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Kommande utbildningar

Grundutbildning Fysisk aktivitet på 
Recept (FaR) 
20 sep, anmälan kommer inom kort

Hälsosamma matvanor - samtals-
stöd för hälso- och sjukvårds- 
personal 
22 sep, Digital 
 
Utbildning till diplomerad tobaks-
avvänjare 
28-30 sep + 14 dec, Lund

Alkohol - en fråga för vården
6 okt, Digital

Alkoholbehandling för primär- 
vården - enligt MET-metoden
13-14 okt + 8 dec, Lund

Utbildning för dietister i LEVA- 
metoden 
20 okt, 2 nov, 29 nov, Malmö

Tobak - en fråga för vården
27 okt, Digital

Grundutbildning Fysisk aktivitet på 
Recept (FaR) 
15 nov, anmälan kommer inom kort

Hälsosamma matvanor - samtals-
stöd för hälso- och sjukvårds- 
personal 
16 nov, Digital

Nätverksträff för MET-utbildade
17 nov, Digital

Nätverksträff för diplomerade 
tobaksavvänjare
17 nov, Digital

Alkohol - en fråga för vården
1 dec, Digital

Tobak - en fråga för vården
13 dec, Digital

Goda levnadsvanor gör skillnad
Webbutbildning

Hej alla prenumeranter!

Vi kan stolt meddela att införandet av Riktade hälsosamtal pågår för fullt 
i Skåne. Sedan augusti 2021 kan de vårdcentraler som har utbildade sam-
talsledare erbjuda sina listade 40-åringar ett hälsosamtal och sedan maj 
2022 även listade 50-åringar. Riktade hälsosamtal är en strukturerad och 
evidensbaserad metod för att förebygga hjärtkärlsjukdom och diabetes typ 
2.  Innan hälsosamtalet besvarar deltagaren en hälsoenkät, lämnar blodprov 
och mätvärden. Enkätsvar och mätvärden visas i Hälsokurvan som sedan är 
utgångspunkt för hälsosamtalet. 

Idag har vi 264 utbildade samtalsledare på 139 vårdcentraler, 78 i offentlig 
regi och 61 i privat regi. Vilket fint arbete alla samtalsledare gör! I år har det 
skickats ut 6050 inbjudningar och det har genomförts 1918 hälsosamtal. Det 
innebär att 1918 skåningar har getts möjligheten att göra medvetna val för 
sin hälsa, med syfte att minska risken för hjärtkärlsjukdom! Vi på enheten för 
kunskapsstyrning och FoU har uppdraget som metod- och kompetensstöd. 
Utöver utbildningsinsatser och ansvar för processen ingår även verksamhets-
nära stöd till samtalsledarna med daglig support via telefon och mail samt 
att anordna workshops, APT-föreläsningar, nätverksträffar och stormöten.  

Som ansvariga för samtalsledarutbildningen möter vi engagerade medar-
betare som har ett stort intresse för det sjukdomsförebyggande arbetet och 
metoden. Många samtalsledare som varit i gång ett tag berättar om fina 
och viktiga samtal med deltagarna. Hälsosamtalen har också öppnat upp för 
viktiga samarbeten inom Region Skåne men också externt. Exempelvis intro-
duceras nu Livsstilsverktyget för deltagare som genomfört ett hälsosamtal, 
vilket är ett samarbete med Göteborgs och Lunds universitet. Här ges delta-
garen möjlighet att fortsätta reflektera vad som är viktigt och vidmakthålla 
hälsosamma vanor. 

Till hösten fortsätter vi utbilda nya samtalsledare och stöttar vårdcentra-
lerna i implementeringen. Vi startar också en pilotfas för 70-åringar och en 
pilotfas för digitala hälsosamtal. Vi är också glada över att vi nu har en Lokal 
arbetsgrupp (LAG) med syfte att utveckla metoden här i Skåne! Tillsammans 
skapar vi bättre hälsa för fler!
 
Johanna Jaran, processledare för Riktade hälsosamtal, fysioterapeut 
Emma Appell, processledare för Riktade hälsosamtal, sjuksköterska
Malin Skogström, samordnare, allmänläkare

Bild: Bo Jönsson
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hade en helt grön kurva, alltså min-
dre än 1 procent. Utifrån vad initiala 
data visar så kan vi konstatera att häl-
sosamtalen tycks nå en representativ 
andel av befolkningen och även en 
stor andel av dem med ohälsosamma 
levnadsvanor och förhöjd risk.

Rapport breddinförande Riktade häl-
sosamtal Region Skåne 2021

Vad gäller dagliga snusare så var det 
framförallt männen som utmärkte sig. 
Var fjärde deltagande man snusade 
dagligen. Bland uppmätta mätvärden 
ser vi bland annat att en stor andel 
deltagare hade ett förhöjt fasteblod-
socker (7 procent kvinnor, 18 procent 
män). Det ses även en stor andel 
deltagare med förhöjda kolesterol-
värden och även en betydande andel, 
framförallt män, med högt blodtryck. 
Ser vi till BMI så ser vi att två tredje-
delar av männen och hälften av  
kvinnorna hade en övervikt eller  
obesitas. Vilket återigen är högre 
än vad vi ser i folkhälsoenkäten.
Samtalsledarna fick också möjlighet 
att besvara huruvida hälsosamtalet 
väckte misstanke om ny diagnos 
och där vi ser att så var fallet för var 
tionde kvinna och var fjärde man, och 
huvudsakligen då relaterat till högt 
blodtryck, högt kolesterol, obesitas 
och diabetes. Vid en sammanställning 
av deltagarnas hälsokurvor i mitten 
av december, efter 641 hälsosamtal, 
så var det enbart 6 deltagare som 

Resultat från implementering 
av Riktade hälsosamtal  
hösten 2021
Under perioden 18 augusti till 31 
december 2021 genomfördes 887 
hälsosamtal. Det innebär att 45 
procent av de inbjudna 40-åringarna 
tackade ”ja” till ett hälsosamtal, vilket 
var över förväntan då statistik från 
andra regioner visar på ca 40 procent 
deltagande bland 40-åringar. Bland 
de som deltog var det något högre 
andel kvinnor (56 procent) än män 
(44 procent). Samtidigt var fördel-
ningen utifrån utbildningsnivå och 
födelseland överensstämmande med 
övriga i samma ålder i den skånska 
befolkningen. 

Resultaten i hälsosamtalen visade på 
en relativt hög andel med en riskkon-
sumtion av alkohol, framförallt hos 
männen (19 procent). Andelen dag-
ligrökare var också högre än vad som 
ses i folkhälsoenkäten, både hos kvin-
nor (8 procent) och män (11 procent). 

Bild:  Rapport Implementering av 
Riktade hälsosamtal i Skåne

LAG metodutveckling Riktade hälsosamtal - uppstart juni 
2022
Sedan juni 2022 finns nu en Lokal arbetsgrupp, med syfte att utveckla 
metoden Riktade hälsosamtal framöver. Gruppen består av representanter 
från Skånes lärosäten, Centrum för primärvårdsforskning, överläkare inom 
relevanta områden, allmänläkare samt metod- och kompetensstödet. Målet är 
att metoden ska fortsätta följa rådande evidens och riktlinjer samt att  
skåningarna ska erbjudas en hälsosatsning i världsklass.

LAG metodutveckling Riktade hälsosamtal - Vårdgivare Skåne

Medlemmar
Lunds universitet
- Margrét Leósdóttir, överläkare i  
kardiologi vid Skånes universitetsjuk-
hus, forskare vid institutionen för 
kliniska vetenskaper 
- Emily Sonestedt, Docent, Universi-
tetslektor, Nutritionsepidemiolog 
- Gunnar Engström, Professor,  
Kardiovaskulär forskning - epidemio-
logi, Lunds universitet
- Anders Rosengren, Överläkare 
endokrinologen SUS, Professor Lunds 
universitet/Göteborgs universitet
- Isabel Gonçalves, Professor i  
kardiologi med särskild inriktning 
mot kärlforskning

Centrum för primärvårdsforskning
- Kristina Sundquist, Professor vid All-
mänmedicin och klinisk epidemiologi, 
verksamhetschef Centrum för primär-
vårdsforskning, Lunds universitet
- Emelie Stenman, PhD, forsknings- 
koordinator, teamledare

Malmö universitet
- Margareta Rämgård, Docent, Fakul-
teten för hälsa och samhälle, institu-
tionen för vårdvetenskap 

Högskolan Kristianstad
- Lina Behm, biträdande professor i 
omvårdnad, koordinator hälsosamtal

Bild:  Kentaroo Tryman/Scandinav 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane#230073
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FÖREBYGGA MER... OCH BEHANDLA MINDRE?

ut i olika organisationer. Det finns 
många exempel runt om i Sverige där 
personalen på vårdcentraler, vårdav-
delningar osv själva får göra priori-
teringen. Då tycks i de flesta fall be-
handlande insatser prioriteras högre 
än preventiva, även när de preventiva 
är effektivare och kostnadseffektivare. 

Därför behövs en genomtänkt 
strategi för det preventiva arbetet. 
Både för hur det ska prioriteras och 
organiseras. Det bör göras högre upp 
i organisationen än i det vardagliga 
kliniska arbetet.  

Stöd för prioriteringar finns i Häl-
so- och sjukvårdslagen och i den av 
Riksdagen behandlade Prioriterings-
utredningen, med den etiska plattfor-
men för prioriteringar. Den innehåller  
principerna om människovärde, 
behov och solidaritet samt kostnads-
effektivitet. Människovärdesprincipen 
slår fast att alla har lika rätt (ska prio-
riteras lika) till vård. Störst behov och 
god kostnadseffektivitet är viktiga 
grunder för prioritering. Behov hand-
lar om sjukdomars allvarlighetsgrad. 
När en sjukdom är högt prioriterad 
avser det alla insatser utan rang-
ordning, dvs prevention, diagnostik, 
behandling och rehabilitering. 

En god kostnadseffektivitet uppvisas 
när det är en rimlig relation mellan 
kostnad och effekt, mätt i hälsa och 
livskvalitet. I en analys av kostnadsef-
fektivitet ställs kostnader för insatsen, 
mot vinster för berörda individer i 
hälsa och livskvalitet och eventuella 
framtida besparingar för samhället. 
Ofta är det vinster i hälsa och livskva-
litet (i mindre utsträckning bespa-
ringar) som gör en insats kostnads-
effektiv. 

En svår fråga är hur och var i orga-
nisationen prioritering mellan pre-
ventiva och behandlande insatser ska 
ske. Här har forskningen inte kommit 
så långt. Troligen måste det se olika 

Bild:  Lars Hagberg

Bild:  Pixabay

En hälsoekonomisk utvärde-
ring av hälsosamtalen
År 2018 publicerades resultat från 
en hälsoekonomisk utvärdering av 
hälsosamtalen i Västerbotten. Syftet 
med studien var att uppskatta kost-
naderna för att driva hälsosamtalen 
mellan 1990-2006 i relation till häl-
sovinsterna och besparingarna som 
kunde tillskrivas hälsosamtalen under 
samma tidsperiod.

Resultaten visar att hälsosamtalen 
är mycket kostnadseffektiva (650 kr 
per vunnet år av full hälsa) i relation 
till tröskelvärdet på 500 000 kr per 
vunnet år av full hälsa, som vanligtvis 
används i hälsoekonomiska utvärde-
ringar vid beslutsfattande av resurser 
inom hälso- och sjukvården. 

Studien: A cost-effectiveness analysis 
of a community based CVD program 
in Sweden based on a retrospective 
register cohort

Sammanfattning: 

• Vinster i hälsa och livskvalitet för 
patienten är lika mycket värda och 
ska ha samma prioritet oavsett om 
de uppstår genom preventiva eller 
behandlande insatser.

• Behandlande och preventiva insat-
ser ska prioriteras på samma grunder. 
I praktiken av det skälet de ges, dvs 
att de är bra för berörda individer.

• Det krävs en genomtänkt strategi 
för hur det preventiva arbetet ska 
prioriteras och organiseras. Det finns 
alltför många exempel på att det inte 
fungerar att låta personal själva göra 
prioriteringar mellan behandlande 
och preventiva insatser i det dagliga 
kliniska arbetet.

Text av: Lars Hagberg, hälso- 
ekonom och docent på Universitets-
sjukvårdens 
forskningscentrum 
i Region Örebro 
län

Bild:  Niklas Laurin

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5339-3
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5339-3
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5339-3
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5339-3
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HUR UPPLEVER DU HÄLSOSAMTALEN?
- REFLEKTIONER FRÅN AKTIVA SAMTALSLEDARE

Eva Håkansson, arbetsterapeut och samtalsledare på Vård- 
centralen Oxie 

Hur är din upplevelse av att vara samtalsledare och hålla hälsosamtal? 
- Jag tycker det är givande och roligt att hålla hälsosamtal, det är en positiv 
arbetsuppgift och det är roligt att kunna arbeta förebyggande.

Hur ser du på det fortsatta arbetet med hälsosamtalen? 
- Jag kommer att fortsätta hålla samtalen i år för 40- åringar, eftersom jag är 
ensam så hinner jag inte med någon ytterligare åldersgrupp.

Vad tror du att vi kommer se för effekter av hälsosamtalen? 
- Vi hittar en del patienter med förhöjt blodtryck, LDL-värden och blodsocker 
som inte hade hittats utan hälsosamtalen. Långt ifrån alla behöver medicin, 
men alla behöver se över sina levnadsvanor. Även de som inte har några  
tydliga symtom behöver många gånger se över sina levnadsvanor och många 
är motiverade till förändring. 

Bild:  Eva Håkansson

         Lina Folkesson, sjuksköterska och samtalsledare på 
KRY vårdcentral i Lund

Hur är din upplevelse av att vara samtalsledare och hålla hälso-
samtal? 
- Att vara samtalsledare är överraskande roligt, vilket till stor del 
beror på att hälsosamtalen blivit märkbart mer givande jämförelse-
vis med mitt förra sätt att ha samtal på. Det beror dels på att  
mallen vi nu använder oss av under hälsosamtalen är mer struk-
turerad och är väldigt fördjupande. Men även för att sättet vi fått 
lära oss att hålla i samtal (MI) hjälp otroligt mycket. Genom att “gå 
bredvid” och använda sig av personens egna ord i det som vi  
märker att personerna behöver lägga fokus på, hjälper vi dem att 
själva hitta svaren på sina egna frågor. Vilket blivit otroligt mer 
givande för mig som samtalsledare, samt mer hållbart och  
genomförbart för personen jag hjälper. De flesta svarar nu att de är 
förvånade över att samtalet var så bra, och att de är motiverade till 
att börja ta tag i sin hälsa.

Hur ser du på det fortsatta arbetet med hälsosamtalen? 
- Min tro är att fler kommer att gå utbildningen till att bli samtalsledare och på så vis ge fler personer möjlighet till 
att få hjälp i sin vardag, förhoppningsvis redan innan de blivit sjuka. Jag kommer fortsätta att hålla i samtal då det är 
uppenbart att det fungerar och ger en direkt tacksamhet. 

Vad tror du att vi kommer se för effekter av hälsosamtalen? 
- Min förhoppning är att fler kommer att hitta sina egna nycklar till hälso-dörren efter samtalen och på så vis vara till-
räckligt motiverad till att göra en hållbar förändring, för att må bättre i det långa loppet. Jag hoppas och tror att  
hälsosamtalen kommer att erbjudas till fler personer även i yngre åldrar, så att vi i tid kan hjälpa dem med friskvård, 
innan sjukdomarna börjar dyka upp och de minskar sannolikheten att besöka oss i framtiden för sjukvård. 

Bild:  Lina Folkesson



            Linda Carlsson, fysioterapeut och samtalsledare på 
Vårdcentralen Fosietorp

Hur är din upplevelse av att vara samtalsledare och hålla hälso- 
samtal? 
- Jag tycker att det är positivt att arbeta med hälsosamtal och att arbeta 
förebyggande. Jag tror att det är viktigt för framtiden att främja bättre 
levnadsvanor, både för den enskild men även ur ett samhälls- och sjuk-
vårdsperspektiv. Det känns viktigt inte bara att man lever längre, utan 
att det livet också är friskt så att man kan njuta av det liv man har. Sjuk-
vårdsresurserna behöver ju räcka till för alla. Som hälsosamtalsledare har 
jag haft många intressanta och informativa möten. Det är otroligt hur 
mycket information man får om en person på ett samtal och hur positiva 

de flesta är till att diskutera kring sin hälsa. Gensvaret har varit mycket 
positivt från de som har kommit (vilket i princip är alla som vi har fått tag på!).

Hur ser du på det fortsatta arbetet med hälsosamtalen? 
- Jag tycker att det är fortsatt spännande att utveckla arbetssättet och känner att vi har gott stöd från Enheten för  
kunskapsstyrning och FoU. Dock är takten som det rullas ut nu något för hög, då det tar mycket tid i anspråk och vi 
inte är så många som har möjlighet att arbeta med detta om vi samtidigt skall hinna ta hand om vårt övriga primär-
vårdsuppdrag. Jag tror att man behöver tänka på ett annat sätt än listning när man beräknar sjukvårdsresursen detta 
tar och kanske tillsätta tjänster på varje vårdcentral för att kunna ta med övriga årskullar i detta viktiga, men tidskrä-
vande, uppdrag. Det vore synd om man inte har möjlighet att ta vara på arbetssättet för att resurserna inte räcker till.

Vad tror du att vi kommer se för effekter av hälsosamtalen? 
- Jag hoppas på att vi introducerar nya tankar och förstärker den koppling mellan goda levnadsvanor och hälsa för 
de enskilda som vi träffar. Vi har redan på min vårdcentral hittat bl a en diabetiker som inte visste att han hade denna 
sjukdom om det inte vore för att han kom till sitt hälsosamtal. Efter två uppföljningsbesök hos mig med samtal om 
kost och motion samt kontakt med en diabetessjuksköterska hade har lagt om stora delar av vad han åt och hur han 
rörde sig. Han var oerhört tacksam över att han hade nappat på erbjudandet då han nu sov så mycket bättre, kände 
sig gladare och mådde bättre än på flera år. Symtom som han inte hade förknippat med högt blodsocker var nu borta. 
För denne enskilde var vinsten väldigt stor. Jag tror dock att många även med mindre förändringar förhoppningsvis 
kommer att utveckla färre sjukdomar och må bättre, vilket på sikt borde minska sjukvårdskonsumtionen. Jag känner 
mig optimistisk till hur detta kommer leda till många fördelar i framtiden.

Bild:  Linda Carlsson
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Jeanette Tage, dietist och samtalsledare på Vårdcentralen Svalöv

Hur är din upplevelse av att vara samtalsledare och hålla hälsosamtal? 
- Jag tycker den enbart är positiv. Det känns bra att arbeta förebyggande och 
främja goda levnadsvanor och det blir positiva samtal. I början var det nervöst, 
man vill inte missa något, men efter hand känns det mer avslappnat. Det är roligt 
och givande att träffa olika människor. Gensvaret man får är också positivt.

Hur ser du på det fortsatta arbetet med hälsosamtalen? 
- Det är också bara positivt. Bra att det blir för fler åldersgrupper, att fler får ta del 
av samtalen. Där jag arbetar är vi 3 samtalsledare och min vårdcentral satsar på att 
arbeta förebyggande. 

Vad tror du att vi kommer se för effekter av hälsosamtalen? 
- Jag tror och hoppas att vi kommer att förebygga diabetes och hjärtkärlsjukdo-
mar. Jag har exempelvis träffat patienter med höga blodfetter men som genom 
förändrade kost- och motionsvanor sänkt sina blodfetter utan att ha använt blod-
fettssänkande medicin. Jag tror också att många som är friska och har bra värden 
får ett kvitto på vad de gör bra och vad man kan justera för att undvika sjukdom.

Bild:  Jeanette Tage
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Missade du vårens stormöte för hälsosamtalen 3 maj? 
Ingen fara - det går att se i efterhand via nedan länk!

Stormöte Riktade hälsosamtal i Skåne 

Detta var vårt femte stormöte och tempot precis lika intensivt som vanligt. Här samlas samtalsledare, verksamhets-
chefer, tjänstemän, politiker och i stort sett alla som på något sätt bidrar eller påverkas av hälsosamtalen. Och att följa 
stormötet brukar vara ett utmärkt sätt att hålla sig uppdaterad inom området. Se agenda nedan!

Nätverksträff för samtalsledare
En gång varje termin ordnas en nätverksträff för samtalsledare. Den 3 maj var det dags igen 
och den här gången medverkade två föreläsare. Anders Rosengren, forskare och läkare, 
berättade om Livsstilsverktyget och det samarbete som nu påbörjats mellan med Region 
Skåne. Läs mer om Livsstilsverktyget på sida 11 i detta temanummer och i Metodstödet.

Johannes Malm som arbetar som psykolog inom primärvården och på Enheten för kun-
skapsstyrning och FoU presenterade metoden FACT (Fokuserad Acceptance and commit- 
ment Therapy). Johannes gav principer och exempel på interventioner från metoden där  
målsättningen är att främja ett accepterande och öppet förhållningssätt med kontinuerligt fokus på rörelse i en så 
kallad ”värderad riktning”. Johannes har också tagit fram en film om FACT.
 
Beteendeförändring enklare gjort med FACT

Samtalsledarna fick också möjligheten att reflektera över hur det är att hålla hälsosamtal och hur de upplevt att  
använda motiverande samtalsmetodik.

Bild:  Johannes Malm, Anders 
Rosengren

Bilder: Svar på frågor från samtalsledarna under nätverksträffen

http://rs.wallenmedia.se/webinars/?2022/0503-kc
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#201957
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#201957


”Arbetet med Riktade hälsosamtal gick över från att 
vara ett projekt till förvaltning/drift i början av 2022 och 
vi har under den korta tid lyckats starta med ett agilt 
arbetssätt som skiljer sig ifrån det vanliga vattenfallstän-
ket. Det vill säga vi arbetar med månadsvisa sprintar och 
inte en deadline som ligger flera månader fram i tiden. 
Processen är som följer: genomgång med metod- och 
kompetensstöd för RHS om önskemål till förbättring-
ar i verktyget. Dessa läggs till nästa månads backlog. 
När planeringen är avslutad och tidsestimerad tar 
utvecklingen fart och testare kopplas in från testkom-
petenscenter. Uppdateringen sätts i produktion efter en 
demonstration för metod- och kompetensstödet och 
samtidigt startar vi upp planeringen för nästkommande 
sprint. Allt detta har vi tillsammans lyckats att åstadkom-
ma under 6 månader vilket får anses som en ”success 
factor”. Vi har även lyckats arbeta upp ett fungerande 
incidentflöde till helpdesken på 30000 och även ett 
internt sätt att arbeta då vi stöter på problem. Vi har ett 
mycket nära samarbete mellan IT och verksamheten, 
vilket är en grundförutsättning för ett lyckat resultat till 
våra medborgare.”

- Peter Sundhagen, systemansvarig för webbstödet  
Riktade hälsosamtal
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”När Region Skåne beslutade att införa Riktade häl-
sosamtal såg man vikten av att göra en vetenskaplig 
utvärdering. Därmed fortsätta den goda traditionen från 
Region Jönköpings län, Region Västerbotten med flera. 
Jag, som professor och chef på Centrum för primär-
vårdsforskning bjöds in till att leda utvärderingen. Nytt 
i Skåne, jämfört med tidigare utvärderingar, är bland 
annat att samtalen införs i en storstadsregion. Centrum 
för primärvårdsforskning griper även det gyllene tillfället 
att skapa en ny stor kohortstudie med biobank som vi 
hoppas kommer kunna besvara många viktiga kliniska 
frågor. Vi är stolta och glada över att få vara en del av 
Riktade hälsosamtal. Inte minst över det goda samarbe-
tet med Enheten för kunskapsstyrning och FoU, och alla 
engagerade hälsosamtalsledare!”

- Kristina Sundquist, chef för Centrum för primär-
vårdsforksning (CPF)

”Vi på Dataanalys och Registercentrum (DARC) är väldigt 
glada över att få analysera och presentera insamlad data 
från de riktade hälsosamtalen och ser fram emot allt mer 
avancerade analyser framöver. Det är roligt och inspire-
rande att få samarbeta med alla drivna parter som gör 
sitt yttersta för att främja god hälsa bland Region Skånes 
befolkning.”

- Lovisa Björnberg, Handläggare, Dataanalys och 
registercentrum (DARC)

VÅRA SAMVERKANSAKTÖRER

”För oss som jobbar med Skåneleden och cykellederna 
känns det helt självklart för oss att vara delaktiga i detta 
arbete. Allt pekar på att vi mår bra av att vistas i naturen, 
det nerför minskad stress, förbättrar din psykiska hälsa, 
främjar fysisk aktivitet och underlättar social interaktion. 
Vissa forskare menar till och med att man blir lyckligare 
och känner större livskraft när vi vistas i naturen. Med  
lederna i broschyrerna ”Nära Naturen” vill vi visa skå-
ningarna att det är lätt att ta sig ut och att det räcker 
med ett par sköna skor för att vandra på Skåneleden!”

- Linnéa Andersson, Marknadskommunikatör vand-
rings- och cykellederna, Regional utveckling

”I samband med arbetet att ta fram målformulering-
ar för utvecklingen av hälsofrämjande och prevention 
inom Framtidens hälsosystem, hittade vi en arena att 
lyfta gemensamma frågor för våra olika uppdrag med 
hälsofrämjande och prevention. Under samma period 
pågick pilotstudien av Riktade hälsosamtal för 40- åring-
ar i Skåne. Genom samtalen i arbetsgruppen såg vi ett 
behov av att gemensamt utforska olika möjligheter, där 
ibland ett samlat hälsoutbud som komplement till rikta-
de hälsosamtalen. Att vi genom att kombinera våra olika 
uppdrag skulle kunna bidra till en bättre och mer jämlik 
hälsa och verka för en ”helhet” runt individen. Ett år  
senare är jag väldigt tacksam för den enorma kompe-
tens som teamet runt hälsosamtalen bidragit med under 
den förstudie vi genomfört med RISE för att kartlägga 
hur ett samlat hälsoutbud kan se ut i Skåne, det store 
engagemanget och drivet att verka för utveckling.”

- Michaela Tellenmark, Regional utvecklare, Region 

Skåne

”Levnadsvanemottagningen Malmö (LMM) är på alla sätt 
en samverkanspartner med Riktade hälsosamtal. Flera 
medarbetare delar sin tjänstgöring mellan LMM och me-
tod- och kompetensstödet för Riktade hälsosamtal på 
Enheten för kunskapsstyrning och FoU. På vår mottag-
ning arbetar vi kliniskt med patienter som är i behov av 
att förändra sina levnadsvanor. Vår mottagning fungerar 
som en förlängd arm för alla vårdcentraler som är igång 
med RHS. Vårdcentralerna kan remittera patienter till oss 
som har behov av utökad levnadsvanekompetens eller i 
de fall där det saknas resurs/kompetens. I nuläget upp-
lever vi att det regionala arbetet som görs med RHS ger 
ringar på vattnet och verkligen lyfter vikten av att arbeta 
hälsofrämjande, samt att se levnadsvaneförändring som 
en naturlig del av behandlingen vid exempelvis kronisk 
sjukdom. Välkommen att remittera era patienter till oss!”

- Malin Jönsson Lundgren, verksamhetschef Lev-
nadsvanemottagningen Malmö”Vi ser stora möjligheter till samverkan, inte minst när 

det gäller FaR och Riktade hälsosamtal. Jag kan även 
tänka mig ett samarbete med Senior Sport School när 
det gäller den lite äldre målgruppen. Båda våra organi-
sationer arbetar med folkhälsa. Ni möter personer som 
vi har svårt att nå och om vi kan tillhandahålla aktiviteter 
som tilltalar dessa personer kan det främja den gemen-
samma folkhälsan i Skåne.”

- Mia Andersson, Idrottskonsulent, RF-SISU
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INTERVJU MED JOAKIM LUNDBECK
Vilken är din roll inom Riktade hälsosamtal i Skåne? 
- Min roll är som utvecklare och rent konkret innebär det att jag 
ser till att de tekniska bitar bakom webbstödet fungerar. Allt från 
gränssnittet som våra samtalsledare och deltagare använder, till 
algoritmen som räknar ut och visar hälsokurvan. Rollen är tvådelad, 
dels ren support, att hjälpa till att felsöka när problem uppstår, till 
nyutveckling när nya krav och önskemål kommer från verksamheten.

Varför skulle du säga att det är viktigt med ett välfungerande 
digitalt verktyg som stödjer processen med hälsosamtalen?  
- Samtalsledaren har en så mycket viktigare uppgift än att  
brottas med ett digitalt verktyg som inte fungerar som det ska. Ett 
bra verktyg ska vara logiskt och hjälpa till, inte vara ett hinder eller 
något besvärligt.

Vad är roligast och mest intressant med ditt arbete med Riktade 
hälsosamtal?
- Att jag verkligen känner mig delaktig i diskussionerna hur önskemål 
och problem ska lösas, att det märks att vi alla brinner för detta och jobbar mot samma mål. Sen känner jag att det är 
riktigt kul att få jobba i ett projekt som faktiskt gör positiv skillnad i människors liv.

Vilka utmaningar upplever du i ditt arbete?
- Att prioritera mellan alla bra och intressanta önskemål som kommer. Det är lätt är att bara hoppa på bollen och köra, 
men många förändringar som ska göras behöver diskuteras igenom så alla konsekvenser fångas upp, det är trots allt 
viktigt att det blir rätt från början!

Hur tar du själv hand om din hälsa?
- Sedan jag började detta uppdraget har jag helt klart fått upp ögonen mer för hur viktig det är att ta hand om sig 
själv. Jag har fått ett höj- och sänkbart skrivbord av mitt jobb, så dagarna spenderas mer stående än sittande nu, och 
jag tittar noggrannare på de råvaror jag köper, nyckelhålsmärkt är mycket vanligare i min kyl nu än vad det var förr. 
Det är framförallt små, och många, steg rätt riktning som är något jag tänker mer på nu än innan.

Bild:  Joakim Lundbeck

Positivt mottagande för tolkutbildning i Riktade hälsosamtal
Sedan början av året har samtliga tolkar i Skåne haft 
möjlighet att gå en digital tolkutbildning i Riktade 
hälsosamtal som tagits fram tillsammans med tolkför-
medlaren Digitaltolk. Syftet med utbildningen är att 
ge en förståelse för vad ett riktat hälsosamtal är, vad 
samtalsmetoden motiverande samtal innebär och vilka 
förväntningar som finns på tolken vid ett hälsosamtal. 
Målsättningen är att alla deltagare ska få ett likvärdigt 
hälsosamtal och ett jämlikt bemötande, oavsett om de 
kan svenska eller ej. 

Utbildningen består totalt av tio avsnitt, inklusive ett  
sluttest, och tar två timmar att genomföra. Över hundra tolkar har redan genomfört utbildningen. Mottagandet har 
varit väldigt positivt och flera fina kommentarer har inkommit. Framförallt uttrycks en stor tacksamhet och tolkarna ser 
ett stort värde i att kunna fördjupa sig både i hälsosamtalet och samtalsmetodiken motiverande samtalen.

För samtalsledaren finns nu möjlighet att efterfråga en tolk som genomgått utbildningen i Riktade hälsosamtal i 
samband med tolkbokningen. En detaljerad lathund som beskriver tillvägagångssättet för tolkbokningen återfinns på 
hemvisten för Riktade hälsosamtal.

Lathund tolkbokning Riktade hälsosamtal - Vårdgivare Skåne

Bild:  Digitaltolks hemsida

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#201957
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SAMHÄLLSINRIKTAT ARBETE
vi tillsammans med KRY Vårdcentral 
Lund som var ansvariga för sjukvård 
på plats. Metod- och kompetensstö-
dets representant i loppet var Kjell 
Olsson som storstilat tog sig runt och 
var nöjd med tiden.

Genom breddimplementeringen av 
de Riktade hälsosamtalen är förhopp-
ningen att fler vårdcentraler inspire-
ras till samverkan med andra aktörer 
i närområdet med syfte att initiera 
hälsofrämjande och samhällsinriktade 
åtgärder.

I Temanummer Nr 21 hittar du  
praktiska tips från Linda Hunter, sam-
talsledare på Vårdcentralen Svalöv, 
som har listat tips på hur kontakter 
med andra aktörer i närområdet kan 
initieras utifrån sina egna erfaren- 
heter.

Samhällsinriktat arbete
För att uppnå en ännu större effekt 
av hälsosamtalen och en positiv 
påverkan i närområdet kan vårdcen-
tralen engagera sig i hälsofrämjan-
de insatser tillsammans med andra 
aktörer i närområdet, som exempelvis 
kommun, skola, apotek, tandvård, 
livsmedelsbutiker och ideella organi-
sationer. Vi som arbetar i metod- och 
kompetensstöd har varit ute och 
gjort några aktiviteter under våren. 
Under vecka 14 var vi på Drottning-
hög i Helsingborg och samverkade 
med vårdcentralen och biblioteket. Vi 
träffade samtalsledare Erika och Elin 
som tillsammans med deras verk-
samhetschef Maria berättade om hur 
hälsosamtalen kan vara en motor för 
andra hälsofrämjande projekt och 
samarbeten på vårdcentralen och i 
närområdet. 

Bild:  Kjell Olsson

Bild:  Emma Appell, Lina Folkesson, Khaled Rasmy, Fiffi Boman

Vi var också på Rosengård centrum 
där vi mötte befolkningen och hade 
många fina samtal om hälsa, lev-
nadsvanor och vårdfrågor i stort. På 
Rosengård samverkade vi med Läns-
styrelsens hälsokommunikatörer. 

Louise, som är verksamhetsnära stöd 
och samtalsledare på Vårdcentralen 
Näsby, samverkade med Urbana 
Hembygdsgården, som är en mötes-
plats för alla i kommunen. Deltagarna 
på plats kom från Jordanien, Nigeria 
och Spanien. Samtalet handlade 
om hälsa generellt och det svenska 
sjukvårdssystemet. Louise fick också 
möjlighet att berätta om hälsosamta-
len som regionen nu inför. 

Den 7 maj var vi på Lundaloppet som 
är ett av Skånes största motionslopp 
och en stor folkfest i Lund. Där fanns 

Motiverande samtal
I utbildningen till samtalsledare ingår 
en grundutbildning i motiverande 
samtal (MI) som är en samarbets-
inriktad samtalsmetodik med syfte 
att locka fram och stärka en persons 
egen motivation och åtagande till 
förändring. Enheten för kunskaps-
styrning och FoU erbjuder grundut-
bildningar för blivande samtalsledare. 
Utöver grundkursen erbjuds även 
repetitionsdag, workshops och till 
hösten 2022 även en fördjupnings-
dag. Temanummer 26 har fokus på 
motiverande strategier och där kan 
du läsa mer om motiverande samtal, 
mikrovanor, motiverande strategier 
och insatser för att stödja personer 
till förändring. 

Temanummer Nr 26 - Motiverande 
strategier 

Utbildningssatsning på Vård-
centralen Svalöv
Vårdcentralen Svalöv har nu ut-
bildat all personal i motiverande 
samtal. Med hjälp av två utbildare, 
Linda Hunter och Mikael Wibom 
har personalen haft en halvdag med 
föreläsningar, övningar och samtal 
kring empatiskt bemötande, kom-
munikation och nära vård. Den nära 
vården och motiverande samtal går 
hand i hand. Vi vet alla hur viktig 
kommunikationen är mellan oss och 
våra patienter, men också kollegor 
emellan. MI skapar möjlighet för oss 
att göra det lilla extra, att ta vara på 
förändringspotential och resurser 
hos våra patienter. Det skapar också 
utrymme för säker, effektiv kommu-
nikation. Efter utbildningen kom en 
lyrisk sekreterare fram till Linda och 

berättade att hon kunnat lugna en 
arg patient i kassan, ta reda på vad 
problemet var och hjälpa honom lösa 
det där och då! Hon hade bestämt 
sig för att pröva några av verktygen 
från kursen, och det fungerade. Vi har 
många fina exempel på patientmöten 
där MI har hjälpt patienten till bättre 
hälsa, och inte sällan utan mediciner. 
Jag vill rekommendera alla chefer i 
primärvården att utbilda er personal, 
så att dom får rätt förutsättningar för 
att bedriva god och nära vård.

- Cecilia Persson,  
verksamhetschef 
Vårdcentralen 
Svalöv 

Bild:  Cecilia Persson

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/kunskapcentrum/kunskapscentrum-levnadsvanor-och-sjukdomsprevention#93293
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/kunskapcentrum/kunskapscentrum-levnadsvanor-och-sjukdomsprevention#93293
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/kunskapcentrum/kunskapscentrum-levnadsvanor-och-sjukdomsprevention#93293
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Nu kan vi erbjuda deltagaren Livs-
stilsverktyget efter sitt hälsosam-
tal. Livsstilsverktyget är ett digitalt 
verktyg som kombinerar vetenskaplig 
information kring hälsa med  
reflektioner kring individens centrala 
livsfrågor. Tanken är att deltagaren 
ska bli mer medveten om sina egna 
vanor, erbjudas kunskap, samt utfors-
ka vilka råd och metoder som passar 
i vardagen med ens egna värderingar 
och prioriteringar. Detta så att delta-
garen ska uppleva det lättare att han-
tera livet och må bra både idag och Bilder:  Broschyr Livsstilsverktyget

på lång sikt. Verktyget vill på ett lust-
fyllt sätt väcka nyfikenhet och se till 
att deltagaren ska bli stimulerad till 
att börja utforska mer kring sin hälsa. 
Deltagaren når verktyget genom att 
logga in på webbsidan, alternativt 
att via webbsidan ladda ner appen. 
Deltagare i Riktade hälsosamtal som 
skapar sitt konto via webbsidan  
undviker att hamna i kontrollgrupp. 

Livsstilsverktyget -  
Frågor som skapar hälsa

Hälsosamtal + Livsstilsverktyget = sant

Material från Regional Utveckling - Nära naturen broschyrer
Att vara nära naturen främjar både den fysiska och psykiska hälsan. Kontakten 
med naturen kan stimulera till ökad fysisk aktivitet men även minska känsla av 
stress, öka den kognitiva förmågan och ge ett förbättrat psykiskt mående. En 
förutsättning för att vi ska kunna ta del av naturens hälsofrämjande effekter 
är att den ska vara tillgänglig för alla. 

Vi kan nu presentera broschyren Nära Naturen som med konkreta tips inspi-
rerar till promenader och cykelturer i vår närmiljö.  Regional utveckling, som 
är en del av Region Skåne, ansvarar bland annat för 130 mil Skåneled och 
flera cykelleder, har skapat en unik broschyr för varje skånsk kommun och lite 
till. Totalt finns det 37 olika broschyrer med förslag på promenadslingor och 
cykelvägar i just ditt närområde. 

Använd gärna materialet i samtalet med deltagare i hälsosamtalet och vid  
andra patientmöten för att ge konkreta förslag på vardagsmotion med 
kortare promenader eller aktiva transporter med cykel. Broschyren kan även 
inspirera till utflykter till fots, på vissa ställen med rullstol, barnvagn eller cykel 
för att uppleva Skånes omväxlade natur. Se möjligheterna till positiva hälso- 
effekter genom att vara nära naturen.

Nära naturen broschyrer - Vårdgivare Skåne
Bild:  Broschyr Nära naturen

Nya goda vanor
2002 hamnade Kazuki Iwanaga på sjukhus och fick diagnosen diabetes. Han 
är en av de många patienter som använder Livsstilsverktyget för att reflektera 
över vilka val han gör för ett hälsosammare liv. Livsstilsverktyget har i flera 
år inspirerat honom att hålla fast vid sina nya goda vanor. Läs mer om hans 
livsresa i artikeln från Vetenskap och hälsa.

Ny syn på livets goda gav färre kilon - Vetenskap & hälsa Bild:  Pixabay

Hälsosamtalen på Instagram!
Sedan november förra året har vi 
delat med oss av nyheter och upp-
dateringar kring Riktade hälsosamtal 
via vårt konto på Instagram. Om du 
inte redan har gjort det, in och följ 
arbetet med hälsosamtalen där! Sök 
på Hälsosamtal i Skåne eller scanna 
QR-koden för att följa oss!Bild:  Från Riktade hälsosamtals instagram-konto

https://www.livsstilsverktyget.se/sv
https://www.livsstilsverktyget.se/sv
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/patientinformation/broschyr/nara-naturen/
https://www.vetenskaphalsa.se/ny-syn-pa-livets-goda-gav-farre-kilon/
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TANKAR FRÅN VÅRA RESURSER

”Louise heter jag och jag är en del av det verksamhetsnära stödet för samtals- 
ledarna i områdena: Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby, Östra Göinge,  
Sjöbo, Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Staffanstorp. Jag jobbar som sjuksköter-
ska på Vårdcentralen Näsby och vi var med i pilotfasen av Riktade hälsosamtal 
2020. Förutom att jobba på enheten för kunskapsstyrning och FoU, jobbar jag 
även på vårdcentralens äldrevårdsmottagning och minnesmottagning. 

Under våren har jag medverkat på APT i mitt upptagsområde, haft teamsmöte, 
haft hälsosamtal, skött administrationen kring kallelser och webbstödet på min 
enhet samt gjort en samhällsinriktad insats. Denna insats genomförde jag på 
hembygdsgården i närheten till min arbetsplats. Där träffade jag människor från 
Nigeria, Spanien och Syrien. Vi pratade hälsa generellt och belyste levnadsvanor-
nas betydelse. 

Jag kommer gärna ut till vårdcentralen och hjälper till i uppstarten, ex vid telefon-
samtalen, vid det första fysiska mötet eller utan deltagare. Jag finns tillgänglig på teams och mail de flesta dagarna i 
veckan. Jag kan bidra med erfarenhet kring samtalen och förstår känslan av att vara ny samtalsledare. Jag har förmod-
ligen stött på samma problem själv som de flesta samtalsledarna kommer stöta på längs vägens gång. Jag har även en 
del erfarenhet kring hur det är att involvera tolk i Riktade hälsosamtal, allt från telefonsamtalet till det fysiska mötet. ”

Bild: Louise Palmqvist

”Jag heter Johanna Rydenlund och arbetar som sjuksköterska på Vårdcentralen 
Granen i Malmö. Vi var med i pilotfasen av Riktade hälsosamtal för 40-åringar 
och jag är sedan dess samtalsledare. Jag arbetar även som tobaksavvänjare. 

Jag arbetar delvis på hälsoinriktad hälso-och sjukvård, enheten för kunskaps-
styrning, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning.  Här arbetar jag en dag i 
veckan (torsdagar) som verksamhetsnära stöd för samtalsledarna i Malmö, Lund, 
Burlöv, Lomma, Skurup, Svedala, Trelleborg.
 
Jag tar kontakt med alla nya samtalsledare i dessa områden och är behjälplig 
på det sätt som behövs, tex hjälp vid uppstart och praktiska frågor. Jag kommer 
gärna ut till vårdcentralerna men kan också ses via Teams. Jag är tillgänglig de 
flesta dagar på mail!”

Bild: Johanna Rydenlund

”Jag heter Linda Hunter och arbetar som sjuksköterska på Vårdcentralen Svalöv. 
Vi var också med i pilotfasen av Riktade hälsosamtal för 40-åringar och jag driver 
även en livsstilmottagning på vårdcentralen där vi erbjuder hälsosamtal till alla 
som vill och behöver. 

Jag arbetar delvis på hälsoinriktad hälso-och sjukvård, enheten för kunskaps-
styrning, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, där jag är ett stöd för 
vårdcentraler som för in Riktade hälsosamtal och sitter med i deras LPO med att 
utveckla levnadsvanearbetet i Region Skåne. 

Jag älskar allt som har med nära vård att göra, brinner för helhetssynen på  
patienten och ett empatiskt bemötande. Jag är utbildad i motiverande samtal och 
trivs otroligt bra i ”MI andan” när jag möter patienter och kollegor. Jag är till-
gänglig de flesta dagar på mail! Besök gärna vår hemsida svalovsmodellen.se för 

att läsa mer om hur vi arbetar med teamarbete och rond i Svalöv för att höja vår 
kontinuitet, eller kika på mina krönikor i Dagens medicin. Vi hörs!” 

Linda Hunter - Dagens medicin

Bild: Linda Hunter

https://svalovsmodellen.se/
https://www.dagensmedicin.se/om/linda-hunter/
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Kommande utbildningar
Har du en kollega som vill bli  
samtalsledare? Datum och an- 
mälan nedan:

Utbildning i metoden Riktade 
hälsosamtal
23-24 aug
5-6 sep
5-6 okt
14-15 nov
7-8 dec

MI-grundutbildning
29-30 aug + 27 sep
20-21 sep + 21 okt
26-27 okt + 24 nov
8-9 nov + 6 dec
17-18 nov + 16 dec

MI-repetitionsutbildning
6 sep
10 nov

MI-fördjupningsutbildning
25 okt

Kommande workshops

Workshop Motiverande samtal 
(MI)
Under hösten håller vi digitala 
workshops med olika tema för 
fördjupning i Motiverande samtal 
(MI). 

7 sep kl. 14-16
13 okt kl. 14-16
15 nov kl. 14-16
15 dec kl. 14-16

Workshop Inför uppstart
Dessa workshoppar riktar sig till 
dig som är samtalsledare och ska 
starta upp med Riktade hälso-
samtal på din vårdcentral. Under 
workshopparna repeterar vi de 
praktiska delarna som ingår i 
metoden.

2 sep kl. 12-30-14.00
29 sep kl. 14.30-16.00
21 okt kl. 12.30-14.00
23 nov kl. 14.30-16.00

Doktorn frågar doktorn om Riktade hälsosamtal
Se gärna vår fina film Doktorn frågor doktorn i primärvårdens videotek. Här 
samtalar vi om metoden Riktade hälsosamtal samt om forskning och  
utveckling.

Del 1: Metoden 
Malin Skogström, allmänläkare  
Levnadsvanemottagningen Malmö, 
medicinsk rådgivare, Enheten för  
kunskapsstyrning och FoU, Region 
Skåne

Hans Lingfors, allmänläkare, Region 
Jönköpings län

Mikael Wibom, medicinsk rådgivare, 
Enheten för kunskapsstyrning och FoU, 
Region Skåne

Del 2: Forskning
Kristina Sundquist, allmänläkare och professor, verksamhetschef Centrum för 
primärvårdsforskning

Hans Lingfors, allmänläkare, Region Jönköpings län

Anders Rosengren, professor Göteborgs universitet/Lunds universitet, specia-
list i endokrinologi, Skånes universitetssjukhus

Doktorn frågar Doktorn - Riktade hälsosamtal

Bild: Kristina Sundquist, Lars Lingfors, Anders 
Rosengren

Goda levnadsvanor som primär cancerprevention
                                                     Tidigare i våras presenterades en 

Novusundersökning om primärvår-
dens kunskapsläge, attityder och 
förutsättningar för arbetet kring 
levnadsvanor kopplade till cancer, 
som bland andra RCC och Cancerfon-
den tagit initiativ till. Den visade bland 
annat att tre av fyra läkare och 
sjuksköterskor i primärvården vill 

arbeta mer med att förebygga och 
behandla ohälsosamma levnadsvanor. Samtidigt visar den att en majoritet (57 
procent) av primärvårdspersonalen inte känner till den europeiska kodexen 
mot cancer som ger tydliga riktlinjer kring levnadsvanor och andra faktorer för 
att minska risken för cancer.

Som ett led i att öka kunskapen kring levnadsvanornas betydelse för primär 
cancerprevention har RCC tillsammans med Cancerfonden, Svenska läkare-
sällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna och Dietisternas 
riksförbund tagit fram korta informationsfilmer riktade till legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom primärvården för kunskapspåfyllnad. De levnads-
vanor som lyfts upp är i filmerna är tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet, 
matvanor, hälsosam vikt och solvanor. I tre av filmerna kan vi stolt meddela 
att  vår egna medarbetare Kjell Olsson medverkar. Arbetet har delvis tagits 
fram med hjälp av Socialstyrelsens stöd för implementeringen av de nationella 
riktlinjerna för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor.  

Informationsfilmer om goda levnadsvanor som primär cancerprevention - RCC

Bild: Kjell Olsson i informationsfilmen om 
alkoholvanor

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#205607
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#205607
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#205607
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#205607
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#205607
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#205607
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#205607
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#205607
https://players.brightcove.net/3193745440001/b859b2ab-6e32-4a70-a0dd-ee8b2ca7bb94_default/index.html?videoId=6287974556001
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prevention/stod-till-levnadsvanor/
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PÅ GÅNG 

Riktade hälsosamtal för 
70-åringar
Under hösten 2022 påbörjas en  
pilotstudie om Riktade hälsosam-
tal för 70-åringar. Liknande arbete 
i Region Jönköpings län har sedan 
flera år gett goda erfarenheter och 
Hälso- och sjukvårdsnämnden i 

Region Skåne vill nu utreda 
möjligheterna till motsva-
rande erbjudande även till 
Skånes 70-åringar. Cirka 
70 procent i målgruppen 
förväntas tacka ja till erbju-
dandet under hösten 2022, 
samt eventuellt en bit in i 
2023. Målet är att det totalt 
sett ska ha genomförts 
drygt 800 hälsosamtal för 
målgruppen innan utvärde-
ring sker. Elva vårdenheter 

har anmält intresse för att delta i  
pilotstudien. Ett intensivt arbete 
pågår för att komplettera metod-
stödet för denna åldersgrupp. Med 
ökad ålder ökar också spridningen i 
populationshälsan och tidigare häl-
sovanor och sjukdomar har en större 
påverkan. Det blir därmed än viktiga-

re att säkerställa individuell hänsyn, 
den friskaste tredjedelen 70-åring-
ar kan ha en livsstil och hälsa som 
skiljer sig markant från den sjukaste 
tredjedelen. För de 70-åringar som 
har en eller flera kroniska sjukdomar 
såsom diabetes, kognitiv sjukdom, 
hjärtsjukdom, njursjukdom, lungsjuk-
dom eller cancer så kan de allmänna 
hälsoråden behöva anpassas efter de 
individuella behoven, såsom att en 
patient med avancerad hjärtsjukdom 
bör träna med större försiktighet än 
en frisk individ. Metodstödet som nu 
tas fram särskilt riktat till 70-åringar 
baseras på forskning som visar vikten 
av en hälsosam livsstil genom hela 
livet. Vi ser fram emot att genomföra 
och utvärdera metoden Riktade häl-
sosamtal för 70-åringar under hösten 
2022.

Bild:  Pixabay

Pilot digitala hälsosamtal i september 
Flertalet vårdcentraler i Skåne använder sig av digitala vårdbesök och har 
uttryckt önskemål att få starta upp digitala hälsosamtal. Därför kommer en 
pilotfas för digitala hälsosamtal att starta den 1 september på fem vårdcentra-
ler. Innan ett mer omfattande införande så kommer arbetssättet att utvärderas. 
Syftet med pilotfasen är att möjliggöra för vårdcentralen att erbjuda deltagare 
att välja om de vill delta i sitt hälsosamtal digitalt eller fysiskt. Kanske har  
deltagaren svårt att komma till vårdcentralen fysiskt? I förlängningen kanske 
det ökar deltagarfrekvensen för hälsosamtalen. Provtagning kommer fortsatt 
att ske på vårdcentralen. Nätverket Hälsofrämjande Hälso- och sjukvårds (HFS) 
temagrupp för Riktade hälsosamtal har tagit fram en manual för digitala hälsosamtal. De lyfter där att nyckelkompo-
nenterna från de fysiska hälsosamtalen ska behållas i digitala hälsosamtal, de är: 

Personcentrerad samtalsteknik
Det personcentrerade mötet med deltagaren är själva kärnan i hälsosamtalen. Genom att fokusera på individens frisk-
faktorer, möjligheter och motivation kan hälsofrämjande processer starta. Det kan vara svårare att avläsa kroppsspråk 
genom att inte träffas, men genom att använda kamera kan kontakt skapas med deltagaren i det personliga mötet. 
Även i det digitala hälsosamtalet är det viktigt att lyssna noga vad deltagaren berättar, ge utrymme och tid för delta-
garen att svara, var noga med att bekräfta det du hör från deltagaren. Det är också viktigt att vara lyhörd för deltagare 
som har behov av att träffas fysiskt, till exempel vid bristande språkkunskaper, kognitiva funktionsnedsättningar eller 
som av andra anledningar önskar ett fysiskt möte.

Det pedagogiska verktyget (Hälsokurvan)
Det pedagogiska verktyget Hälsokurvan sammanställer svaren från hälsoenkäten, provtagning och mätvärden och  
ligger till grund för det personcentrerade samtalet. För att behålla detta i det digitala mötet krävs att verktyget kan  
visas upp för deltagaren på skärmen. Deltagaren bör uppmanas att koppla upp sig i mötet med sin dator eller läs- 
platta, i stället för en mobiltelefon, för att deltagaren ska kunna se Hälsokurvan på ett bra sätt, eftersom det blir mycket 
liten text om en mobiltelefon används. 

Befolkningsbaserat och integrerat i primärvården
Det är viktigt att bjuda in brett även till de digitala hälsosamtalen. Finns behov av tolk, kan en fysisk tolk bokas alterna-
tivt en telefontolk (högtalarfunktion får då användas). Om detta inte går att möjliggöra på ett bra sätt bör tolksamtalen 
bokas in som fysiska möten. Det är bra att säkerställa att deltagaren känner sig trygg med det tekniska. De digitala 
hälsosamtalen ska fortfarande ges från den vårdcentral där deltagaren är listad. 

Centrum för primärvårdsforskning undersöker möjligheten för en vetenskaplig utvärdering. Även nationellt pågår 
dialog om vetenskaplig utvärdering av digitala hälsosamtal. För mer information om pilotfasen kontakta Johanna Jaran 
på riktadehalsosamtal@skane.se.

Bild:  Pixabay

mailto:riktadehalsosamtal%40skane.se?subject=
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SÄTT SKÅNE I RÖRELSE -   
FÖR ÖKAD FYSISK AKTIVITET, RÖRELSEGLÄDJE OCH 

HÄLSA HOS BARN OCH UNGA 

Skåne kraftsamlar för att sätta barn i rörelse
”Sätt Skåne i rörelse” vill bidra till ett samhälle där fler barn och unga hittar  
rörelseglädje, social gemenskap och där jämlikheten ökar i aktivitetsnivå och 
hälsa på både kort och lång sikt. Vi har en samhällsutmaning gällande barn 
och ungas hälsa med minskad fysisk aktivitet, ökat stillasittande, minskat för-
eningsdeltagande, ökad ensamhet och psykisk ohälsa. Denna negativa trend 
har ytterligare förstärkts under pandemin. ”Sätt Skåne i rörelse” bygger på ett 
samarbete mellan Region Skåne, Skånes kommuner, idéburen sektor, läro-
säten och näringsliv. Vi behöver alla samverka för att främja barn och ungas 
psykiska och fysiska hälsa. På vår webbplats lyfter vi goda exempel, kunskap 
och inspiration och målet är att med gemensamma krafter skapa bättre hälsa 
hos Skånes barn och unga.

Sätt Skåne i rörelse Bild: Sätt Skåne i rörelse

Hälsofrämjande aktiviteter för nyanlända och asylsökande barn och unga
Folkhälsoberedningen i Region Skåne vill skapa förutsättningar för kommuner och organisationer att stödja nyanlända 
och asylsökande barn och unga. Syftet med denna utlysning är att skapa möjligheter till delaktighet i hälsofrämjande 
och sociala aktiviteter med inriktning rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet. Välkomna att ansöka och vid frågor ta 
kontakt med lene.hansson@skane.se eller helene.henriksson@skane.se.

Stöd för nyanlända och asylsökande barn och unga i hälsofrämjande aktiviteter - Utveckling Skåne

Pep-Rapporten 2022

Fysisk aktivitet, begränsad skärmtid 
och hälsosamma matvanor är viktiga 
skyddsfaktorer för barn och ungas 

psykiska hälsa. Pep-rapporten  
genomförs av Generation Pep med 
stöd av bland annat Hjärt-Lungfon-
den och Göteborgs universitet och 
undersöker barn och ungas häl-
sovanor. Årets undersökning visar 
att endast 4 procent av barn och 
unga (4-17 år) är fysiskt aktiva enligt 
rekommendationerna och äter enligt 
kostråden. Barn och ungdomar som 
rör på sig regelbundet upp- 
lever mindre symptom av ångest och 
depression. 
- ”Vi vet idag att unga, särskilt ton- 

åringar, sover sämre, rör på sig 
mindre och träffas mindre. Dessa 
faktorer, sömn, motion och att ses på 
riktigt är skyddsfaktorer som urhol-
kas allt mer i vår digitala tid”, säger 
Anders Hansen, ambassadör för  
Generation Pep och författare till 
bland annat boken Depphjärnan.

Pep-rapporten 2022Bild: PEP-rapporten 2022

Skåneveckan
Skåneveckan för psykisk hälsa  
arrangeras i år 10 - 16 oktober och är 
öppen för alla invånare i alla åldrar. 
I år kommer Skåneveckan att ha ett 
extra fokus på barn och unga, fysisk 
aktivitet och levnadsvanor. Arrang-
emangen kan med fördel fokusera 
på förebyggande insatser och hur 
man kan ta hand om sin hälsa och 
sitt välbefinnande. Vi välkomnar även 
prova-på-aktiviteter samt arrange-
mang som öppnar upp för samtal 

och möten mellan människor som 
bidrar till att bryta stigma. Varmt 
välkomna att delta och kanske även 
hålla i ett arrangemang!

Studieförbundet Vuxenskolan sam-
ordnar Skåneveckan tillsammans med 
Region Skåne. 

Skåneveckan för psykisk hälsa

För mer info, kontakta projekt- 
ledaren: Jenny Sjöö: jenny.sjoo@sv.se

Bild: SKåneveckan för psyksik hälsa

https://utveckling.skane.se/tema/satt-skane-i-rorelse/
mailto:lene.hansson%40skane.se?subject=
mailto:helene.henriksson%40skane.se?subject=
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/miljo-och-klimat/bidrag-till-stod-for-nyanlanda-barn-och-ungdomars-delaktighet-i-halsoframjande-och-sociala-aktiviteter/
https://generationpep.se/sv/hur-vi-arbetar/egna-satsningar/pep-rapporten/
https://skaneveckan.com/
mailto:jenny.sjoo%40sv.se?subject=
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Tack för denna gång och trevlig sommar!
Mail: levnadsvanor@skane.se
Prenumerera på våra temanummer här!

Läser du frekvent våra temanummer? 
Ge oss gärna feedback!

Har du förslag på  
teman eller innehåll till 

våra temanummer? 
Maila oss!

Måttlig alkoholkonsumtion är inte fördelaktigt för hjärtat 
             En stor studie med omfattande data 

från UK Biobank från fler än 370 000 
personer visar att risken för 
hjärtkärlsjuk dom ökar kraftigt för den 
som dricker mer än 7 standardglas 
alkohol i veckan. Risken ökar ytterliga-
re för den som dricker mer än 14 
standardglas i veckan. 

Stor studie avfärdar hälsofördelar med alkohol - Accent

Alkohol var dag ökar risken för att utveckla beroende och 
få ventrikelcancer
Daglig alkoholkonsumtion, även måttliga mängder, kan öka risken för be-
roendeutveckling. Nu kommer också studier som visar att risken ökar även 
för ventrikelcancer. En studie genomförd på nästan 12 miljoner människor 
från Korea visade att ju mer alkohol som dracks, desto mer ökade risken att 
utveckla ventrikelcancer. Det fanns också tydligt samband mellan hur ofta 
respondenterna drack alkohol. De som drack alkohol varje dag hade en 
ökad risk med 39 procent. 

Rapport Alkoholkonsumtion och risknivåer - Kunskapsunderlag och förslag 
till rekommendationer

Alkohol varje dag ökar risken för magcancer - Accent

Bild:  Pixabay

Ändrad mejldress till oss!
Vi har bytt mejladress, ni når oss 
numera på levnadsvanor@skane.
se. Tveka inte att höra av er till oss 
med frågor på området levnads-
vanor eller om ni har funderingar 
kring våra temanummer!

Region Skåne på H22
          

Den 9 juni befann sig Region Skåne i 
Slottshagen i Helsingborg på H22, 
som är en internationell stadsmässa. 
Många olika aktörer från Region 
Skåne var där i ett gemensamt tält 
och mötte besökarna. Vi på Enheten 
för kunskapsstyrning och FoU var på 
plats och berättade om Riktade 
hälsosamtal både från scenen i 
Grytan men också från tältet.

Region Skåne på H22

Bild:  Region Skånes tält på H22

Vad är lämpligare att försvara än hälsan? 
           Lördagen den 18 juni arrange-

rades en nationell totalförsvars-
dag i Malmö. Allmänheten fick 
lära sig mer om det svenska total-
försvaret, ta del av prova på-akti-
viteter och träffa myndigheter 
och frivilligorganisationer. Bakom 
arrangemanget stod MSB och 
Försvarsmakten tillsammans med 
Länsstyrelsen Skåne och Malmö 
stad. Syftet var att visa hur vi 
tillsammans bygger ökad förmå-
ga och att alla i Sverige har en 
viktig roll att bidra. Och såklart 
var Region Skåne på plats. 
Tillsammans med HR pratade vi 
levnadsvanor och rekryterade!Bild:  Malin Skogström, Helene Henriksson, Kjell Olsson

Sommarhälsning!
Stort tack till alla er som är invol-
verade i Riktade hälsosamtal, vi 
på Metod- och kompetensstödet 
önskar er en riktigt härlig sommar!

mailto:levnadsvanor%40skane.se?subject=
https://vardgivare.skane.se/supportsidor/formular/kcnyhetsbrev/
https://vardgivare.skane.se/supportsidor/formular/kcnyhetsbrev---enkat/
mailto:levnadsvanor%40skane.se?subject=
https://accentmagasin.se/alkohol/stor-studie-avfardar-halsofordelar-med-alkohol/?utm_source=Accents+veckobrev&utm_campaign=5053774a5f-nyhetsbrev+vecka&utm_medium=email&utm_term=0_6271234518-5053774a5f-454993453
https://www.folkhalsoguiden.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/centrum-for-epidemiologi-och-samhallsmedicin/folkhalsoguiden/rapporter-och-faktablad/alkoholkonsumtion-och-risknivaer-rapport-2018.1.pdf
https://www.folkhalsoguiden.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/centrum-for-epidemiologi-och-samhallsmedicin/folkhalsoguiden/rapporter-och-faktablad/alkoholkonsumtion-och-risknivaer-rapport-2018.1.pdf
https://accentmagasin.se/alkohol/alkohol-varje-dag-okar-risken-for-magcancer/?utm_source=Accents+veckobrev&utm_campaign=fcfe23dec8-nyhetsbrev+vecka&utm_medium=email&utm_term=0_6271234518-fcfe23dec8-454993453
mailto:levnadsvanor%40skane.se?subject=
mailto:levnadsvanor%40skane.se?subject=
https://h22.se/partners/region-skane/

