
Nyhetsbrev
NR 24
DEC/2021

Kunskapscentrum levnadsvanor och  
sjukdomsprevention
Tema: Jämlik hälsa

Rök- och alkoholfri operation 
26 jan, kl. 15-16, Digital
22 mars, kl. 15-16, Digital
24 maj, kl. 15-16, Digital

Grundutbilding Fysisk aktivitet på Recept (FaR)
15 feb, kl. 13-16, Lund
28 april, kl. 13-16, Lund

Dialogmöte regional riktlinje rök- och alkoholfri 
operation för chefer 
15 feb, kl. 15-16, Digital
19 april, kl. 15-16, Digital

Alkohol - en fråga för vården
16 feb, kl. 13-16, Digital
12 april, kl. 13-16, Digital

Tobak - en fråga för vården
23 feb, kl. 13-16, Digital
11 maj, kl. 13-16, Digital

Hälsosamma matvanor - samtalsstöd för hälso- och 
sjukvårdspersonal 
23 feb, kl. 9-12, Digital
4 april, kl. 9-12, Digital

Utbildning till diplomerad tobaksavvänjare
7-9 mars + 1 juni, Lund

Nätverksträff MET-utbildade 
15 mars, kl. 9-12, Digital

Nätverksträff diplomerade tobaksavvänjare 
15 mars, kl. 13-16, Digital

Alkoholutbildning för primärvården - enligt 
MET-metoden
21-22 april + 2 juni

Kommande utbildningar

Hej!
Välkomna till ett nyhetsbrev som sätter jämlik hälsa i fokus! Under  
pandemin har det blivit allt mer påtagligt att det råder stora socio- 
ekonomiska skillnader i hälsa och i våra levnadsvanor. Dessutom riskerar 
pandemin att bidra till ökade hälsoklyftor i befolkningen. När vi i  
hälso- och sjukvården arbetar med levnadsvanor är det viktigt att alltid ha 
jämlikhetsperspektivet i åtanke. Kommissionen för jämlik hälsa  
konkluderade i sitt slutbetänkande att ”åtgärder bör så långt som möjligt 
ta hänsyn till hur olika sociala grupper påverkas av insatser på området. I 
annat fall riskerar åtgärder att befästa eller i värsta fall öka ojämlikheten”.  
I detta nyhetsbrev försöker vi belysa vad vi bör ha i åtanke i vårt levnads-
vanearbete för att eftersträva jämlik hälsa och olika levnadsvaneinsatser 
som sker med fokus på jämlik hälsa.

Det har varit ett annorlunda 2021 med en pågående pandemi som ställt 
fortsatt höga krav på oss i hälso- och sjukvården. Det är tydligt att vi behöver ett långsiktigt, hållbart och strukturerat 
levnadsvanearbete – för att stärka befolkningens hälsa. Därför är det glädjande att breddinförandet av Riktade hälso-
samtal för 40-åringar pågår. De första inbjudningarna skickades ut i slutet av augusti och hittills har 750 hälsosamtal 
genomförts i vår fantastiska primärvård. Preliminära data visar att vi når samtliga grupper med detta erbjudande och 

Bild: Ena Thomasson, Kjell Olsson, Ingemar  
Götestrand, Jill Persson, Mikael Vestlund Wibom, 
Malin Skogström, Fiffi Boman, Emma Appell, Johanna 
Jaran 

hälsosamtalen utgör nu en möjlighet för att minska ojämlikheten i hälsa här i Skåne. 

Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention (KC)  
upphör från och med årsskiftet. Uppdrag levnadsvanor flyttas  
till Enheten för kunskapsstyrning och FoU på Avdelningen för  
hälso- och sjukvårdsstyrning. Vi här på KC följer med levnads- 
vaneuppdraget och ser fram emot att tillsammans med er  
fortsätta arbeta med levnadsvanor lika energiskt även nästa år!

Och så vill vi passa på att önska alla våra läsare en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År!

Kjell Olsson, processledare & Malin Skogström, enhetschef 

In och följ vårt 
nystartade 
Instagram- 

konto Hälsosamtal 
i Skåne genom att  

scanna QR- 
koden!
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Hälsans bestämningsfaktorer
I arbetet för att uppnå jämlikhet i hälsa och levnadsvanor är 
det viktigt att ha en förståelse för alla de faktorer som påverkar 
hur vi lever våra liv. Hälsans bestämningsfaktorer illustrerar på 
ett tydligt sätt att våra individuella levnadsvanor inte uppstår 
i ett vakuum, utan är starkt påverkade av vår omgivning och 
våra uppväxtvillkor. För att kunna bidra till en mer jämlik hälsa 
i befolkningen räcker det därmed inte att enbart fokusera på 
individuella levnadsvanor - vi måste även adressera övriga  
bidragande faktorer. Samhällsinriktade åtgärder kan hjälpa 
till att minska klyftorna i ohälsa genom att bidra till en mer 
hälsosam omgivning för de med störst behov. En fungerande 
samverkan mellan olika aktörer i samhället är därmed av stor 
betydelse. Det är också viktigt att vara införstådd med att vi 
alla kan bidra, även vi inom hälso- och sjukvården.

Hälsans bestämningsfaktorer - Folkhälsomyndigheten

Bild: Folkhälsomyndigheten

Hälsolitteracitet
Hälsolitteracitet är ett komplext fenomen som involverar kunskap, färdigheter, och de förväntningar som hälso- och 
sjukvårdspersonal har på allmänhetens intresse och förståelse för hälsoinformation och tjänster. Enligt amerikanska 
Center for Disease Control and Prevention’s (CDC) uppdaterade definition kan hälsolitteracitet delas upp i: 
• Personlig hälsolitteracitet – i vilken grad individer har förmågan att hitta, förstå och använda information och  
tjänster för att kunna fatta hälsorelaterade beslut och vidta åtgärder för sig själva och andra.
• Organisatorisk hälsolitteracitet – i vilken grad organisationer på ett jämlikt sätt gör det möjligt för individer att 
hitta, förstå och använda information och tjänster för att kunna fatta hälsorelaterade beslut och vidta åtgärder för sig 
själva och andra.

Hälsoinformation och tjänster är ofta obekanta, komplicerade och tekniska, även för personer med högre  
utbildningsnivå. Alla människor (oavsett ålder, utbildning m.m.) påverkas negativt av begränsad hälsolitteracitet. 
Enligt forskning i USA så har endast 12 % av engelsktalande vuxna adekvata hälsolitterära färdigheter. Effekten av 
begränsad hälsolitteracitet påverkar oproportionerligt grupper med lägre socioekonomi och minoritetsgrupper. Både 
hälso- och sjukvården och media presenterar ofta hälsoinformation på ett sätt som gör den svår att förstå och agera 
utifrån. Allmänt tillgänglig hälsoinformation kan också vara ofullständig eller felaktig. Samspelet mellan individers 
färdigheter och hälso- och sjukvårdens krav och antaganden är en nyckelkomponent i hälsolitteracitet. 

Högre nivåer av hälsolitteracitet i befolkningen bidrar till sociala fördelar, t.ex. genom att mobilisera samhällen till att 
ta itu med sociala, ekonomiska och miljörelaterade bestämningsfaktorer för hälsa. Detta tydliggör att hälsolitteracitet 
inte enbart är individens egna ansvar. En lika stor uppmärk-
samhet bör ägnas åt att säkerställa att både myndigheter 
och hälso- och sjukvården presenterar tydlig, korrekt,  
lämplig och tillgänglig hälsoinformation, anpassad till alla 
målgrupper. 

              Att tillgodose behoven av hälsolitte-
racitet inom de mest missgynnade 
och marginaliserade grupperna 
kommer särskilt att påskynda 
framstegen när det gäller att minska 
ojämlikheter i hälsa. En förbättrad 
hälsolitteracitet minskar både 
sjuklighet och dödlighet, vilket även 
bidrar till att reducera hälso- och 
sjukvårdskostnader. 

Text och bild: Razan Fatani, masterstudent i folkhälsovetenskap med  

Hälsolitteracitet

Health Literacy - CDC

Health Literacy - WHO

1. Använd klarspråk. Användning av ett  
komplicerat språk är en uteslutande handling.  

Att använda tydlig kommunikation främjar jämlik  
hälsa och skapar förtroende hos din målgrupp.  

När din målgrupp litar på dig är det mer sannolikt att  
de följer dina rekommendationer.

2. Erbjud utbildning i hälsolitteracitet för vårdgivare.
3. Testa ny information med din avsedda målgrupp och  

be om feedback innan du lanserar information till  
allmänheten. Detta är ett av de bästa sätten att veta om  

du kommunicerar tydligt.
4. Tillhandahåll översättning/tolkning för personer med  

begränsade kunskaper i svenska.
5. Använd video och bilder för att stödja individens  

förståelse.
6. Anpassa hälsoinformationen till målgruppens  
språkliga och kulturella behov, kunskapsnivå samt  

deras omständigheter.

Strategier för att hantera låg  
hälsolitteracitet:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-ar-folkhalsa/sociala-bestamningsfaktorer/
http://www.halsolitteracitet.se/
https://www.cdc.gov/healthliteracy/index.html
https://www.who.int/teams/health-promotion/enhanced-wellbeing/ninth-global-conference/health-literacy
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Folkhälsomyndigheten konkluderar 
att: ”Det är för tidigt för att avgöra 
pandemins fulla effekt på folk- 
hälsan, men redan nu ser vi att det 
hälsofrämjande och förebyggande 
arbetet behöver stärkas och priori-
teras för att behålla en god folkhälsa 
och minska ojämlikheterna.”

Hur har folkhälsan påverkats av 
covid-19-pandemin? - Folkhälso- 
myndigheten 

Levnadsvanor och socio- 
ekonomiska skillnader i 
covid-19
Nyligen publicerades en artikel från 
Gymnastik- och idrottshögskolan 
som visade att svenskar med  
sämre kondition löpte högre risk att 
bli allvarligt sjuka i covid-19. Likaså 
sågs en ökad risk vid högt BMI och 
hos rökare. Enligt författarna bidrar 
dessa faktorer till att förklara varför 
socioekonomiskt svagare grupper har  
drabbats hårdare av pandemin.

God kondition skydd mot svår 
covid-19 - SVT Nyheter

Covid-19 och jämlik hälsa
I våras släppte Folkhälsomyndig- 
heten rapporten ”Hur har folkhälsan 
påverkats av covid-19-pandemin?” 
som presenterade pandemins  
konsekvenser för folkhälsan under 
2020. I rapporten fastslås att  
pandemin både har bidragit till 
ökad ojämlikhet, genom att i större 
utsträckning drabba de med svag 
ställning på arbetsmarknaden (t.ex. 
unga och utlandsfödda), och  
blottlagt redan existerande skillnader 
i boendestandard och tillgång till 
grönområden. 

Det har även blivit svårare för vissa 
grupper att komma i kontakt med 
hälso- och sjukvården, delvis till följd 
av ökad digitalisering. Individer med 

bristfälligt socialt nätverk har  
drabbats hårdare på grund av  
isolering och nedstängda verksam-
heter. Psykiska besvär verkar ha ökat 
mer bland individer som redan före  
pandemin hade en högre risk för 
psykisk ohälsa. Det ses även en ökad 
oro, ångest och nedstämdhet hos de 
som redan levde i utsatthet, såsom 
hbtqi-personer och barn i familjer 
med psykisk ohälsa, beroende eller 
våld. 

Många folkhälsoinsatser har fått 
ställas in eller skjutas upp under pan-
demin. Då många insatser syftar till 
att främja hälsa och bidra till jämlik 
hälsa så kan det få stor betydelse för 
socialt, ekonomiskt eller hälsomässigt 
utsatta grupper. 

Bild: Niklas Laurin

Bild: Pixabay

Region Skånes folkhälsorapport
               Under 2019 deltog över 40 000 skåningar i den största folkhälsoenkäten 

någonsin för Skånes del. Resultaten sammanställdes i den folkhälsorapport 
som lanserades ifjol. Av resultaten går det att utläsa en mycket ojämlik fördel-
ning av ohälsosamma levnadsvanor i befolkningen, utifrån socioekonomi, kön 
och ålder. Lågt intag av frukt och grönsaker är betydligt vanligare hos män än 
hos kvinnor, hos de med förgymnasial utbildning än de med längre utbildning 
och hos de i åldersgruppen 18-34 år jämfört med äldre åldersgrupper. Det är 
också vanligare med ett lågt intag i norra Skåne än i övriga Skåne. Ingen 
skillnad ses utifrån födelseland. Låg fysisk aktivitet är mer förekommande hos 
de med förgymnasial utbildning än de med längre utbildning, hos de i ålders-
gruppen 65-84 år än hos yngre och hos utrikesfödda jämfört med de som är 

födda i Sverige. Ingen skillnad ses mellan män och kvinnor. Daglig rökning är mer frekvent hos gruppen med för- 
gymnasial utbildning jämfört med längre utbildning. Ingen skillnad ses mellan män och kvinnor, men är vanligast hos 
kvinnor i åldern 55-64 år. Samtidigt har andelen dagligrökare minskat i alla åldersgrupper. Daglig rökning är betydligt 
vanligare hos utrikesfödda än hos de födda i Sverige. Samtidigt är daglig snusning betydligt vanligare hos svensk- 
födda. Daglig snusning är även betydligt mer förekommande hos män, men enbart små skillnader ses mellan olika 
åldersgrupper. Riskkonsumtion av alkohol är mer vanligt hos män än hos kvinnor och hos de i den yngsta ålders- 
gruppen, 18-34 år. Riskkonsumtion är också vanligast hos de med längre utbildning än hos de med förgymnasial 
utbildning. Det är även vanligare med riskkonsumtion hos de födda i Sverige eller övriga Norden, jämfört med de 
födda i övriga världen.

Region Skånes Folkhälsorapport

Bild: Pixabay

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hur-har-folkhalsan-paverkats-av-covid-19-pandemin/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hur-har-folkhalsan-paverkats-av-covid-19-pandemin/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hur-har-folkhalsan-paverkats-av-covid-19-pandemin/
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/god-kondition-skydd-mot-svar-covid-19
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/god-kondition-skydd-mot-svar-covid-19
https://utveckling.skane.se/digitala-rapporter/folkhalsorapporten/forord/


4

Folkhälsa, jämlik hälsa och folk- 
hälsoarbete

En god folkhälsa innebär att hälsan 
är så god och så jämlikt fördelad som 
möjligt bland olika grupper i  
samhället, enligt WHO. Folkhälsa är 
ett samlingsbegrepp för hela befolk-
ningens hälsotillstånd. Det handlar 
alltså om både hälsa och ohälsa. Be-
greppet gäller både nivån, exempel-
vis medellivslängden i befolkningen, 
och fördelningen av hälsa, exempel-
vis medellivslängden i olika grupper 
i befolkningen. Alla ska ha samma 
möjligheter till en god hälsa. 

Folkhälsoarbete syftar till att främja 
hälsan och förebygga sjukdomar i 
både riskgrupper och hela befolk-
ningen. Utgångspunkten i folkhäl-
sopolitiken är att alla ska ha samma 
möjligheter till en god hälsa och ett 
långt liv. Folkhälsa handlar alltså inte 
bara om att befolkningens hälsa ska 
vara så god som möjligt, utan även 
om att den ska vara jämlikt fördelad 
mellan olika grupper i samhället. 

Ofta är människors hälsa sämre ju 
lägre social position de har. Det beror 
på att personer med lägre social  
position oftare utsätts för många 
olika faktorer som kan inverka  
negativt på hälsan – sociala och 
fysiska faktorer samt ohälsosamma 
levnadsvanor.

Grupper i särskilt utsatta situationer 
kan till exempel vara hbtqi-personer, 
personer med vissa funktionsnedsätt-
ningar, migranter, nationella mino-
riteter, ensamstående föräldrar och 
personer som står utanför arbets-
marknaden. Det kan handla om ökad 
risk för ohälsa, eller sämre tillgång till 
samhällets utbud av vård och stöd. 

Ojämlikheten i hälsa uppstår till 
följd av att sociala grupper har olika 
tillgång till resurser som påverkar 
hälsan, såsom utbildning, arbete och 
försörjning. Skillnader i resurser leder 
till skillnader även i:
• risk för ohälsa
• mottaglighet för och motstånds-

kraft mot ohälsa
• sociala och ekonomiska 
konsekvenser av ohälsa.

Folkhälsoarbetet består av 
två, kompletterande delar:
• Hälsofrämjande arbete 
(promotion) syftar till att 
främja hälsa och stärka 
eller bibehålla människors 
fysiska, psykiska och soci-
ala välbefinnande. Detta 
genom att stärka tilltron 
till den egna förmågan 
och öka kontrollen över 
den egna hälsan.

• Sjukdomsförebygg- 
ande arbete (prevention) 
syftar till att minska risken 
för uppkomst av sjukdom, 
skada, fysiska, psykiska 
eller sociala problem, och 
att förhindra återinsjuk-
nande eller genom tidig 
upptäckt förhindra att 
sjukdom utvecklas.

Båda insatserna kan riktas 
till individer, grupper eller 
hela befolkningen. Arbetet 

kan ske antingen generellt eller till 
olika riskgrupper. Insatserna kan även 
riktas mot livsvillkor eller de arenor 
där människor lever och verkar. Målet 
är att skapa sammanhang och miljöer 
som främjar god och jämlik hälsa och 
som ger individen förutsättningar att 
ta ansvar för sin hälsa.

Stödstrukturen utgår från det folk-
hälsopolitiska ramverket. Ramverket 
synliggör att folkhälsopolitiken för 
ett arbete för en god och jämlik hälsa 
behöver riktas mot strukturella fak-
torer på alla samhällsnivåer och inom 
alla sektorer som har betydelse för 
folkhälsans utveckling. Stöd- 
strukturen bidrar till att möjliggöra  
systematiska och samordnade  
insatser mellan myndigheter och till 
ett ökat kunskapsutbyte med lokala 
och regionala aktörer.

Vad är folkhälsa, jämlik hälsa och 
folkhälsoarbete? - Folkhälsomyndig-
heten

Bild: Illustration av myndigheter av relevans för olika målområden, Folkhälsomyndigheten

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS ARBETE

https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-ar-folkhalsa/folkhalsa-och-jamlik-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-ar-folkhalsa/folkhalsa-och-jamlik-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-ar-folkhalsa/folkhalsa-och-jamlik-halsa/


Lindängenprojektet –  
hälsofrämjare bygger broar 

Målet med Lindängenprojektet är 
att förverkliga jämlik hälsa genom 
innovation, forskning och samverkan. 
Samarbetet har skapats av 14 aktörer 
under ledning av Malmö universitet, 
med syfte att bygga upp och driva 
så kallade verkstäder med fokus på 
kvinnors hälsa, psykisk och social 
hälsa, munhälsa och fysiska aktivi-
teter. Varje verkstad har en anställd 
hälsofrämjare från Lindängen som 
jobbar tillsammans med projektets 
forskare, medarbetare och invånare i 
området. Det är hälsofrämjarna som 
driver arbetet framåt. Ett samarbete 
har också påbörjats med Levnads- 
vanemottagningen Malmö som  
kommer medverka i nätverket  
Kvinnors Hälsa. Margareta Rämgård, 
docent vid Malmö universitet är pro-
jektledare.

Jämlik hälsa - hälsofrämjande innova-
tion i samverkan - Malmö universitet

Bild: Hälsofrämjare Iftikhar och  
Margareta Rämgård

Häng med oss ut 2.0 

Häng med oss ut är ett samarbete 
mellan de socialpsykiatriska verk-
samheterna i Sjöbo, Ystad, Tomelilla, 
Skurup, Simrishamn och Frilufts- 
främjandet. Syftet med projektet är 
att erbjuda personer i social- 
psykiatriska verksamheter återhämt-
ningsinriktade friluftsaktiviteter under 
minst ett år. Metodhandbok för hur 
samarbete mellan socialpsykiatrisk 
verksamhet och Friluftsfrämjandet 
kan appliceras i andra kommuner 
har tagits fram. Projektet tar slut vid 
årsskiftet och beslut ska fattas den 17 
december om projektet ska fortsätta. 
Några kommuner kommer fortsätta 
verksamheten lokalt i sina verksam-
heter oavsett då alla utvärderingar 
visar positivt resultat. Therese Rosen-
kvist, arbetsterapeut i socialpsykiatrin 
som driver projektet, utsågs den 27 
oktober 2020 till Årets arbetsterapeut 
av Sveriges Arbetsterapeuter. 

Häng med oss ut! - Sjöbo kommun

Bild: Häng med oss ut

Fritidsbanken

Fritidsbanken är ett bibliotek med 
sport- och friluftsprylar, där alla som 
vill kan låna utrustning för en aktiv 
fritid som till exempel fotbollsskor, 
bollar, fiskespö, hjälmar, stormkök 
och mycket annat. Lånetiden är 14 
dagar. Den första Fritidsbanken 
öppnade i Deje i Värmland 2013 och 
nu finns den på över hundra platser 
i landet, från Trelleborg i söder till 
Kiruna i norr. Fritidsbanken Sverige är 
en ideell nationell förening som  
verkar utan vinstintressen och i  
princip all utrustning skänks till 
Fritidsbanken. Fritidsbankens grund-
pelare är:
• alla får låna
• allt är gratis
• all utrustning återanvänds
I Skåne finns Fritidsbanken i Eslöv, 
Kristianstad, Landskrona, Lund,  
Malmö, Trelleborg och Östra Göinge. 
Fler kommuner är intresserade.

Fritidsbankens hemsida
Årets Peppare 2020 - Fritidsbanken 
(Youtube-film)

Bild: Pixabay

FIFH - parasportklubben som 
skapar möjligheter
Måns Rundqvist, 18 år, är el- 
hockeyspelare i FIFH Malmö och 
förklarar vad sporten betyder för 
honom: ”Jag har alltid älskat is- 
hockey, Henke Lundqvist är min idol 
och förebild. Elhockey är också en 
snabb sport, en hel del action, och ett 
alternativ som fungerar för oss som 
sitter i rullstol. Vi har jätteroligt och 
en fin gemenskap, mina lag- 
kompisar kommer från hela Skåne 
och även från Danmark.” Förutom att 
Måns själv tränar varje vecka, spelar 
matcher och deltar i cuper är han 
också tränare för ett nybörjarlag. ”Det 
är väldigt roligt att lära ut elhockey 
och att själv få vara en förebild för de 
12-13-åringar som jag tränar”, säger 
Måns som själv började spela som 
10-åring och märker hur han ut- 

vecklat både sitt spel och sitt själv- 
förtroende. 

FIFH Malmö skapar möjligheter 
för alla medlemmar att vara fysiskt 
aktiva, oavsett förutsättningar och 
vilken nivå man väljer. Det finns ett 
stort utbud av tävlingsidrotter, barn- 
och ungdomsaktiviteter, tjejgrupper 
och sociala arrangemang. Varje år 
arrangerar de Malmö Open, världens 
största parasportturnering på klubb-
nivå, med ca 2000 deltagare från 30 
nationer. Denna stolta Malmöklubb 
har hela Skåne och Köpenhamns- 
regionen som upptagningsområde.  
Öresundsbron symboliserar fören-
ingens vision att verka i rollen som 
brobyggare mellan människor i regi-
onen. Hörnstenarna är inkludering, 
respekt, kunskap och allas lika värde 
som är den röda tråd som genom- 
syrar hela verksamheten. 

Måns Rundqvist ser fram emot  
Malmö Open och avslutar med att 
säga: ”Jag är så glad för elhockeyn 
och så tacksam att FIFH finns!”

FIFH Malmö

Bild: Henrik Lundqvist, Måns Rundqvist
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Jämlik tandhälsa
De nya nationella riktlinjerna för tandvården har nyligen 
publicerats men alla intresserade kan lämna synpunkter 
fram till 31 januari 2022. Det finns skillnader i både mun-
hälsa och tandvård i Sverige. Munhälsan är till exempel 
generellt sämre hos personer med låg inkomst, kort 
utbildning eller olika funktionsnedsättningar än i andra 
grupper. Mönstret är därmed detsamma som för den 
allmänna hälsan. Det finns också geografiska skillnader 
i vilken tandvård som erbjuds och hur tillgänglig den är. 
De nya riktlinjerna vill bidra till en mer jämlik munhälsa 
och tandvård. 

Tandvården behöver prioritera och erbjuda olika insat-
ser till vuxna som behöver särskilt stöd. Det gäller till 
exempel personer med kognitiv svikt eller psykisk ohälsa, 
sköra äldre och äldre med särskilda behov eller andra 
funktionsnedsättningar och sjukdomar. Det är viktigt 
att tandvården är tillgänglig för dessa grupper, så att de 
behåller sin tandvårdskontakt. Tandvården behöver  
samverka med den övriga hälso- och sjukvården. Det 
finns samband mellan parodontit och hjärt-kärlsjukdo-
mar och diabetes. Munhälsan påverkar också näringsin-
taget, risken för infektioner och inflammationer i resten 
av kroppen och den vardagliga livskvaliteten.

I Skåne finns från och med i år goda förutsättningar för 
att utveckla samverkan mellan tandvården och vårdcen-
tralerna. Alla vårdcentraler har i uppdrag att arbeta med 
Riktade hälsosamtal. I den hälsoenkät som alla deltagare 
fyller i finns en fråga om upplevd tandhälsa och om man 
har svarat att man är orolig för sin tandhälsa ska  
samtalsledaren hänvisa till tandvården. Det är önskvärt 
att personal från tandvårdskliniken och vårdcentralen har 
en dialog för ömsesidig kompetensutveckling. 

PART - Preventivt Arbete Tillsammans
Det finns stora skillnader i hälsa bland barn och unga 
i Sverige, enligt folkhälsoenkäten ”Barn och unga i 
Skåne”. PART är en enhet som samägs av Helsingborg, 
Landskrona och Region Skåne. Tillsammans arbetar de 
för att hitta vägar för att möta barn och ungas behov 
och bidra till att utjämna dessa hälsoskillnader. Genom 
ledningsstrukturen ingår politiska ordföranden från rele-
vanta nämnder, förvaltningsdirektörer och andra chefer 
samt medarbetare, vilket är en framgångsfaktor. PARTs 
uppdrag är att arbeta fram modeller och arbetssätt som 
främjar barn och ungas utveckling och hälsa. För att lyck-
as så involveras både barn, ungdomar och medarbetare. 
 
PART har under åren arbetat med olika utvecklings- 
arbeten med fokus på barn och ungas utveckling och 
hälsa, och fick 2018 ett politiskt uppdrag för att främja 
barn och ungas psykiska hälsa. Inom ramen för detta har 
PART bl.a. drivit följande arbeten: 

• GoFaR - Gemensamt ordnad Fysisk aktivitet på 
Recept. En insats som kan sättas in av skolor i 
Helsingborg och Landskrona för att främja elevers 
utveckling och hälsa genom fysisk aktivitet och när 
det krävs extra stöd runt eleven och familjen för att 
lyckas.    

• YAM - Youth aware of mental health. En kurs i  
psykisk hälsa som ges till elever i åk 8 på alla  
kommunala högstadium i Landskrona.  

• SOL – Snacka om livet. Ett samskapande arbete som 
finns på olika arenor i Helsingborg för att samtala 
om existentiella frågor med barn, ungdomar,  
föräldrar m.fl. 

• Likvärdig folkhälsa för barn och unga. Ett  
arbete som handlar om att alla barn och ungdomar 
i Landskrona ska få sammanhållna hälsofrämjande 
och förebyggande insatser genom hela sin skolgång, 
från förskolan till gymnasiet. 

Skogshjältar
Friluftsfrämjandet Syd och Regional 
utveckling kommer tillsammans att 
sprida metoden Skogshjältarna i 
Skåne. Skogshjältarna är ett upp- 

levelsebaserat koncept där peda-
goger i årskurs F-3 och fritidshem 
använder naturen som undervis-
ningsresurs. Tanken bakom metoden 
är att det ska vara enkelt att få in 
utomhusundervisning på schemat 

och att alla barn ska få möjlighet till 
äventyr och rörelse i naturen. Allt 
som behövs är en park eller ett min-
dre naturområde i närheten av skolan 
och Friluftsfrämjandets 2-dagars 
utbildning i metoden Skogshjältarna. 
Som Skogshjältepedagog får man 
kunskap och redskap att undervisa 
i naturen och undervisningsmateri-
alet är kopplat till skolans läroplan 
och barnkonventionen. Målet är att 
rusta barnen med ett hållbart för-
hållningssätt till naturen och ökad 
kunskap om att rörelse och ett aktivt 
friluftsliv bidrar till en god hälsa. För 
mer information kontakta karolina.
perngarden@friluftsframjandet.se 
eller helene.henriksson@skane.se.

Friluftsfrämjandet - Vad är Skogs- 
hjältarna?

Bild: Skogshjältar
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RIVA HINDER 

Bild: Riva Hinder

arbetsgrupp. Det kan uppstå kluriga 
situationer och komplexa dilemman 
som ställer andra och delvis nya krav 
på vården. Exempelvis berättade 
medarbetare inom barnhälsovården 
för några år sedan att de ville bli 
bättre på att möta nyanlända föräld-
rar. När vi tog reda på mer om de 
där situationerna kunde det handla 
om själva språket men också om 
förtroende för verksamheten i sig och 
varför olika undersökningar görs på 
BVC till exempel. I slutändan insåg 
vi att vi behövde ett material som 
ska gå att använda i hela hälso- och 
sjukvården och tandvården, och para-
plybegreppet för att fånga in det vi 
vill att verksamheterna ska utvecklas 
inom är kulturell medvetenhet!

Hur önskar ni att man arbetar med 
materialet Riva Hinder inom hälso- 
och sjukvården?
- Vi hoppas att det skapar ett ut-

rymme för medarbetare i hälso- och 
sjukvården och tandvården att få 
reflektera kring att möta patienter 
och deras närstående. Det saknas på 
många håll idag. Tid för eftertanke 
och lagom dos kunskap och ut- 
maning. Vi önskar att Riva Hinder  
givetvis leder till förbättringar för 
både patienter och personal. Det 
behöver inte alltid vara så stora 
förändringar som gör stor skillnad i 
mötet. Plus att Riva hinder är flexi-
belt! Det är skrivet för att varje team 
eller verksamhet ska jobba med just 
den frågan som är aktuell för dem. 
Vi behöver riva olika typer av hinder! 
Det ser inte likadant ut överallt.

Vilka vanliga fallgropar och hinder 
till jämlikt bemötande inom vården 
ser ni idag?
- Att medarbetare inte hinner, kan 
eller vet hur viktigt det är att lyssna in 
var den man möter befinner sig. Att 
vi tenderar att göra väldigt lika till alla 

– på ett och samma sätt. Informerar 
på ett sätt, skickar kallelser på ett sätt 
o.s.v. Vi behöver variera mycket mer 
utifrån olika behov och förutsättning-
ar. Och då måste medarbetare ha 
möjlighet till det. Så det handlar både 
om organisatoriska förutsättningar 
och vad som sker i mötet.

På vilket sätt kan ett förändrat för-
hållningssätt och bemötande bidra 
till jämlik hälsa?
- Om jag känner mig respekterad och 
lyssnad på ökar sannolikheten att jag 
vågar berätta det jag verkligen  
behöver för att jag ska kunna få rätt 
typ av stöd och insatser. På så vis kan 
även vården utföra sitt uppdrag med 
bättre förutsättningar. Målet är ju 
också att minska missförstånd mellan 
patienter och medarbetarna, och vi 
tror att vi har många handfasta tips i 
Riva Hinder för att nå fram dit. 

Slutligen, vilka är era tre huvud-
budskap som ni skulle vilja skicka 
med våra läsare?
- 1. Mer tid för reflektion i hälso- och 
sjukvården – ge medarbetare ut- 
rymme så kommer de utveckla verk-
samheten och därmed höja  
kvaliteten!
2. Förankring hos chefen – en enga-
gerad chef behöver inte själv sitta på 
expertkunskapen, men att öppna för 
dessa frågor på ett strukturerat sätt 
på APT:et kan göra all skillnad!
3. Våga granska dig själv och din 
verksamhet – det kommer riva  
hinder!

sofia.ec.nilsson@vgregion.se
kristin.eliasson@vgregion.se

Kunskapscentrum för jämlik vård - 
Riva hinder

Kunskapscentrum för jämlik vård på 
Facebook

Hej Sofia och Kristin! Ni arbetar på 
Kunskapscentrum för jämlik vård 
i Västra Götalandsregionen. Vill ni 
berätta lite om era roller där?
- Vi jobbar båda som regionutveck-
lare. Sofia har särskilt fokus på frågor 
som rör migration och asylfrågor 
inom hälso- och sjukvården.  
Kristins fokus rör bemötande, tillit 
och kommunikation kopplat till barn 
och deras familjer.

Hur arbetar ni med jämlik hälsa 
inom regionen?
- Vi gör många olika typer av  
insatser genom utbildning och verk-
samhetsutveckling. Vi handlägger 
även politiska motioner och uppdrag. 
Framförallt försöker vi stötta det  
konkreta förändringsarbetet nära 
regionens invånare och i samverkan 
med många olika professioner. Vi 
arbetar även för att hälso- och sjuk-
vården ska vara enkel och tillgänglig 
att nå för målgrupper som stöter på 
hinder inför eller i mötet med vår-
den. Ett exempel på det är att vi har 
deltagit i Västra Götalandsregionens 
arbete för att möjliggöra vaccination 
mot covid-19 för socialt utsatta  
grupper. Det arbetet har resulterat 
i ett flexibelt arbetssätt med mobila 
vaccinationsteam, låg-tröskelverk-
samheter och kommunikations- 
insatser via, för målgrupperna, kända 
kanaler. 

Ni har tagit fram det upp- 
skattade materialet Riva Hinder, 
vill ni berätta om bakgrunden till 
materialet?
- Det är så roligt att det är omtyckt 
– att det upplevs konkret! Vi tog 
fram det efter flera års arbete där vi 
fått till oss berättelser från patien-
ter, medarbetare och studenter på 
olika vårdutbildningar. Framför allt 
handlade det om de utmaningar som 
finns i mötet mellan vårdpersonal och 
patienter/närstående som kommer 
från ett annat sammanhang än vad 
jag som professionell kanske gör. 
Men som också kan finnas inom en 

Bild: Sofia Nilsson, Kristin Eliasson
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Jämlik vård innebär att bemötande, 
vård och behandling ska ges på lika 
villkor till alla oavsett kön, ålder, 
bostadsort, funktionalitet, utbildning, 
social ställning, etnisk eller religiös 
tillhörighet eller sexuell läggning, och 
oavsett kombinationer av dessa.

Hur jobbar vi med detta på Vårdcen-
tralen Näsby? För er som inte känner 
till min arbetsplats så ligger den i 
Kristianstad i ett område med fler-
talet olika nationaliteter och många 
av våra listade patienter kan varken 
prata eller skriva på svenska. En del 
av våra listade patienter har nyligen 
kommit till Sverige, medan andra har 
bott här en längre tid. Vi har lista-
de patienter i alla åldrar, med olika 
utbildningsnivåer, religiösa tillhörig-
heter och sexuell läggning. 

Personalen på vårdcentralen Näsby 
jobbar alla mot samma mål, en jämlik 
vård. Detta genomsyrar vårt dagliga 
arbete, i alla de möten vi har. Exem-
pelvis har vi vår triage öppen varje 
dag, kl. 8-16. Detta för att många 
av våra listade patienter inte klarar 
av att ringa telefonrådgivningen. 
Till vår hjälp har vi en servicevärd, 
Ahmed, som själv kom till Sverige år 
2015. Han gör ett fantastiskt jobb i 
väntrummet och hjälper bland annat 
patienter med att förstå vart de ska 
gå i vår stora byggnad. Vi har även 
en väntrumstolk, Mukhtar, som 
är trespråkig. Han pratar, förutom 
svenska, både arabiska och soma-
liska, de språk som är vanligast hos 

oss. Mukthar hjälper exempelvis till 
med att tolka i triagen och han gör 
en enorm insats för våra patienter 
och vårdcentralen. De flesta av våra 
listade patienter känner honom väl 
och känner en trygghet i honom som 
underlättar för alla parter i mötet 
med tolk. 

Under pandemin har vår förmåga att 
förändra vårt arbetssätt satts på sin 
spets. Vi var de första som började 
använda sluss och har det fortfaran-
de. I slussen finns alltid en person 
som pratar arabiska eller somaliska 
tillgänglig. Det är viktigt att vi ger 
våra patienter förutsättningar till 
att förstå vikten av sina symtom. 
Kommer en person till vårdcentralen 
med symtom som skulle kunna vara 
covid-19 så hänvisas dem till en  
annan ingång där personal möter 
upp. Utan vår väntrumstolk och 
servicevärd hade denna information 
ibland inte varit möjlig att förmedla. 
Under pandemin gjorde vi riktade 
informationsinsatser och hjälpte till 
att boka vaccinationstid. Många av 
våra listade patienter har inte mobilt 
BankID, vilket till en början krävdes 
för att boka vaccinationstid såväl 
som provtagning vid symtom. Vi 
möttes också av problem att ta sig 
till upphandlade aktörer. Vi beslutade 
oss för att ställa oss utanför moskén 
som ligger vid vårdcentralen. Kontakt 
togs med Imamen som informerade 
att vi skulle vara på plats. Jag själv, en 
arabisktalande läkare, vår väntrums-
tolk och en undersköterska närva-

rade. Vi hade tryckt ut olika infor-
mationsblad och hälsodeklarationer 
på flertalet olika språk. Vi hjälpte de 
som var intresserade att boka tid. En 
del informerade vi gällande vikten av 
vaccinationen. Då vi möttes av skepti-
cism mot vaccinet, bland annat för att 
de inte kan följa informationsflödet. 
Denna insats gjorde vi två gånger 
med gott resultat. 

Vi genomförde även tre riktade insat-
ser tillsammans med Länsstyrelsen på 
Gamlegården centrum där vi erbjöd 
drop-in vaccination. Vid dessa tre 
tillfällen vaccinerade vi 150 personer, 
något vi är väldigt nöjda med.
Under pilotprojektet för Riktade 
hälsosamtal var jag själv med som 
samtalsledare tillsammans med min 
kollega Felix som är dietist. Vi antog 
att det skulle bli en utmaning att nå 
våra listade patienter med all infor-
mation och en telefonkontakt, men 
även svårigheter med webbstödet 
då en del inte har mobilt BankID. Vi 
insåg dock att vi hade en fördel då 
vi båda kände oss trygga i telefon-
samtal med tolk, då det innefattas i 
vårt dagliga arbete. Vår väntrumstolk 
hjälpte oss med att ringa telefon- 
samtalen där deltagaren skulle tacka 
”ja” eller ”nej” till ett hälsosamtal. Vi 
använde oss av tolk vid ca en tred-
jedel av hälsosamtalen och i flertalet 
av dessa fick hälsoenkäten fyllas i 
på plats. Vi insåg vilka tolkar vi såg 
som användbara i hälsosamtalen och 
försökte att boka dessa vid samt-
liga samtal som krävde tolk. Trots 
att vårdcentralen ligger i ett utsatt 
område där det kan vara svårt att 
nå ut med information så fick vi ett 
lika högt deltagande som förväntat 
(40%), något vi är väldigt stolta över.
 
Avslutningsvis vill jag säga att det 
spelar ingen roll vem du är, vilket 
språk du pratar eller vilken gud du 
tror på. Oavsett dina värderingar har 
du rätt till jämlik vård och respekt, 
oavsett var du söker vård. Detta  
önskar jag att alla som jobbar inom  
vårdyrket ser som en självklarhet, 
precis som vi gör på Vårdcentralen 
Näsby.

Bild och text: Louise Palmqvist, Sjuksköterska 
VC Näsby, samtalsledare för Riktade hälso- 
samtal samt resurs i det verksamhetsnära 
stödet

JÄMLIK VÅRD I FOKUS PÅ NÄSBYS  
VÅRDCENTRAL



Har du förslag på teman eller innehåll till vårt nyhetsbrev? Dela med dig!
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Regeringsuppdrag för att främja hälsosamma matvanor 
             Under våren 2021 fick Folkhälso- 

myndigheten och Livsmedelsverket ett 
gemensamt regeringsuppdrag att ta 
fram förslag till nationella mål och 
indikatorer för en hållbar och hälso-
sam livsmedelskonsumtion. Bakgrun-
den till uppdraget är att ohälsosamma 
matvanor är en av de största risk- 
faktorerna för ohälsa och förtida död i 
Sverige idag. För att bryta den nega- 
tiva trenden och ställa om livsmedels- 

konsumtionen krävs tydliga mål och indikatorer att sträva mot, synliggöra 
och följa upp. Målen som ska tas fram kommer att vara vägledande för 
regioner och kommuners folkhälsoarbete och kommer även att omfatta 
livsmedelsbranschen och civilsamhället. Målen ska verka som ett incitament 
för prioritering och kraftsamling för att minska den ojämlikhet som idag är 
kopplad till matrelaterad ohälsa. 

Nationella mål för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion - Livsmedels-
verket

Bild: Pixabay

Alkoholrapporten 2021 - Alkohol och vård
För femte året i rad är Systembolagets årliga alkoholrapport nu publicerad 
och innehåller som vanligt uppdateringar om vad som händer på alkoho-
lområdet. I detta års utgåva ligger fokus på alkohol i relation till vård och 
kostnader. I rapporten presenteras bland annat en undersökning som Kantar 
Sifo genomfört på uppdrag av Systembolaget om allmänhetens kunskap 
om hälsoriskerna med alkoholkonsumtion. Rapporten visar att kunskapen i 
frågan är låg och behöver förbättras, även bland vårdpersonal.  

Alkoholrapporten 2021 - Alkohol och vård - Systembolaget

Nikotin kan ge ökad risk för 
blodpropp

En ny studie genomförd av  
Karolinska institutet har undersökt 
nikotinets påverkan på blodkärlen. 
I studien lät forskarna deltagarna 
puffa på e-cigaretter med nikotin 30 
gånger under 30 minuter och efter 
en vecka upprepades försöken med 
e-cigaretter utan nikotin.  
Resultaten visar att deltagarna som 
hade rökt e-cigaretter med nikotin 
fick ökad puls, ökat blodtryck och 
sänkt hudtemperatur. Forskarna såg 
även en ökad tendens för blod-
plättarna i blodet att koagulera. 
Effekterna kunde inte registreras 
vid användning av e-cigarett utan 
nikotin, vilket gör forskningen unik 
då man nu lyckats isolera effek-
ten av själva nikotinet. Samman-
fattningsvis menar forskarna att 
effekterna av att röka e-cigaretter 
med nikotin kan liknas vid dem som 
orsakas av traditionella cigaretter. 
Forskarna menar även att långvarig 
användning kan leda till ökad risk 
för hjärtinfarkt och stroke. 

E-cigaretter med nikotin kan ge 
ökad risk för blodpropp - Tobaks-
fakta

I Sverige är användadet av e-ciga-
retter fortfarande lågt i jämförelse 
med andra länder som exempelvis 
Storbritannien eller USA, därför 
släpar forskningen efter och frågor-
na kring faran med e-cigaretter är 
många. Magnus Lundbäck, docent i 
kardiologi vid Karolinska institutet, 
svarar i en intervju på frågor om hur 
farliga e-cigaretter egentligen är. 

Hur farligt är e-cigaretter?

Bild: Pixabay

Nu är nya FYSS 2021 här!
FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjuk-
domsbehandling) är en evidensbaserad handbok som 
bland annat riktar sig till hälso- och sjukvården vid 
rådgivning och behandling med fysisk aktivitet. Nu är 
nya FYSS 2021 här, den fjärde reviderade upplagan! 
Handboken består, likt föregående utgåvor, av två  
delar: en allmän del som ger fördjupning inom om- 
råden av betydelse för ordination av fysisk aktivitet 
och en diagnosspecifik del. I den första delen finns 
kapitel med de nya rekommendationerna för fysisk 
aktivitet och stillasittande för vuxna, äldre, barn och 
unga samt vid graviditet. Nytt för denna utgåvan är 
även ett kapitel med fysisk aktivitet för barn med olika 

sjukdomstillstånd, ett kapitel med de åtta bästa insatserna för att främja 
fysisk aktivitet på samhällsnivå och ett kapitel med metoden FaR (Fysisk 
aktivitet på Recept). I den diagnosspecifika delen ingår 35 diagnoser av 
vilka insomni, klimakteriet och lungfibros är nya. FYSS produceras av YFA 
(Yrkesföreningen för fysisk aktivitet) och stora delar finns fritt tillgängligt på 
hemsidan, där finns 20 av de 35 diagnoserna och även sex nya kapitel. 

FYSS - Evidensbaserad kunskapsbas

Bild: FYSS 2021

https://vardgivare.skane.se/supportsidor/formular/kcnyhetsbrev---enkat/
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Hej Micke! Vad är din roll inom 
Kunskapscentrum levnadsvanor 
och sjukdomsprevention?

- Jag är specialist i allmänmedicin, 
företagsläkare och arbetar även som 
strateg på Kunskapscentrum levnads-
vanor och sjukdomsprevention. Rent 
innehållsmässigt består arbetet av att 
delta i utbildning och uppföljning av 
den evidens som finns för att  
säkerställa att vi hela tiden är upp-
daterade och arbetar evidensbaserat 
med implementeringen av Riktade 
hälsosamtal tillsammans med övriga 
mycket kompetenta medarbetare.

Varför är det hälsofrämjande  
arbetet så viktigt?

- En övervägande del av sjukdom och 
död i världen och i Sverige går att 
koppla till levnadsvanor. WHO  
bedömer att nästan all hjärtkärlsjuk-
dom och diabetes typ 2 kan före- 
byggas och cirka 30-40 % av all 
cancer. Som jag ser det är vi inne i ett 
paradigmskifte de senaste 20-30 åren 
där hälsoekonomiska beräkningar 
visar på att behovet av preventivt  
arbete både är kostnadseffektivt 
och en förutsättning för förbättrad 
folkhälsa. 

Ett skifte i hälsoarbetet behövs för att 
möta framtidens krav på hälsobeho-

ven. Vi måste fokusera 
mer på medborgarnas 
egenansvar i sin hälsa 
där vi i sjukvården  
parallellt med klinisk 
vård måste lägga ett 
större fokus på råd-
givning och stöttning 
gällande egenvård. 

Folkhälsoarbete  
spänner över hela sam-
hället men min uppfatt-
ning är att sjukvården 
har en central roll i 
detta arbete som  
kunskapsorganisation 
och med hög  
kompetens att driva 
och utvärdera den 
evidens som vi har som 
grund för att ge korrek-

ta och evidensbaserade råd. Viktigt 
är även att vi förmedlar kunskap på 
ett personcentrerat och för patienten 
respektfullt sätt i dialogform där alla 
människors autonomi är i fokus. 

Vad tänker du att Kunskapscen-
trum levnadsvanor och sjuk-
domsprevention kan bidra med 
gällande det hälsofrämjande 
arbetet?

- Riktade hälsosamtal är ett verktyg 
för att på ett evidensbaserat, struk-
turerat och personcentrerat sätt föra 
dialog kring levnadsvanors betydelse 
för hälsan och ger en god organi-
satorisk och kunskapsstruktur på en 
vårdcentral för att effektivt arbeta 
med detta både som verktyg för  
primär och sekundärprevention. Det 
ses också redan nu tecken på att 

detta arbetssätt gör primärvården till
en attraktiv arbetsgivare. Jag ser det 
som oerhört spännande utveckling 
som pågår i Sverige med fler och 
fler regioner som nu inför Riktade  
hälsosamtal. Att få vara en del av  
detta arbete och framförallt i Skåne

som enligt mig ligger väldigt mycket i 
framkant vad gäller organisation och 
drivkraft känns oerhört stimulerande.

Vad gör du när du inte jobbar på 
Kunskapscentrum levnadsvanor 
och sjukdomsprevention?

- Min andra del så arbetar jag 40 % i  
Region Kronoberg på Rättspsy-
kiatriska Rikskliniken i Växjö med 
allmänmedicinska bedömningar och 
levnadsvanearbete med de intagna 
patienterna. Jag är även medlem i  
Lokalt programområde (LPO)  
levnadsvanor i Region Kronoberg 
samt är delaktig i ST-utbildningen 
för läkare i levnadsvanor och sjuk-
domsprevention.

Kanske har arbetet på Kunskapscen-
trum blivit än mer viktigt för mig 
eftersom jag själv gjort en större 
livsstilsförändring för ca fyra år sedan. 
Det var i början en stor omställning 
både privat och i arbetet och jag 
upplever att jag  själv kan se hur 
fantastiskt mycket bättre jag själv och 
min omgivning mår när jag ser till att 
hålla igång med min padel, tennis, 
cykel, styrketräning samt prome-
nader. Mina tre barn och hund får 
hänga med så ofta det går. Min fru är 
läkare och chef inom Region Skåne 
så där försöker stötta i att hon också 
lyckas få ihop det utmanande pusslet, 
det är inte lätt. Blir det för mycket så 
kan vi bara  njuta av den underbara 
naturen i Kullabygden.

E-mail: mikael.vestlundwibom@
skane.se

Bild: Mikael Vestlund Wibom

Bild: Pixabay
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INTERVJU MED EN MEDARBETARE

     Ett skifte i  
hälsoarbetet be-
hövs för att möta 

framtidens krav på 
hälsobehoven. 

”

mailto:mikael.vestlundwibom@skane.se
mailto:mikael.vestlundwibom@skane.se


RIKTADE HÄLSOSAMTAL
11

Just nu finns det 178 aktiva samtalsledare  
fördelade på 103 vårdcentraler som påbörjat 
arbetet med hälsosamtalen. Av dessa är 35 privata 
vårdcentraler och 68 offentliga vårdcentraler. Nya 
samtalsledare utbildas fortlöpande.  

Vårens utbildningar
Har du en kollega som vill bli samtalsledare?
Datum och anmälan nedan:

Utbildning i metoden Riktade hälsosamtal
19-20 jan
9-10 feb
14-15 mars
20-21 april
16-17 maj

MI-grundutbildning
24-25 jan + 1 mars
2-3 mars + 31 mars
23-24 mars + 26 april
5-6 april + 9 maj
27-28 april + 23 maj
11-12 maj + 14 juni

MI-repetitionsutbildning
8 februari
2 maj

Nya datum för workshops! 
Dessa workshoppar riktar sig till dig som är samtals-
ledare och ska starta upp med Riktade hälsosamtal 
på din vårdcentral. Under workshopparna repe- 
terar vi de praktiska delarna som ingår i metoden. 
Observera att samtliga workshoppar sker digitalt via 
Teams.

13 maj kl.12:30-14:00
2 juni kl.14:30-16:00

13 jan kl.14:30-16:00
16 feb kl.14:30-16:00 
30 mars kl.14:30-16:00

Nya 40-åringar 2022
Budget för hälsosamtalen 2022 är på plats. Från och 
med 1 januari är det grönt ljus för att kalla 2022 års 
40-åringar, alltså de som är födda 1982. Varje genom-
fört hälsosamtal ger 1000 kr i ersättning till vård- 
centralen.

Hur når vi sårbara grupper? 

Vårt mål är att så många som möjligt i befolkningen ska 
få information om vad ett hälsosamtal innebär, där-
för genomförde vi under vecka 42 en samhällsinriktad 
insats på några orter i Skåne. I Näsby erbjöds blod-
tryckskontroll, blodsockerkontroll och vägning. Även 
Folktandvården fanns på plats för att prata om tand-
hälsa. I Malmö var vi i Lindängen och träffade nätverket 
”Kvinnors hälsa” och i Rosengård samverkade vi med 
Länsstyrelsens hälsokommunikatörer för att på bästa 
sätt nå så många som möjligt. På Värnhem i Malmö 
stod vi utanför Coopbutiken och i Svalöv hade vi akti-
viteter under flera dagar tillsammans med kommunen 
och lokala livsmedelsbutiker. En liknande insats planeras 
under våren då vi upplevde att det fanns ett stort behov 
hos de personer vi träffade att få prata om sin hälsa. 

Bild: Louise Palmquist, Felix Vikingsson, Majlinda Krasniqi, Taher Taher

Hälsosamtalen på Instagram!
Äntligen har Riktade hälsosamtal ett eget 

Instagram-konto! Läs mer om vårt pågående 
arbete och kommande aktiviteter på vårt nyligen 
startade instagram-konto ”Hälsosamtal i Skåne”. 

Sök på Hälsosamtal i Skåne eller scanna QR-ko-
den för att följa oss!

Bild: Johanna Jaran, Emma Appell
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      Det finns riktinjer för allt. Vem du än är, vad du än söker för inom 
vården så kan du ge dig på att någon sjuksköterska eller läkare 
kommer att ta dina symptom, stoppa in dem i ett flödesschema, kolla 
lokala riktlinjer och sedan tro sig veta vad du behöver. Riktlinjerna är 
lokala, alltså de kan skilja sig åt beroende på var du söker. De kallar 
det jämlik vård, den vård där du blir en siffra, som ska följa en kurva 
eller ett normalt sjukdomsförlopp. Det är kanske jämlikt när det är 
lika dåligt för alla?

På sjukhus och vårdcentraler sitter vi, med vår kompetens och tycker. 
Ännu ett komplicerat patientfall som ska lösas. Ingenstans skym-
tas personen det berör. Vi letar i provsvar, diverse tester och  bland 
journaler utan att hitta felet. Något är ju fel. Detektivbyrån Vård och 

omsorg ska lösa fallet. Genom att skriva ut mediciner, gissa och tycka. Har du tur får du en remiss vidare till nästa  
detektiv som utan din hjälp ska gissa, tycka och hitta lösningen. Ingenstans skymtas patienten. 

Vi släcker bränder, därför att vi inte har tid. Du får ett brev hem där det står att proverna var bra. Så då är du väl  
bättre? Men... Det förebyggande arbetet är primärvårdens själ. Och denna själ börjar få lite nya krafter. 

Under året har många pusselbitar fallit på plats för mig. Det började med de riktade hälsosamtalen där man kallar in 
fullt friska (trodde vi) 40-åringar och pratar om hur de mår, tar ett blodtryck och låter dem skatta sig via ett webb- 
formulär. Inget gissande. Patienterna berättar hur det är och hur de mår. Nästa pusselbit var en utbildning i motiveran-
de samtal. Här får patienten föra samtalet. Inget gissande. Reflektioner och öppna frågor. En nyfikenhet. Patienterna 
började säga i rummet att de kände sig hörda. Sedda. Ibland till och med hjälpta. Under utbildningen fick jag höra en 
podd eller 20 om nära vård av SKR och lära känna Livsstilsverktyget. Anders Rosengren, läkare och professor i  
molekylär medicin vid Göteborgs universitet som leder forskningen om Livsstilsverktyget, berättar om motorn till sann 
förändring - meningen med livet. 

Och så pusselbiten som var svårast av alla. Att hålla käften. Att sluta gissa och tycka. Att luta mig tillbaka i min stol i ett 
litet rum i Svalöv och låta personen framför mig träda fram. Jag hör mig säga: ”Vad gör dig lycklig?” till en patient som 
söker för halsbränna och ångest, sömnsvårigheter. ”Att känna mig frisk och vara med min familj”, svarar han. Jag håller 
käften. Han berättar om hur han brukade cykla mountainbike i skogen, det gjorde honom lycklig. På den tiden sov han 
bättre. Jag håller käften lite till. Kanske att jag reflekterade: ”du sov bättre när du rörde på dig”. ”Ja, jag hade också mer 
tid för familjen, nu bara jobbar jag. Jag är så stressad”, säger han. Jag håller käften. Kanske ler lite. Jag känner att jag 
tycker om honom, som människa alltså. Här sitter han och reflekterar över vad är hälsa, hur kan jag må bra, vad  
behöver jag göra för att leva länge och väl, utan att jag ens öppnat munnen. Inga prover, inga mediciner, inget  
gissande. Detektivbyrån är stängd. Här finns medmänsklighet. 

Patienten gör en plan: sluta tramsa med övertid och telefonen klistrad vid 
örat. Ta ett snack med familjen om saker och ting. Börja cykla igen. Ringa en 
vän. Vi bokar en uppföljning. Jag får ju lov att säga vårdmantrat ”om du inte 
blir bättre får du höra av dig” så att jag inte blir stämd sedan när han finner 
sin mening med livet men fortfarande har halsbränna. ”Jag tycker du är  
modig”, säger jag i dörren. ”Det har aldrig någon sagt till mig”, säger han 
tillbaka. Han säger också att det här hälsosamtalet inte var vad han hade 
förväntat sig. Sen blir han tårögd och då vill jag nästan ta med honom hem 
och bjuda på kaffe men jag håller käften... några sekunder till, bara håll. Nu. 
Käften. ”Tack”, säger han. Sådär på riktigt. Vid nästa besök hade han fullföljt sin 
plan. Och han mådde bättre. Inget gissande. Inget tyckande. Inga mediciner. Inga remisser. Ingen sjukskrivning.  
Däremot lärde vi känna varandra lite. Fick han vård? Vad tycker du?

Vi behöver förstärka det förebyggande, motiverande arbetet med levnadsvanor ännu mer och använda oss av de  
evidensbaserade metoder som finns. Alla vårdcentraler bör erbjuda patienter chansen till en bättre hälsa utan  
biverkningar - för en god och nära vård med tid för omtanke.

Det förebyggande arbetet är primärvårdens själ - Dagens medicin

Text av: Linda Hunter

Bild: Pixabay

Bild: Linda Hunter

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/det-forebyggande-arbetet-ar-primarvardens-sjal/
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Samhälls- och hälsokommunikatörerna vid 
Länsstyrelsen Skåne
Samhälls- och hälsokommunikatörerna möter de ny- 
anlända i Skånes kommuner och förmedlar grundlägg- 
ande kunskaper om samhälle och hälsa på de nyanländas 
modersmål. Hälsokommunikatörerna möjliggör viktig 
information och dialog om bland annat demokrati, jäm-
ställdhet, föräldraskap och hälsa i Sverige. De har aka-
demisk bakgrund och egna erfarenheter av att vara ny i 
Sverige. Hälsokommunikatörerna arbetar just nu aktivt för 
att sprida information om vaccinering mot covid-19. De 
informerar också nyanlända om Riktade hälsosamtal och 
de har också tillsammans med oss på Kunskapscentrum 
informerat om hälsosamtalen på Rosengård centrum. 

Samhällsorientering för nyanlända - Länsstyrelsen Skåne
Bild: Anna Pergeman, Johanna Jaran, Ziad Jomaa, Fadil Radi, Emma 
Appell

Tolkutbildning i Riktade  
hälsosamtal
Tillsammans med tolkförmedlaren 
Digitaltolk så håller Kunskapscentrum 
på att ta fram en digital utbildning 
för Skånes tolkar i metoden Riktade 
hälsosamtal. Syftet med utbildningen 
är att tolkarna ska få en förståelse 
kring vad ett riktat hälsosamtal är, 
vad samtalsmetoden motiverande 
samtal innebär och vilka förvänt-

ningar som finns på tolken vid ett 
hälsosamtal. Målsättningen är att alla 
deltagare ska få ett likvärdigt hälso-
samtal och ett jämlikt bemötande, 
oavsett om de kan svenska eller ej.

Utbildningen består av tio avsnitt och 
är till stor del videobaserad. Förutom 
Kunskapscentrums medarbetare så 
medverkar samtalsledaren Louise 
Palmqvist och tolken Mukhtar Abdi 
från Näsby vårdcentral. I utbildningen 

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! Har du förslag på  

teman eller innehåll 
till vårt nyhetsbrev?  

Maila oss!

delar de med sig av sina egna  
erfarenheter av att genomföra hälso-
samtal med tolk.

För att bli godkänd måste tolken i 
slutet av utbildningen klara av ett 
kunskapstest. Vid bokning av tolk 
kommer det sedan gå att efterfråga 
tolk med godkänd utbildning direkt i 
bokningssystemet. Förhoppningen är 
att utbildningen ska vara pilottestad 
och färdig att lanseras i januari.

Riktade hälsosamtal – en möjlighet till ökad jämlikhet i hälsa 
Metoden Riktade hälsosamtal kan beskrivas som ett svenskt koncept för god, mer  
jämlik och hållbar hälsa i befolkningen. Huvudsyftet är att förbättra levnadsvanor  
och förebygga hjärtkärlsjukdom. Det som utmärker metoden är att den är integrerad i 
primärvården, befolkningsbaserad och kombinerar en låg- och högriskstrategi. Detta 
innebär att alla invånare i en viss åldersgrupp erbjuds generella insatser och att de som 
faller ut med ytterligare behov erbjuds vidare åtgärd. Nationellt har Region Väster- 
botten och Region Jönköping varit igång längst med metoden. Forskning från dessa 
regioner visar att Riktade hälsosamtal bidrar till bättre levnadsvanor, förbättrad riskpro-
fil och lägre dödlighet. Studier från Västerbotten visar att deltagandet inte är kopplat till 
utbildningsnivå eller födelseland, dock ses en viss underrepresentation av deltagare 
med låg inkomstnivå. Resultaten visar dessutom att metoden räddar fler liv bland de 
med medel-lång (kvinnor) till låg (män) utbildningsnivå än bland de med hög utbild-
ningsnivå. 

Vidare bidrar Riktade hälsosamtal till att diabetes typ 2 upptäcks tidigare än när  
diagnosen sätts inom ordinarie klinik. Dessutom är prognosen för de som fått sin dia- 
betesdiagnos inom ramen för hälsosamtalen bättre avseende såväl följdsjukdomar som dödlighet än för de som får sin 
diagnos genom primärvårdens ordinarie arbetssätt. En hälsoekonomisk utvärdering visar att metoden är kostnads- 
effektiv, såväl för vården som för samhället. Även i Region Jönköping har långtidsuppföljningar genomförts som visar 
på lägre dödlighet både bland de som deltar och de som bjuds in. I Region Jönköping har även andelen deltagare 
med låg utbildningsnivå varit högre än förväntat sett till motsvarande åldersgrupp i riket. 

Bild: Hälsokurvan
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