Repetitionsutbildning i Motiverande samtal (MI) för samtalsledare
30 sep, kl. 9-16 (sista anmälningsdag 16 sep)
8 dec, kl. 9-16 (sista anmälningsdag 24 nov)

Utbildning i metoden Riktade hälsosamtal för offentliga vårdcentraler
23-24 aug, kl. 08.30-16.30 (sista anmälningsdag 4 aug)
20-21 sep, kl. 08.30-16.30 (sista anmälningsdag 1 sep)
4-5 okt, kl. 08.30-16.30 (sista anmälningsdag 15 sep)
9-10 dec, kl. 08.30-16.30 (sista anmälningsdag 22 nov)

Utbildning i metoden Riktade hälsosamtal för privata vårdcentraler
15-16 sep, kl. 08.30-16.30 (sista anmälningsdag 26 aug)
23-24 sep, kl. 08.30-16.30 (sista anmälningsdag 6 sep)
13-14 okt, kl. 08.30-16.30 (sista anmälningsdag 24 sep)
18-19 nov, kl. 08.30-16.30 (sista anmälningsdag 1 nov)

Välkommen att anmäla dig!

Vi följer utvecklingen av covid-19 och anpassar oss till det rådande läget, vi  
vet därmed inte i nuläget om utbildningarna kommer att ske fysiskt eller digitalt.  
Information kommer till dig som anmält dig i god tid innan utbildningen startar.

Observera att det finns begränsat antal platser, först till kvarn gäller! 
Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar: riktadehalsosamtal@skane.se

Bild: Region Skånes Hälsokurva

RIKTADE HÄLSOSAMTAL I SKÅNE HÖSTEN 2021

Utbildningar i Riktade hälsosamtal

Förväntat antal certifierade 
samtalsledare i sommar: ca 130

Förväntat antal grundut- 
bildade MI i sommar: ca 140
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Metod- och kompetensstöd
Kunskapscentrum har uppdraget som metod- och kompetensstöd för 
Riktade hälsosamtal. Utöver utbildningsinsatser  och ansvar för processen 
ingår även det verksamhetsnära stödet till vårdcentralerna. I detta ingår 
en daglig support via telefon och mail, att anordna workshops med 
fortbildning för samtalsledarna, möjlighet till stöd ute på vårdcentralen 
bland annat genom ”sit-ins”. I stödet ingår också att presentera metoden 
för vårdcentralens övriga medarbetare på arbetsplatsträffar samt att 
skapa ett nätverk för samtalsledarna, exempelvis genom att anordna 
nätverksträffar. 

Bild: Pixabay

Johanna Jaran och Emma Appell - processledare för Riktade hälsosamtal i Skåne

               1. Vad är er upplevelse av pilotfasen för Riktade hälsosamtal? 
- Vi har upplevt ett fantastiskt engagemang från alla samtalsledare på våra 
pilotvårdcentraler. Många samtalsledare berättar om fina och viktiga samtal 
med deltagarna. Hälsosamtalen har också öppnat upp för bra samarbeten 
både inom Region Skåne men också externt. Det finns en stor efterfrågan i 
primärvården efter att få arbeta med levnadsvanor där Riktade hälsosamtal är 
en strukturerad och evidensbaserad metod för levnadsvanearbetet.

2. Hur ser ni på det fortsatta arbete med Riktade hälsosamtal?
- Vi kommer fortsätta vara metod- och kompetensstöd och ha daglig  
support för samtalsledarna. Närmast i tid kommer vi lägga fokus på att utbilda 
samtalsledare, genomföra workshops, skapa nätverk och utveckla metoder 
för uppföljning. Vi är förväntansfulla och hoppas att vi snart kan vara ute på 
enheterna och arbeta mer verksamhetsnära.

3. Vad tror ni att vi kommer att se för effekter av hälsosamtalen? 
- Vi hoppas att Riktade hälsosamtal kommer lyfta och stärka levandsvanearbetet inom primärvården. Långsiktigt  
hoppas vi på bättre och mer jämlik hälsa för skåningarna!

Bild: Johanna Jaran och Emma Appell

Verksamhetsnära stöd

Riktade hälsosamtal - nationell utblick
Många regioner har redan implementerat Riktade hälsosamtal som metod, ofta riktade mot flertalet ålders-
grupper. Dessutom ligger fler regioner än Skåne i strartgroparna för en implementering. Se aktuell status i 
Sverige-kartan nedan. 



Slutrapport pilotfasen
Kunskapscentrum fick hösten 2019 i uppdrag av Avdelningen för hälso- och sjukvårds- 
styrning att utgöra metod- och kompetensstöd för pilotfasen av Riktade hälsosamtal.  
I uppdraget ingick att sammanställa pilotfasens resultat och erfarenheter i en slutrapport. 
Nedan presenteras några av huvudresultaten från denna slutrapport. 

Pilotfasen pågick mellan september 2020 och januari 2021 och inkluderade elva pilot- 
vårdcentraler. Under pilotfasens fyra månader nåddes cirka 1200 listade 40-åringar av en 
inbjudan till hälsosamtal. Deltagandet landade på cirka 40 procent vilket är i linje med 
andra regioner i Sverige som bjudit in 40-åringar. Detta kan anses vara ett bra resultat sett 
till bakomliggande pandemiläge och den korta pilotfasen. Könsfördelningen bland  
deltagarna i pilotfasen har varit jämnt fördelad. Bland de deltagare som svarat på bak-
grundsfrågor om utbildning och födelseland har sju av tio kvinnor och lite drygt hälften 
av alla män haft eftergymnasial utbildning. En tredjedel av de kvinnliga deltagarna och var 
femte manlig deltagare har varit utrikesfödd.

Resultat från hälsoenkäten visar att deltagarna bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som relativt bra. Var femte manlig 
deltagare angav daglig rökning och samma andel angav att de snusar dagligen. För kvinnor angav en av tio att de  
röker dagligen och en av tjugo att de snusar dagligen. Majoriteten av deltagarna uppgav att de har en hög grad av 
fysisk aktivitet. Precis som i senaste folkhälsorapporten i Skåne så visar pilotfasen att psykisk ohälsa är vanligt före-
kommande bland både kvinnor och män.

         Bland de mätbara riskfaktorerna i Hälsokurvan framkom att en av tio män 
har förhöjt blodtryck och att en av fem har förhöjt blodsockervärde. Förhöjt 
kolesterolvärde förekom hos var tredje kvinnlig deltagare och hos hälften 
av de manliga deltagarna. Hälften av kvinnorna och sju av tio män hade 
övervikt eller fetma. 

I webbstödet som stödjer hälsosamtalen följs deltagarnas vidare vårdbe-
hov. Resultat från pilotfasen visar att ett av fem hälsosamtal lett till åter-
besök hos samtalsledaren. De vanligast angivna orsakerna till återbesöket 
var uppföljning av kolesterol, fysisk aktivitet, matvanor och övervikt/fetma. 
En tredjedel av hälsosamtalen ledde till remiss till annan vårdgivare, utöver 
samtalsledaren. Slutligen har drygt ett av tio hälsosamtal lett till misstanke 
om ny diagnos. De vanligaste diagnoserna som hälsosamtalet väckt miss-
tanke om är hyperkolesterolemi och nedsatt glukostolerans/diabetes typ 2. 

Slutrapport Riktade hälsosamtal pilotfas Region Skåne

Bild: Slutrapport pilotfas Riktade 
hälsosamtal 

Bild: Slutrapport pilotfas RIktade hälsosamtal

En kvalitativ uppföljning av samtalsledarnas upplevelse
              Under början av 2021 har Sara Alenius, masterstudent i folkhälsovetenskap, genomfört 

djupintervjuer med tolv samtalsledare som arbetade i pilotfasen. Intervjuerna utgör 
underlag för Saras kvalitativa masteruppsats med syfte att kartlägga samtalsledarnas 
erfarenhet och upplevelse av hälsofrämjande arbete genom de Riktade hälsosamtalen.
Preliminära resultat visar att samtalsledarna upplever att hela hälso- och sjukvården 
behöver förändras i en mer hälsofrämjande riktning. Deras nyvunna och fördjupade 
kunskap har inte bara varit till gagn i hälsosamtalen, utan dessa frågor lyfts nu också 
allt oftare i övriga patientkontakter. Även övriga kollegor uppges ha fått en större för-
ståelse för den långsiktiga effekten av att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.
Genom hälsosamtalen får deltagarna en möjlighet att stanna upp och reflektera över 
sina levnadsvanor. Motiverande samtal underlättar dialogen och medför att deltagarna 

själva kan komma fram till vad de önskar att förändra. Behovet av uppföljning och stöd lyfts, då det tar tid att förändra 
och etablera nya vanor och många deltagare behöver hälso- och sjukvårdens stöd. Vidare har deltagarna uppgett ett 
önskemål om att hälsosamtalen borde vara återkommande, gärna var tionde år, för att kunna få ytterligare uppföljning 
i framtiden.

Pilotfasen har också medfört vissa utmaningar. Ovissheten kring startdatum medförde svårigheter i planering och det 
var till en början svårt att uppskatta hälsosamtalens tidsåtgång. Samtidigt fanns en förståelse för att dessa utmaning-
ar kan uppstå i en pilotfas. Det metod- och kompetensstöd som de erhållit från Kunskapscentrum har upplevts som 
oerhört viktigt och det har också varit betryggande att snabbt kunna få stöd och hjälp. Slutligen lyfts både webbstödet 
och Hälsokurvan som väldigt bra verktyg i hälsosamtalet. Hälsokurvan som ett visuellt och pedagogiskt verktyg under-
lättar den hälsofrämjande dialogen och ger deltagaren en tydlig överblick över sin hälsa och sina levnadsvanor.

Bild: Sara Alenius

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/kunskapscentrum-levnadsvanor-och-sjukdomsprevention#153511


”Arbetet med Riktade hälsosamtal innebär att 
göra skillnad. Som medborgare finns  
möjligheten att minska risk för sjukdom på 
nära håll, dvs hemma, utomhus eller i mat- 
affären. För vårdpersonal innebär det att göra 
skillnad för personer som kan minska risk för 
sjukdomar vi ofta ser, en fantastisk möjlighet 
att vara del av detta arbetet. Vinst varje gång, 
för oss alla i Region Skåne.”

- Ewa-Marie Johannesson, leg. dietist, verk-
samhetschef Dietistverksamheten Skåne

”Att förbättra folkhälsan är det mest effektiva 
sättet att minska insjuknande i hjärtkärl- 
sjukdom i vår befolkning. De Riktade hälso-
samtalen är ett viktigt steg i detta arbete. Jag 
hoppas på så brett införande som möjligt!”

- Margrét Leósdóttir, Kardiologen SUS, MD, 
FESC, Assoc Prof

”Riktade hälsosamtal är viktiga för att uppmärksamma  
patienter på enkla förändringar de kan göra för att för-
bättra sin hälsa. Att förbättra hälsan, även så lite som på 
individnivå, kan i sin tur minska risk för sjukdom i en stor 
population vilket har stor betydelse om vi skall klara fram-
tidens utmaningar i sjukvården. Helt enkelt att fler håller 
sig friska längre!”

- Maria Ohlson Andersson , primärvårdschef Sydvästra 
Skåne

”En hälsofrämjande hälso- och sjukvård är en viktig förutsättning för att nå en god hälsa på lika villkor 
för alla som bor i Skåne och är en stor del av Primärvården Skånes uppdrag. Vi har genom vår specifika 
kompetens, breda kunskap och stora kontaktytor med ett uppdrag nära människan genom hela livet 
en stor betydelse för den långsiktiga hälsoutvecklingen. Riktade hälsosamtal för 40-åringar i primär-
vården i Skåne är en viktig del och utveckling av det hälsofrämjande arbetet, där vi kan stärka en god 
hälsa och förbygga att drabbas av sjukdom.”

-  Sofia Ljung, förvaltningschef Primärvården

”Hälsofrämjande arbetssätt, som de Riktade hälsosam- 
talen, är en viktig del av vårt arbete med att skapa en god 
och nära vård för alla patienter i Skåne. Vi är därför glada 
för beslutet kring breddinförandet och ser fram emot ett 
utökat samarbete med Kunskapscentrum levnadsvanor 
och sjukdomsprevention. Vi upplever ett stort intresse för 
hälsosamtalen både från medarbetare och från patienter 
vilket känns väldigt positivt och spännande.”

- Rasmus Smith, specialist i allmänmedicin, utvecklingschef 
Primärvården Skåne

”Det är glädjande att Riktade hälsosamtal har funkat bra i Skåne. Forskning, inte 
minst från Västerbotten som arbetat med detta i väldigt många år, men även från 
Region Jönköping har visat att de som deltar i Riktade hälsosamtal förbättrar sin 
hälsa och lever längre. Det finns väldigt goda skäl till att införa Riktade hälso- 
samtal, bland annat utifrån den rådande pandemin där många folksjukdomar visat 
sig vara riskfaktorer.”

- Birte Sandberg (C), regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, ord-
förande i primärvårdsnämnden 

”Riktade hälsosamtal för 40-åringar, 
en viktig satsning för folkhälsan som 
vi, RF-SISU Skåne, gärna samverkar 
med för att få fler att nå ett aktivt liv 
och känna rörelseglädje och på så vis 
ett ökat välbefinnande.”

- Linda Jenvén, regional projketsam-
ordnare för Rörelsesatsning i skolan 
och FaR i Skåne

”Under förra året har Riktade hälsosamtal genomförts på elva vårdcentraler runt-
om i hela Skåne. Pilotprojektet har visat på goda resultat och visar att vi genom 
preventivt arbete kan förebygga vanliga sjukdomar. Nu tar vi nästa steg i arbetet 
och breddinför Riktade hälsosamtal på samtliga vårdcentraler där det inleds med 
40-åringar i en större skala. Genom ett ökat fokus på förebyggande vård kan vi se 
till att fler skåningar får stöd i att kunna förbättra sin hälsa.”

- Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

”Ur ett uppdragsgivarperspektiv är det 
glädjande att kunna erbjuda vård-
centralerna i Skåne en tydlig struktur 
för arbetet med levnadsvanor och ett 
långsiktigt preventionsarbete genom 
Riktade hälsosamtal. Deltagande  
skåningar erbjuds samtidigt en 
möjlighet att stärka sina friskfaktorer, 
uppmärksamma sina riskfaktorer och 
ges även stöd till förändring. Medarbe-
tarna i primärvården är förväntansfulla 
och engagerade över att få arbeta 
med Riktade hälsosamtal vilket skapar 
ett värdefullt positivt arbetsklimat. Att 
införandet ligger helt i linje med  
Region Skånes utveckling av framti-
dens hälsosystem, där målbilden är 
bättre hälsa för fler, gör det till en 
naturlig och långsiktig del av vård- 
centralens uppdrag.”

- Mari Månsson, hälso- och sjukvårds-
strateg, avdelningen för Hälso- och 
sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret

”Preventivt hälsoarbete med Riktade hälsosamtal 
tror jag skapar välbefinnande både för personal och 
patient. Det skapar en god relation med sjukvården för 
patienten och som personal kan man hjälpa individer 
att förebygga sjukdom och ett eventuellt framtida 
lidande. Det preventiva arbetet ska dokumenteras och 
här kan vi bidra på ett smidigt sätt i PMO.”

- Åsa Karén, verksamhetsanvarig PMO och Filur för 
Primärvården

Citat om hälsosamtalen



”De Riktade hälsosamtalen är en solklar del i omställningen till framtidens hälsosys-
tem där förflyttning sker från vård till hälsa. Hälso- och sjukvården tar del i samhällets 
viktiga ansvar för invånarnas hälsa genom att förflytta sig från att bara vårda och 
behandla befästa sjukdomar till att också tidigt identifiera risk- och friskfaktorer. På så 
sätt kan insjuknande och förtida död förhindras. Preventivt arbete är en investering i 
befolkningens hälsa på lång sikt och de medel som satsas idag kommer individen och 
samhället tillgodo först i framtiden. Det krävs mod att hålla fast vid en sådan satsning 
när resultaten inte är omedelbara.”

- Susanna Stenevi Lundgren, hälso- och sjukvårdsstrateg, avdelningen för hälso- och 
sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret

”Det förebyggande hälso- 
arbetet i Skåne stärks genom 
Riktade hälsosamtal. Pilot- 
projektet har visat sig ge goda 
resultat och gjort skillnad för 
många skåningar, vilket vi är 
glada för. Vi ska inte under-
skatta kraften i hälsofrämjande 
åtgärder och därför föreslår vi 
nu att vi breddinför Riktade  
hälsosamtal för 40-åringar, för 
att i ett senare skede ta det 
vidare till andra åldersgrupper.”

- Per Einarsson (KD), regionråd 
och ledamot i hälso- och sjuk-
vårdsnämnden

”Hälsa skapas utanför hälso- och 
sjukvården men hälsosamtalen 
bygger en viktig bro mellan all den 
kunskap om hur sjukdom uppstår 
som finns i hälso- och sjukvården 
och hur samhället och individen 
kan omsätta denna för att skapa 
goda förutsättningar för hälsa. 
Hälso- och sjukvården är en del 
av samhället och samhället och 
individen har ett delat ansvar.  I 
den bästa av världar kan 30 % av 
all cancer undvikas genom bättre 
levnadsvanor – kan hälsosamtalen 
bidra till minskad sjukdom är det 
en vinst för både individen och 
samhället.”

- Maria Bjerstam, regional patient-
processledare prevention, RCC Syd

”Efter att ha jobbat som kommuni-
katör i primärvården länge ser jag 
satsningen på hälsosamtalen som 
ett sätt att sätta mer av basen för 
primärvårdens uppdrag på kartan; att 
ytterligare, proaktivt och evidensba-
serat jobba med hälsa (och inte bara 
reaktivt med sjukvård); att  
stötta individer till förändringar som 
leder till bättre hälsa, som i sin tur 
avlastar vården i andra änden. Hälso- 
samtalen bidrar till att rusta människor på både individ- 
och gruppnivå att leva bättre och mer hållbara liv, både 
när det gäller hälsa, miljö och klimat. Vi skapar ett bättre 
Skåne helt enkelt.”

- Lotta Woxberg Lindsjö, kommunikatör Primärvården

”Det förebyggande arbetet för 
en god folkhälsa måste bedri-
vas på bred front. Det gäller 
allt från de viktiga sociala 
bestämningsfaktorerna hela 
vägen till att stödja enskilda 
individer i att fatta goda och 
välinformerade beslut kring 
sin egen hälsa. När det gäller 
det senare är Riktade hälso-
samtal en beprövad metod. Vi 
har sett goda resultat både i 
andra regioner och vårt eget 
pilotprojekt. Det är bra att 
arbetet med ett breddinföran-
de är igång och jag ser fram 
emot att följa den fortsatta 
utvecklingen.”

- Anna-Lena Hogerud (S), 
regionråd och andra vice 
ordförande i hälso- och sjuk-
vårdsnämnden

”Region Skåne har ett viktigt uppdrag i att fler ska må fysiskt och 
psykiskt bättre och naturen är en viktig pusselbit i det arbetet. 
Genom de Riktade hälsosamtalen med 40-åringar i Skåne ges  
tillfälle att berätta om vilken fantastisk natur som väntar runt 
knuten. Vi lyfter gärna fram och tipsar om vandringsleder, ströv-
områden, intressanta reservat och cykelleder med förhoppningen 
att var och en tar sig ut och kanske till och med upptäcker ett 
nytt område. Vårt mål är att alla ska få uppleva den återhämtande 
känsla och det välbefinnande som bara naturen kan ge oss.”

- Lina Jönsson, projektledare, ledutvecklare nationella och regio-
nala cykelleder och Skåneleden, Regional utveckling

”I Framtidens Hälsosystem är personcentrering, förebyggande och hälsofrämjande synsätt 
och insatser, särskilt prioriterade områden som Region Skåne ska arbeta med för att uppnå 
bättre hälsa för fler. De Riktade hälsosamtalen är en pusselbit för att ge möjlighet att sätta 
fokus på den egna hälsan och att komma in före ett potentiellt sjukdomsförlopp. Det ger 
invånarna egenmakt att själv påverka sitt framtida vårdbehov.”

- Framtidens hälsosystem, Framtidskontoret, hälso- och sjukvårdsstrateger, Petra Vogt, Åsa 
Lefèvre och Jolanda van Vliet

”Det är aldrig för tidigt att göra en hälsoinsats i en människ-
as liv. Att ha hälsa, och att få möjlighet att undvika ohälsa, 
är ofta avgörande för att kunna fungera i ett samhälle: som 
medmänniska, på arbetsplatsen eller för att kunna nå sina 
drömmar. Hälsan styrs i stor utsträckning av livsvillkoren – det 
tidiga livets villkor, socioekonomisk bakgrund eller normerna 
i närmiljön. Det behövs ett nytt, bredare, samtal kring hälsa 
i samhället. Om levnadsvanor, om föräldraskap, om vägval i 
livet. Därför är hälsosamtalen avgörande för att stärka hälsan, 
men också för att nå fram till tidig upptäckt av eventuell 
ohälsa.”

- Richard Gullstrand, biträdande utvecklingsdirektör Regional utveckling

”När vi lever allt längre 
är det också viktigt att 
vi arbetar med hälso-
vården för att hålla oss 
friska allt längre. Det 
ska bli intressant att se  
resultaten framöver 
och följa upp metoden 
för eventuellt införande 
också för 50-åringar.”

- Anna Mannfalk (M), 
regionråd och vice 
ordförande i hälso- och 
sjukvårdsnämnden



Riktade hälsosamtal i Dagens medicin

Dagens Medicin uppmärksammade Region Skånes  
pilotfas för hälsosamtalen i december 2020. Felix 
Vikingsson, dietist och samtalsledare på VC Näsby, 
intervjuades. 
- Det känns som att vi verkligen kan göra nytta. Nästan 
alla vi har träffat har någonting som vi kan ta upp för att 
göra en förändring, till exempel kosten, säger Felix.  
40-åringarna rings upp innan sitt hälsosamtal för att öka 
andelen som tackar ja. 
- Vi får då möjlighet att presentera oss och berätta mer 
vad det handlar om. Vi kan också, precis som under  
själva samtalet, ha med tolk vid behov, fortsätter Felix. 

Bild: Dagens Medicin

Praktiska tips från Linda!
Linda Hunter, samtalsledare på Vårdcentralen Svalöv, har listat några praktiska tips på hur kontakter med andra 
aktörer i närområdet kan initieras utifrån sina egna erfarenheter:

• Börja att ta reda på vilka system och strukturer man kan jobba inom.  
Vad finns i ditt närområde (skola, apotek, gym etc.)?

• Maila runt och se var du får svar!
• Maila kommunen! Ta reda på vilka som jobbar med folkhälsofrågor.
• Introducera din plan eller idé och förklara varför ett sådant arbete behövs i 

kommunen. 
• Försök att få till ett möte! Detta skapar möjlighet för fler kontakter som man 

kan förmedla sina idéer till. 
• Diskutera vilka insatser som redan gjorts och vad ni kan jobba mer kring i 

kommunen. 
• Titta på folkhälsoundersökningar för att kunna jämföra behov med resurser. 
• Chansen finns att fler vårdcentraler hänger på om någon börjar!

Bild: Pixabay

- Se det som ett erbjudande och ta chansen!

Josef är en av alla 40-åringar som i vintras blev erbjuden 
ett hälsosamtal på sin vårdcentral i Svalöv. I intervjun i 
Lokaltidningen berättar Josef att han upplevde hälso-
samtalet som givande och att det gav tankar om hans 
egen hälsa. Hälsosamtalet mynnade ut i både mer  
rörelse och mindre grädde i såsen hemma. 
- Se det just som ett erbjudande och ta chansen. Det är 
inte ofta man får den möjligheten, säger Josef i Lokal-
tidningen. 

Bild: Marie Linnér/Scandinav

Samhällsinriktade insatser
                För att uppnå en ännu större effekt av hälsosamtalen och en positiv påverkan i  

närområdet rekommenderas att vårdcentralen initierar och engagerar sig i  
hälsofrämjande insatser tillsammans med andra aktörer, som exempelvis 
kommun, skola, apotek, tandvård, livsmedelsbutiker, ideella organisationer etc.

Detta har tidigare framgångsrikt genomförts så tidigt 
som på 1980-talet i Habo kommun i Region Jönkö-
pings län och Norsjö kommun i Region Västerbotten, 
två regioner som varit föregångare vad gäller de  
Riktade hälsosamtalen. Inom Region Skåne utgör bl.a. 
Vårdcentralen Svalöv en föregångare, där samverkan 

med både kommunen och flera andra aktörer är igång för att stärka det hälsofrämjande  
arbetet. Ett exempel är det informationsblad med aktiviteter, evenemang och friluftsliv i Svalöv 
som kommunen och vårdcentralen gemensamt tagit fram. Ett annat exempel är ett sam-
verksansprojekt med den lokala ICA-handlaren i Teckomatorp där de tillsammans vill hjälpa 
kunden att välja ett mer hälsosamt alternativ när de handlar. 
  
Genom breddimplementeringen av de Riktade hälsosamtalen är förhoppningen att fler  
vårdcentraler inspireras till samverkan med andra aktörer i närområdet med syfte att initiera hälsofrämjande och  
samhällsinriktade åtgärder.

Foto: Perry Nordeng

Bild: Informationsblad 
Vårdcentralen Svalöv 



Riktade hälsosamtal
- Hemsida Vårdgivare Skåne
På sidan Riktade hälsosamtal i Skåne på Vårdgivare Skåne finns samlad 
information om hälsosamtalen, material till samtalsledarna och verktyg 
att använda i patientmötet. 

Riktade hälsosamtal i Skåne

Material från samtalsledarutbildningen
Här finns inspelade filmer om vad Riktade hälosamtal är, hur det  
praktiskt går till och ett exempel på hur ett Riktat hälsosamtal kan  
utföras. Här finns även inspelade filmer från samtalsledarutbildningen 
med utgångspunkt i de olika delarna i Hälsokurvan. 

Verktyg till samtalsledaren
Här finns Metodstöd Riktade hälsosamtal i Skåne, som är  
kunskapsunderlaget för metoden. Vi har även tagit fram en kort- 
version av metodstödet med de viktgaste delarna från varje avsnitt. 
För de deltagare som inte kan fylla i hälsoenkäten på nätet så finns här 
även en hälsoenkät för utskrift som samtalsledaren kan skriva ut och 
fylla i tillsammans med deltagaren under samtalet. Här finns även  
manualer för PMO, manual för att skicka meddelande i 1177 och  
manual för vårdgivarvyn i webbstödet.

Patientinformation

Nära naturen
Regional Utveckling har tagit fram ortspecifika broschyrer med infor-
mation om naturresarvat, karta över vandrings- och cykelleder i  
närområdet och checklista över vad som kan vara bra att ha med 
under en utflykt i naturen. Broschyrerna kan ges till deltagaren under 
samtalet eller fungera som samtalsstöd kring fysisk aktivitet och väl-
mående. I nuläget finns broschyrer för åtta orter i Skåne:
• Eslöv
• Helsingborg
• Kristianstad
• Landskrona
• Laröd
• Malmö
• Svalöv
• Ystad

Hälsoplansvykort
Hälsoplansvykortet är en flyer i A5-format med en ifyllningsbar häl-
soplan på baksidan. Vykortet kan fyllas i under samtalet och innehåller 
ifyllningsbara rutor där deltagaren bl.a. kan lista sina egna friskfaktorer, 
sätta mål med sin hälsa och formulera en plan framåt. 

Positiva effekter på din hälsa av fysisk aktivitet
Patientbroschyr om de hälsovinster som fysisk aktivitet ger. Kroppen 
är gjord för rörelse oberoende av hur gammal du är eller din fysiska 
förmåga. Genom att vara fysiskt aktiv påverkar du din hälsa på flera 
positiva sätt och det är aldrig för sent att börja. Broschyren kan ges till 
deltagaren under samtalet och fungera som samtalsunderlag om fysisk 
aktivitet.  

Inbjudan till hälsosamtal för 40-åringar i Skåne
I foldern som skickas hem till deltagaren finns bland annat  informa-
tion om erbjudandet om hälsosamtal, hur hälsosamtalet går till och 
hur deltagaren går till väga för att delta i hälsosamtalet. 

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


Vetenskaplig utvärdering av  
de Riktade hälsosamtalen
Centrum för Primärvårdsforskning (CPF) står för den vetenskapliga  
utvärderingen av Riktade hälsosamtal för 40-åringar i Skåne. CPF är  
ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet med en 
bred och omfattande forskningsverksamhet i primärvården och 
utvärderingen leds av verksamhetschef professor Kristina Sundquist. 
Samtidigt sker uppbyggnaden av en ny forskningskohort och 
biobank. Forskarna samlar in uppgifter och forskningsprov under fem 
års tid för att sedan följa upp deltagarnas hälsa och eventuella 
sjukdomar i nationella hälsoregister under ytterligare minst tio år.
Dessutom planeras en 1-årsuppföljning av effekten på levnadsvanor 
och självskattad hälsa. Att vara med i forskning är alltid frivilligt och 
all databehandling görs enligt gällande lagar om sekretess. 

- Det här är en unik möjlighet att finna nya viktiga riskfaktorer och 
kombinationer av riskfaktorer för vanliga och allvarliga sjukdomar.  
Hälsosamtal för 40-åringar är en fantastisk metod med en hälso- 
främjande ansats som är mycket tilltalande. Vi är glada och stolta över att ha blivit inbjudna till detta samarbete, säger 
Kristina Sundquist.

Läs mer om CPF

Kontakta gärna Kristina Sundquist eller projektkoordinator Emelie Stenman om du har frågor: 
kristina.sundquist@med.lu.se, emelie.stenman@med.lu.se 

Foto (fr vänster): Karolina Palmér, Susanne Andrén, Kristina 
Sundquist, Emelie Stenman och Anna Hedelius

Struktur och KVÅ-koder i arbetet med  
Riktade hälsosamtal
De deltagare som önskar stöd till förändring bör  
erbjudas detta. Registrering av KVÅ-koder, exempelvis 
rådgivande samtal, synliggör vårdcentralens arbete med 
Riktade hälsosamtal och övrigt arbete med levnads- 
vanor. Det är viktigt att vårdcentralen kan tillhandahålla 
rätt kompetens, ha rutiner och struktur som möjliggör 
levnadsvanearbetet. Se Kunskapscentrum levnadsvanor 
och sjukdomspreventions hemsida för mer information 
hur arbetet med levnadsvanor på vårdcentralen kan 
struktureras. 

Det finns flera exempel på  
struktur, rutiner och flödes- 
scheman som vi kan  
förmedla. En konsekvent 
registrering av KVÅ-koder 
kommer att synliggöra 
vårdcentralens struktur för 
förebyggande insatser i 
arbetet med Riktade 
hälsosamtal och över 
huvud taget när det gäller 
arbetet med levnads- 
vanor.

Checklista för strukturerat 
levnadsvanearbete inom 
primärvård och mottagning 
inom slutenvård

Bild: Checklista för strukturerat 
levnadsvanearbete 

Uppföljning och utvärdering av Riktade  
hälsosamtal i Skåne 

 
I Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdoms- 
preventions uppdrag som metod- och kompetensstöd 
för Riktade hälsosamtal ingår att följa upp och utvärdera 
metoden kontinuerligt. Som en del i detta arbete plane-
ras under hösten 2021 en 1-årsuppföljning av de  
deltagare som genomförde sitt hälsosamtal under 
pilotfasen. Inbjudan och enkät till 1-årsuppföljningen 
kommer att skickas hem till deltagarna. Syftet med 
utskicket är att undersöka om och hur deltagarnas 
levnadsvanor och självskattade hälsa har förändrats efter 
hälsosamtalet. 1-årsuppföljningen samordnas mellan 
pilotvårdcentralerna, Centrum för Primärvårdsforskning, 
Dataanalys- och registercentrum samt Kunskapscentrum 
levnadsvanor och sjukdomsprevention. 

Hälsosamtalen kommer även att följas genom vård-
centralernas registrering av åtgärder vid ohälsosamma 
levnadsvanor (KVÅ) och resultat i  
Nationella patientenkäten.

Foto: Lasse Davidsson

https://www.skane.se/organisation-politik/forskning/radgivning-och-stod-for-forskare-och-naringsliv/centrum-for-primarvardsforskning/
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Aktuellt: Levnadsvanor
Det vita ”tobaksfria” snuset
Det vita snuset produceras av  
tobaksplantan men processas i 
flera steg, vilket ger den en ljus färg 
och det mesta av doft och smak 
av ursprungstobaken försvinner. 
Enligt leverantörerna försvinner även 
tobaken – det är därför snuset kan 
kallas tobaksfritt, en definition som 
även myndigheterna i Sverige har 
accepterat. Det tobaksfria snuset 
hamnar utanför bestämmelserna i 
tobakslagen och Läkemedelsverket 
har uppmärksammat regeringen på 
behovet av en utredning om och 
hur dessa ska regleras. Det ligger nu 
på Socialdepartementets bord för 
vidare hantering när det gäller att ta 
initiativ till eventuella lagändringar 
avseende åldersgränser, regler för 
försäljning med mera.

Tobaksfakta - Tobaksfria snuset  
undgår tobakslagen

Fler flickor i årskurs 9 som 
snusar

Snusningen ökar i årskurs 9 hos 
båda könen, andelen flickor som 
snusar ökade från 1 procent 2016 
till 7 procent och pojkarna från 9 
procent till 16 procent. En av  
anledningarna till att snuset ökar hos 
flickor tros vara marknadsföring av 
det vita snuset, reklamen är riktad 
att tilltala ungdomar med text som: 
”I sortimentet hittar du smaker som 
lakrits, olika fruktsmaker och även 
tobaksfritt snus som innehåller vita-
miner som kan få dig att känna dig 
pigg och aktiv”.

CAN - Kraftig ökning av snusning 
bland tjejer i åk 9

Bild: Pixabay

Småbarn i fokus i kommande nationella matvane- 
undersökning
               Livsmedelsverket förbereder just nu 

nästa stora nationella matvane- 
undersökning och denna gång ligger 
fokus på de minsta barnen. Totalt 
ska matvanor undersökas hos 3000 
barn i åldrarna 9 månader, 1,5 år och 
4 år. I undersökningen kommer 
barnens föräldrar att svara på frågor 
om bland annat amning, introduk-
tion av nya livsmedel och för de 
äldre barnen kommer även  
livsmedels- och näringsintag att 

undersökas med matdagbok. Deltagarna kommer även få lämna avförings-
prover för undersökning av tarmflora och antibiotikaresistens. De äldsta 
barnen kommer få bära aktivitetsmätare under en vecka. Undersökningen 
kommer pågå under 2021-2024 och är den första som fokuserar på de 
minsta barnens matvanor. 

Matvaneundersökning - Livsmedelsverket

Bild: Pixabay

Pep-rapporten 2021
               I årets Pep- rapport är det stort fokus 

på hur pandemin påverkat barn och 
ungas levnadsvanor. Det är fortsatt  
bara 1 av 10 barn som rör sig enligt  
rekommendationen (60 minuter/
dag) och äter hälsosamt. Det man 
ser är att barn till vårdnadshavare 
med låg inkomst har påverkats mest 
av pandemin både avseende stilla- 

sittande, skärmtid och mindre fysisk aktivitet men också gällande oro och 
stress över situationen och familjen. De redan ojämlika förutsättningarna 
riskerar därmed att öka. 

Pep-rapporten 2021 

Bild: Generation Pep

Har du förslag på teman eller innehåll till vårt nyhetsbrev? Dela med dig!

Folkhälsomyndigheten uppmärksammar världsfetmadagen
               Den 4 mars uppmärksammades 

världsfetmadagen runt om i världen. 
I samband med detta släppte 
Folkhälsomyndigheten ny statistik 
över förekomsten av övervikt och 
fetma i Sverige. De senaste siffrorna 
visar att andelen med övervikt och 
fetma ligger på 11 procent bland 
4-åringar, 31 procent bland unga 

vuxna i åldern 16–29 och 61 procent 
bland vuxna mellan 45–64 år. Statistiken visar även på tydliga regionala 
skillnader, som exempel ses att andelen barn med övervikt och fetma är 
högst i Västmanland (8 procent) och Skåne (7 procent) och lägst i Väster- 
botten (2 procent). 

Förekomst av övervikt och fetma — Folkhälsomyndigheten

Bild: Folkhälsomyndigheten
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Har du förslag på  
teman eller innehåll till 

vårt nyhetsbrev?  
Maila oss!

Tobaksfria dagen 31 maj 
Årets tema för Tobaksfria dagen 
är ”Commit to Quit” som är en 
kampanj med syftet att hjälpa 
människor att bli av med sitt  
tobaksberoende. I Skåne kommer 
Kunskapscentrum, tillsammans med 
WHO, att uppmärksamma Tobaks-
fria dagen med ett utskick med 
information om tobaksavvänjning 
för utsatta grupper. Det blir också 
information om det senaste kring 
rökningens effekter vid covid-19 
och nya tobaksprodukter som finns 
på marknaden.

World no Tobacco Day 2021 - WHO

Matmiljöns betydelse för matkonsumtion och hälsa
                 I samband med världsfetmadagen 

4 mars uppmärksammade Folk- 
hälsomyndigheten hur matmiljön, 
dvs den sociala och fysiska miljö 
som vi lever i, påverkar vårt förhåll-
ningssätt till mat och bidrar till att 
forma våra matvanor. Matmiljön 
omfattar faktorer så som utbud, 
pris, marknadsföring, smak,  
tillgänglighet, kultur och sociala 

normer. Sammanställningen visar 
att exponeringen för livsmedel har ökat kraftigt och att den idag sträcker sig 
långt utanför traditionella arenor som matbutiker och restauranger. Mat och 
dryck går dessutom allt oftare att köpa dygnet runt. Detta har bidragit till en 
ändrad syn på mat och ätande och detta kan skapa ohälsa och ojämlik hälsa 
i befolkningen. Som exempel ses att antal och närhet till olika inköpsställen, 
butiker och restauranger påverkar både köpbeteende och matkonsumtion.

Tillgängligheten till och exponeringen av mat, oavsett hälsosamma eller 
ohälsosamma alternativ, har visats öka konsumtionen av densamma. Barn 
är dessutom en särskilt utsatt grupp när det gäller marknadsföring av mat. 
Folkhälsomyndigheten framhåller att information och kostråd behöver 
kompletteras med andra insatser så som beteendestrategier och nudging, 
genom att påverka människor i en hälsosam riktning. De betonar även att 
det krävs en genomtänkt och hälsomedveten samhällsplanering av mat-
miljön för att skapa bättre förutsättningar för en hälsosam konsumtion och 
jämlik hälsa.

Film Matmiljöns betydelse för vår matkonsumtion och hälsa - FHM

Faktablad Matmiljöns betydelse för vår hälsa - FHM

Bild: Pixabay

Ny bok ”Långvarig stilla-
sittande - en hälsofara i 
tiden?”  

I boken ”Långvarigt stillasittande - 
en hälsofara i tiden?” presenteras 
den senaste forskningen om  
stillasittande. I denna nya upp- 
lagan har kapitlen uppdaterats med 
relevant vetenskaplig litteratur som 
tillkommit under de senaste åren. I 
tolv kapitel beskriver boken om- 
rådet stillasittande, dess påverkan 
på fysisk och psykisk hälsa samt hur 
man kan mäta stillasittandet och 
vad man kan göra för att minska 
det. Barn och ungdomar, samt äldre 
uppmärksammas specifikt. Dessut-
om ger fyra olika professioner inom 
vården (allmänläkaren, sjuk- 
sköterskan, fysioterapeuten och 
hälsopedagogen) sin syn på saken. 
Boken presenterades på ett  
seminarium den 24 mars som 
anordnades av Gymnastik- och 
Idrottshögskolan, Hjärt-lungfonden 
och Cancerfonden. Du kan ta del av 
föreläsningarna via länken nedan.

Seminarium - Hälsofara med lång-
varigt stillasittande? - GIH

Bild: Bokus

Fysisk aktivitet minskar risken att bli svårt sjuk i covid-19
En nyligen publicerad och uppmärksammad artikel i British Journal of Sports 
Medicine visar att i en studiepopulation på nästan 50 000 vuxna patien-
ter i Kalifornien som insjuknat i covid-19, så var risken att drabbas av svår 
sjukdom och död signifikant lägre hos dem som kontinuerligt uppnådde 
de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet under de två föregående 
åren. Även hos dem som var något fysiskt aktiva så sågs än lägre risk än för 
dem som var fysiskt inaktiva. Fysisk inaktivitet var en starkare riskfaktor för 
svår covid-19 än andra riskfaktorer, såsom diabetes, högt blodtryck, kar-
diovaskulär sjukdom och cancer. En svaghet i studien var att den bygger på 
självrapporterad fysisk aktivitet, samtidigt utgjorde den stora populationen 
av covid-19 patienter med utförlig data om fysisk aktivitet under två år före 
insjuknandet, samt populationens etniska mångfald, tydliga styrkor i studien.

Så tränar du bort risken för svår covid  - Sydsvenskan

Fler nyckelhålsmärkta alternativ i butikerna
         I mars infördes nya regler för vilken mat som får  

nyckelhålsmärkas i butik. De nya reglerna möjliggör nu 
att fler vegetariska alternativ och färdigrätter kan 
märkas med nyckelhålet. Livsmedelsverket framhåller 
samtidigt att man inte tummar på kraven utan förhopp-
ningen är att förenkla användningen av nyckelhålet och 
att fler företag därmed väljer att utveckla och märka 
sina mer hälsosamma alternativ. 

Mängden nyckelhålsmärkt ökar i butikshyllan - Livsmedelsverket

Bild: Livsmedelsverket
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”Goda levnadsvanor gör skillnad” - ny 
webbutbildning i Region Skåne

 
Vi är mycket stolta att kunna presentera Region Skånes nya webbutbildning för levnadsvanor! Kunskapscentrums 
samarbete med Region Skånes regionala lärredaktion har pågått i nästan ett år, från planeringsstadiet till pilotgenom-
förandet, vilket resulterat i en internt framtagen webbutbildning som redan rönt stor uppmärksamhet såväl inom som 
utanför regionen. 

Webbutbildningen vänder sig till all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med patientkontakt och omfattar de fyra 
levnadsvanorna alkohol, tobak, matvanor och fysisk aktivitet, med specifika avsnitt om motiverande samtal, levnads- 
vanor inför operation, barn och unga, levnadsvanor och cancer samt hur vi åtgärdsregistrerar våra samtal. 

Syftet har varit att utarbeta en webbutbildning som både är aktuell och uppdaterad i enlighet  
med gällande nationella riktlinjer och Region Skånes vårdprogram och som upplevs som  
intressant och användarvänlig för de som genomför den.

Kunskapscentrums medarbetare har bidragit med sin ämnesexpertis till respektive avsnitt och 
medverkar även i de inspelade filmerna. Magnus Ågren vid Regional lärredaktion har stått för 
filmning, ljudupptagning, animering och den grafiska utformningen av utbildningen. Övriga 
kollegor vid lärredaktionen har bistått med såväl planering, manusbearbetning som admini- 
stration av utbildningen.

Vi har också haft god hjälp av Maria Bjerstam, regional patientprocessledare prevention vid Regionalt cancercentrum 
syd, som både har haft ansvar för och medverkar i avsnittet om levnadsvanor och cancer.

Sammanlagt består utbildningen av tio avsnitt, med filmer, reflektionsfrågor och patientfall. Utbildningen avslutas med 
ett kunskapstest. För att bli godkänd krävs både genomförande av samtliga avsnitt och 80 procent korrekta svar på 
kunskapstestet.

”Goda levnadsvanor gör skillnad” - webbutbildning (För anslutna till Region Skåne)

”Goda levnadsvanor gör skillnad” - webbutbildning (För externa)

Tidsåtgång: ca 60-75 minuter.

Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention vill passa på att tacka Regional lärredaktion, Regionalt 
cancercentrum syd och alla ni som i pilotfas och tidigt skede av den nu lanserade utbildningen har gett oss ovärderlig 
återkoppling på utformning och innehåll!

Bild: Magnus Ågren

Bild: Från webbutbildningen ”Goda levnadsvanor gör skillnad”

Bilder: Från webbutbildningen ”Goda levnadsvanor gör skillnad”
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Jenny Bergsten - livsmedelsstrateg på  
Regional utveckling

Tack för denna gång!
För mer info: skane.se/kclevnadsvanor
Mail: kclevnadsvanor@skane.se
Prenumerera på vårt nyhetsbrev här!

Läser du frekvent vårt nyhetsbrev? 
Ge oss gärna feedback!

Vad är din roll inom Regional utveckling i Region 
Skåne?
- Som livsmedelsstrateg jobbar jag för att samordna och 
driva utvecklingsfrågor i Skåne relaterat till mat och livs-
medelsproduktion– vilket sker tillsammans med en bredd 
av aktörer så som kommuner, myndigheter, högskolor 
och universitet, näringslivet, idéburen sektor och andra 
som jobbar med utvecklingsfrågor. I Skåne har vi en regi-
onal livsmedelsstrategi som framhäver matens betydelse 
för livskvalitet och hälsa.

Hur knyter ditt arbete an till matvanor inom Skåne?
- I vårt uppdrag ingår att ta ett helikopterperspektiv och 
sätta ljus på vad som behövs för att den mat som hamnar 
i magen på oss medborgare ska vara både god, hälso-
sam och hållbar. För att nå dit krävs insatser från ”jord 
till bord” så att säga. Som exempel, ur forskningen vid 
skånska lärosäten om möjligheter att förebygga sjuk-
domar med hjälp av kosten har ett antal livsmedel med 
hälsomervärden utvecklats. Jag arbetar med att stimulera 
att kompetensen inom näringslivet, inom det offentliga 
och excellensen vid skånska lärosäten kan tillvaratas och 
samspela. 

Vi stöttar också olika organisationer och projekt i  
Skåne som på olika sätt bidrar till en god utveckling inom 
området. Exempelvis Livsmedelsakademin, som är en 
klusterorganisation, och Krinova som stöttar innovation 
och entreprenörskap knutet till mat, miljö och hälsa. 
Livsmedelsakademin driver just nu initiativet ”Nollvisionen 
för undernäring hos äldre”, där man arbetat framgångs-
rikt med systemförändrande processer, först med att 
förstå det komplexa samspelet mellan de många olika 
instanserna runt den äldres måltider och sedan med att få 
många olika aktörer att dra åt samma håll för att nå 
förbättring. Skånebaserade matföretag, kommuner och 
forskare har här varit med i olika utvecklingsförlopp och 
försök.  
 

Resultaten visar på bättre sömn, viktuppgång och piggare 
seniorer. 

På vår avdelning arbetar vi också med samordning av 
folkhälsofrågor, inkl. att ta fram analysunderlag kopplat 
till detta. Som exempel kan nämnas folkhälsoenkäten 
som är ett viktigt kunskapsunderlag i Region Skånes 
folkhälsoarbete och för Skånes kommuner – och här ingår 
matvanor som en del. Folkhälsorapporten 2020 finns på 
webben för alla som vill ha ett detaljerat underlag på hur 
Skåne mår. Den ger en bild av hälsoläget och hälsorisker-
nas utbredning i regionen, hur detta har förändrats över 
tid och hur de skånska siffrorna förhåller sig till genom-
snittet.

Hur ser du på matvanornas betydelse för det  
sjukdomsförebyggande arbetet inom hälso- och sjuk-
vården? 
- Det är otroligt viktigt. Det är spännande att följa hur vi 
förstår mer och mer kring just ”mat som prevention”. Vi 
ser fram emot att utforska hur vi på Regional Utveckling 
skulle kunna vara med och stödja breddinförandet av 
Riktade hälsosamtal och de samhällsinsatser som ingår i 
metoden.

Slutligen, vilket är ditt bästa råd för att uppnå  
hälsosamma matvanor?
- Mat är njutning och glädje! Se det hälsosamma som ett 
positivt tillval för dig – och undvik förbud! 

Tack Jenny!
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