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Sammanfattning 

Preventivt hälsofrämjande arbete ska premieras säger 

Världshälsoorganisationen, WHO. Socialstyrelsen slår fast att vården ska 

vara jämlik, oberoende av var på den socioekonomiska skalan någon 

befinner sig. Samtidigt finns nationella utredningar som visar att det krävs en 

rörelse mot nära vård för att möta framtida utmaningar. Forskningen pekar 

mot att Riktade Hälsosamtal av den modell utredningen syftat till att 

undersöka; i viss mån stärker detta arbete. 

Det material utredningen tagit del av visar att Riktade Hälsosamtal har en 

positiv effekt både på individ och befolkningsnivå. Insjuknande och 

mortalitet i framförallt hjärt- kärlsjukdom har minskat i de deltagande 

grupperna i förhållande till övriga befolkningen. Studier tyder på att 

Regionen på sikt kan spara både personella- och ekonomiska resurser inom 

specialistvården genom att redan i tidigt skede förhindra utvecklingen av 

vissa sjukdomar. Det ska dock beaktas att forskning på preventiva 

vårdinsatser är svårbedömt och att forskningskollegiet har skilda åsikter i 

frågan. 

Region Kalmar län har genom arbetet med livsstilsmottagningarna redan 

etablerat det hälsofrämjande arbetet. Regionen befinner sig därtill i ett läge 

där aktuellt uppdrag redan prövats och utvärderats.  

Det finns tillgång till nationella nätverk som behandlar frågan, forskning och 

samarbetsmöjligheter. Implementering kan ske av personal som har både 

insyn och engagemang. Hantering av uppdraget med Riktade Hälsosamtal är 

i huvudsak en resurs- och prioriterings fråga.  

Sammantaget bedömer utredningen att Riktade Hälsosamtal på sikt är 

gynnsamt för Regionen, länet och dess invånare. För att uppdraget på ett 

smidigt sätt ska kunna implementeras fordras att den som ska utföra 

uppdraget tillförs adekvata resurser samt får vara delaktig i utformning- och 

implementation av arbetet samt. 

Utredningen bedömer vidare att den förväntade ökningen av remitterade 

patienter till rätt vårdnivå är svårbedömd men bör kunna hållas inom 

hanterliga ramar. I synnerhet kontrasterat till fördelarna med att upptäcka 

sjukdomstillstånd i tidigt skede. 

Den slutsatsen kan därför dras att samhällsnyttan av de ökade preventiva och 

hälsobefrämjande insatserna som denna utredning sökt utvärdera, 

kombinerat med samhällets och vården övriga insatser, väl kommer att 

överväga identifierade nackdelar.   
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 Uppdragsbeskrivning 

Av Regionplanen framgår att förutsättningarna för införande av Riktade 

Hälsosamtal till invånare i Kalmar län som fyller 40-, 50- och 60 år ska 

utredas. 

Till ansvarig utredare utsågs Andreas Delphin. 

Utredningen har att förhålla sig till en deadline för ärendeberedning i 

oktober 2019. 

1.1 Definition av Riktade Hälsosamtal 

Utredningen har också att förhålla sig till det faktum att Hälsosamtal under 

årens gång - inom och utom riket – framställts på olika sätt och utförts med 

olika metoder.  

Utredningen syftar till den typ av Hälsosamtal som bedrivits i bland annat 

Jönköping och Västerbotten. 

1.1.1 Beskrivning  

I de regioner där Riktade Hälsosamtal bedrivs inleds dessa genom att den 

som nyligen fyllt 40-, 50- eller 60 år får en kallelse från den vårdcentral där 

denne är skriven. Individen besöker därpå sin vårdcentral för att ta blodprov 

och fylla i en enkät som medtas till samtalet. 

Utföraren av samtalet sammanställer resultaten från blodproven och svaren 

från enkäten till en grafisk profil. Den grafiska profilen ska verka som stöd i 

samtalet och ge den enskilde en lättfattlig bild över hur den egna hälsan ser 

ut. Under samtalet behandlas frågor om självupplevd hälsa, livsstil, sjukdom 

i familjen och dylikt. 

1.1.2 Syfte 

Syftet med att genomföra Riktade Hälsosamtal är att påverka riskfaktorer för 

och förebygga insjuknande och död i hjärt- och kärlsjukdom hos 

befolkningen. Den enskilde ska dels; få en bättre bild av sin hälsa och livsstil 

och dels; ska sjukvården kunna identifiera riskpatienter. Påträffas en 

deltagare med akuta problem ska hen hanteras av rätt vårdaktör. 

Deltagaren ska få tips och stöd till lämplig och hälsofrämjande åtgärd. 

Beroende på hälsostatus ska patienten också erbjudas möjlighet till 

uppföljningssamtal. 

1.1.3 Utföraren 

Utföraren av samtalet har vanligtvis bakgrund i vården och en genomförd 

utbildning i samtalspedagogik och livsstilsfrämjande arbete. Nationellt 

används olika yrkeskategorier i utövningen. 
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 Bakgrund 

2.1 Tidigare nationell och internationell forskning 

2.1.1 Gävleborg 

Hälsocentralerna erbjuder ett Hälsosamtal till nyblivna 40-åringar i hela 

länet. Hälsosamtalet utmynnar i en riskprofil innehållandes en samlad 

bedömning av risken för hjärt-kärlsjukdom. Vid behovsprövningen erbjuds 

hälsofrämjande åtgärder. 

2012 erbjöds 3072 personer Hälsosamtal. 1229, 40 %, deltog. Rapporten 

påpekar att deltagandet sjönk 2010 efter att landstinget införde avgifter för 

Hälsosamtalen. Kostnaden per samtal mellan 2010 och 2012, var 200 kronor. 

Avgiften i Gävleborg togs sedermera bort och samtalet är idag avgiftsfritt. 

Studier visar att deltagarna överlag upplever samtalen som positiva och att 

det stöd de fått är viktigt. 97 % av alla deltagare skulle vilja delta i ytterligare 

Hälsosamtal vid 50-års ålder och 91 % skulle rekommendera andra 40-

åringar att delta. Drygt hälften av alla deltagare uppger även att de förändrat 

sina levnadsvanor efter Hälsosamtalet. 

Rapporten som även tittar på information från Västerbotten framhåller att 

dödligheten i hjärt- kärlsjukdom – bland deltagare jämfört med icke 

deltagare - minskat i Västerbotten sedan införandet av Hälsosamtal på 90-

talet. Den studien visar även att Hälsosamtalen bidragit till att minska de 

socioekonomiska skillnaderna vid hjärt- kärlsjukdom.1 

I en uppföljningsstudie, 10 år efter införandet av Hälsosamtal i Västerbotten, 

konstateras att den grupp som hade deltagit i Hälsosamtalen och 

kontrollgruppen hade stora skillnader i kolesterolvärde och systoliskt 

blodtryck. Dödligheten i hjärt- kärlsjukdomar hade sjunkit med 36 % hos 

den deltagande gruppen och 1 % hos kontrollgruppen.2 

2.1.2 En kartläggning av svenska och internationella erfarenheter 

Det har från vissa håll antytts att de som väljer att delta i Hälsosamtalen inte 

är representativa för befolkningen och att de övervägande representerar den 

friskare delen av befolkningen. Tvärtom visar studier att deltagarna är 

representativa för befolkningen, om än något övervägande mot den andra 

sidan. Många som anmäler att de vill delta har något att ta upp eller är i 

behov av någon insats. Genom Hälsosamtalen tycks man därför nå individer 

som är i riskzonen.3 

Under mätperioden, 1990 till 2006, steg deltagandefrekvensen i Västerbotten 

från 56 % - 65 % i snitt. Deltagarna och icke-deltagarna hade mycket små 

                                                      
1 Alfredsson, J och Sjölin, S. Rapport 2013:2, En nulägesbeskrivning av Hälsosamtalen, dess 
effekter samt några utvecklingsområden. Landstinget Gävleborg. 2013. 
2 Weinehall, L., Hellsten, G., Boman, K., Hallmans, G., Asplund, K och Wall, S. Can a 
sustainable community intervention reduce the health gap? 10-year evaluation of a 
Swedish community intervention program for the prevention of cardiovascular disease. 
Scand J Public Health Suppl. 56:59-68 . 2001 
3 Hatt, G, Hammelin, V, Forsberg, B och Bastholm-Rahmner P. 
Hälsoundersökningar/Hälsosamtal. En kartläggning av svenska och internationella 
erfarenheter. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting. 2015. Sid 17. 
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skillnader i utbildningsnivå och ålder. De som hade låg inkomst och inte var 

i något förhållande hade dock 10 % lägre deltagande än övriga.4 

I en uppföljningsstudie rörande deltagandefrekvensen till Hälsosamtal i 

Gävleborg konstaterades att den största anledningen till bortfall uppgavs 

vara tidsbrist och oförmåga att lämna arbetet (52 % av svaranden). Övriga 

anledningar uppgavs vara att den tillfrågade redan var i kontakt med 

sjukvården (33 %) samt att den tillfrågade kände sig frisk (21 %). 55 % av de 

som tackat nej kunde dock tänka sig att delta någon gång i framtiden. 5 

2.1.3 Vidare deltagande 

2014 genomförde Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, hädan 

efter HFS, en sammanställning av data från Riktade Hälsosamtal i fem 

landsting (numera regioner). Rapporten släpptes 2016. 

 

Landsting/Region Totalt 

antal 

listade  

Inbjudna Deltagare 

(%) av 

antalet 

listade 

Deltagare 

(%) av 

antalet 

inbjudna 

Västerbotten 9744 Inte 

registrerat 

6780 (69 

%) 

Inte 

registrerat 

Västernorrland 9450 Inte 

registrerat 

4737 (50 

%) 

Inte 

registrerat 

Gävleborg 3373 3182 (94 

%) 

1768 (52 

%) 

56 % 

Sörmland 10726 10718 (100 

%) 

5706 (53 

%) 

53 % 

Jönköping 12550 Inte 

registrerat 

4177 (33 

%) 

Inte 

registrerat 
*Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 2016. Mätning från 2014. 

 

HFS framhåller att Region Jönköping vid mätningen var i process att bredd 

införa arbetet med Riktade Hälsosamtal och att det därför är flera 

vårdcentraler som vid mätningen inte hade kallat sina listade patienter.6 

2.1.4 Cochranerapporten 

General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from disease (Review) 
 

I rapporten beskrivs hälsokontroller som vanligt förekommande, i syfte att 

förebygga sjukdom och identifiera riskpatienter, i flera länder. Rapporten 

lyfter fram att flera av de metoder som används saknar fullständig 

uppföljning vilket bidrar till svårigheter vid bedömning av utfallet, utökad 

screening; som i sin tur bidrar till en onödigt stor utökad diagnostisering och 

terapeutisk intervention. Överdiagnostisering beskrivs ha både positiv och 

negativ effekt.  

 

                                                      
4 Norberg, M., Blomstedt, Y., Lönnberg, G., Nyström, L., Stenlund, H., Wall, S och 
Weinehall, L. Community participation and sustainability - evidence over 25 years in the 
Västerbotten Intervention Programme. Glob Health Action. December 2012. 17;5:1-9. doi: 
10.3402/gha.v5i0.19166 
5 Wall, M och Teeland, L. Non-participants in a preventive health examination for 
cardiovascular disease: characteristics, reasons for nonparticipation, and willingness to 
participate in the future. Scand J Prim Health Care 22:248/251. ISSN 0281-3432. 2004. 
6 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Sammanställning av data från Riktade 
Hälsosamtal i fem landsting 2014. November 2016. 



 Riktade Hälsosamtal 

 7 

Rapportens syfte var att kartlägga huruvida detta leder till mer skada än 

nytta. 

I rapporten drar man slutsatserna att hälsokontroller inte ger någon klinisk 

effekt; däremot kunde forskarna se en ökad frekvens av hypertoni och en 

ökad frekvens av självrapporterad kronisk sjukdom. Forskarna kunde också 

se en ökad användning av antihypertensiva läkemedel. 

Forskarna kunde inte identifiera resultat gällande remitteringar till 

specialister, uppföljningsbesök, eller remittering till kirurgi. 

Slutligen konstaterar forskarna att generella hälsokontroller inte bidragit till 

att minska mortaliteten; varken generellt, gällande kardiovaskulär sjukdom 

eller cancer. 7 

2.1.5 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

Förtydligande om generella hälsokontroller, kommentar SBU. 
 

Generella hälsokontroller innebär kontakt mellan en individ och 

sjukvårdspersonal, där flera screeningtest utförs för att bedöma den generella 

hälsan (det allmänna hälsotillståndet) utan att några särskilda symptom sedan 

tidigare påträffats. Generella hälsokontroller förväntas minska sjuklighet och 

dödlighet genom tidig upptäckt och behandling av sjukdomar och 

riskfaktorer. Livsstilsinterventioner som till exempel råd angående 

alkoholvanor, rökning och kost är också vanligt förekommande vid 

hälsokontroller. 

Cochranerapporten visar att generella hälsokontroller inte reducerar 

sjuklighet eller dödlighet, varken totalt eller för hjärt- kärl- eller 

cancersjukdomar. Däremot ökade antalet diagnoser efter 

hälsoundersökningar. 

Statens beredning för medicinsk och social utvärderings, SBU, kommentar 

gäller generella hälsokontroller. Cochranerapporten definierade generella 

hälsokontroller som utförande av ett antal tester för att upptäcka olika 

sjukdomar hos en befolkning utan symtom. Utvärderingen gäller inte 

specifikt riktade screeningundersökningar för ett visst sjukdomstillstånd, t ex 

Västerbottenundersökningen som rör Riktade Hälsosamtal. 8  

2.1.6 Riskanalys – eller – att hitta riskgrupper 

Världshälsoorganisationen, WHO, skriver i sin riskanalys rörande hjärt- 

kärlsjukdomar att dödliga utgångar som följd av hjärt- kärlsjukdomar oftast 

återfinns hos medelålders och äldre män och kvinnor. Dock utvecklas 

ateroskleros, som är den huvudsakliga – patologiska – orsaken till 

kranskärlsjukdom, cerebral artärsjukdom och perifer artärsjukdom, tidigt i 

livet och utvecklas genom tonåren. Utvecklingen påverkas i hög grad av diet, 

tobaksanvändning, brist på fysisk aktivitet, förhöjt blodtryck och förhöjt 

blodsocker. En långvarig exponering för dessa riskfaktorer leder till ytterligare 

utveckling av ateroskleros och förträning av blodkärl vilket hindrar blodflödet 

till vitala organ som hjärta och hjärna. 

 

                                                      
7 Krogsböll, LT, Jörgensen, KJ, Grönhöj Larsen, C och Götzsche PC. General health checks in 
adults for reducing morbidity and mortality from disease. Cochrane Database of Systematic 
Reviews. 2012. Utgåva 10. DOI: 10.1002/12651858.CD009009.pub2. Sidan 2. 
8 Generella hälsokontroller för vuxna. Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering. September 2013.  
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För att förhindra utvecklingen av bland annat ateroskleros och initiera en 

livsstilsförändring hos individen - som i förlängningen kan vara skillnad 

mellan liv och död - krävs att dessa individer fångas upp innan sjukdomen 

framskridit för långt.9 

2.1.7 Preventiva insatser premieras i WHO:s rapport 

WHO rekommenderar att befolkningen ska uppmuntras att ta avstånd från 

tobaksanvändning, minska sitt intag av mättat fett och salt samt att hålla en 

generellt god kosthållning med minst 30 minuters måttlig fysisk aktivitet per 

dag. 

WHO rekommenderar också att individer med högt blodtryck (över 160/100) 

och högt kolesterolvärde (på eller över 8 mmol/1 (320mg/dl)) ska få 

medicinsk behandling samt livsstils- och kostrådgivning. 10 

2.1.8 Kostnadseffektivitet 

Studien som genomförts mäter kostnadseffektivitet för 

Västerbottensmodellen gällande Hälsosamtal mellan åren 1990 och 2006. 

Syftet med studien var att mäta kostnaderna för att driva programmet med 

Hälsosamtal i relation till de kostnader som uppstått för vården om 

programmet inte funnits. Utöver att mäta rena kostnader och besparingar 

mätte studien även antal intjänade kvalitetsjusterade levnadsår, Quality 

Adjusted Life Years; QALY, som programmet lett till. 

Slutsatsen är att kostnadseffektiviteten är mycket god. Besparingarna för 

vården överstiger väl kostnaden för programmet och deltagarna i 

Västerbottensprogrammet har vunnit drygt 3500 extra levnadsår och 2900 

extra QALYs. 

Sjukvårdskostnaderna i Västerbottens hälsoundersökningsprogam beräknas 

ha uppgått till 67,4 miljoner kronor under de 16 år som studien behandlat. 

Det uppges också att Västerbotten - som en konsekvens av arbetet med 

Riktade Hälsosamtal – tjänat in 108,2 miljoner kronor på sparade 

sjukvårdskostnader. 11 

2.1.9 Kvalitet i genomförandet 

Den grupp som oftast utför Hälsosamtal och hälsoundersökningar är 

sjuksköterskor eller distriktssjuksköterskor. Dessa sköterskor har som regel en 

livsstilsfrämjande påbyggnad i form av specialistkompetens. Anledning till 

detta är att det finns ett behov av rätt medicinska kompetens för att fånga upp 

deltagarnas behov. I Norrbotten och Gävleborg jobbar även andra 

personalgrupper med Hälsosamtalen, exempelvis; undersköterskor, 

hälsopedagoger, fysioterapeuter, dietister och arbetsterapeuter. Anledningen 

till detta är ett försök att skapa större flexibilitet och mindre sårbarhet för 

vårdcentralerna.  

 

                                                      

9 Prevention of cardiovascular Disease, Guidelines for assessment and management of 
cardiovascular risk. World Health Organisation. 2007. ISBN: 978 92 4 154717 8. Sid. 5 – 18. 
10 Prevention of cardiovascular Disease, Guidelines for assessment and management of 
cardiovascular risk. World Health Organisation. 2007. ISBN: 978 92 4 154717 8. Sid. 19 – 
27. 
11 Lindholm L, Stenling A, Norberg M, Stenlund L och Weinehall L. A cost-effectiveness 
analysis of a community based CVD program in Sweden based on a retrospective register 
cohort. Umeå universitet. 2017. 
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Särskilt viktigt är det att utföraren av Hälsosamtalet har en bra kompetens 

gällande samtalsteknik. I utvärderingar från Östergötland framkom att 

deltagarnas upplevelse av att samtalet var betydelsefullt för både deltagaren 

och sjuksköterskan var viktigt. I både Norrbotten och Västerbotten finns 

diplomering för sjuksköterskor som arbetar med hälsoundersökningar och 

samtal. För att bli diplomerad krävs att utföraren genomgått landstingets 

utbildningar kring metoder och verktyg samt att utföraren genomfört och 

reflekterat över ett visst antal samtal.12 

 

Gemensamt för utförandet av Hälsosamtal över hela riket är att: 

 Drivs av primärvården 

 Samtliga i målgruppen erbjuds deltagande 

 Det finns ett visuellt pedagogiskt hjälpmedel till stöd för dialogen 

mellan deltagare och utförare 

 Det är ett individanpassat samtalsstöd till samtliga deltagare 

 Det finns ett samordnat kompetens- och metodstöd 

Gemensamma erfarenheter av Hälsosamtalen talar för att: 

 Programmen uppskattas generellt av dels; befolkningen och dels; de 

som deltar 

 Hälsosamtalen upplevs som värdefulla av personalen som arbetar med 

dem 

 Ett antal personer med behov av att ändra sina levnadsvanor i mer 

hälsofrämjande riktning identifieras 

 Ett antal sjukdomstillstånd, såsom diabetes, identifieras genom 

samtalen och den provtagning som sker i anslutning till detta 13 

2.1.10 Institute for Health Metrics and Evaluation – Sverige 2017 

 

Figuren visar de vanligaste orsakerna till mortalitet och försämrad livskvalité 

i Sverige under 2017. Nytt för 2017 är att även passiv rökning räknas in i 

tobaksanvändningen. 

                                                      
12 Hatt G, Hammelin V, Forsberg B och Bastholm-Rahmner P. 
Hälsoundersökningar/Hälsosamtal. En kartläggning av svenska och internationella 
erfarenheter. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting. 2015. Sid. 16. 
13 Hatt G, Hammelin V, Forsberg B och Bastholm-Rahmner P. Sid 19. 
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2.1.11 Socialstyrelsens lägesrapport 2018 

Socialstyrelsens bedömning är att det behövs fortsatta utvecklingsinsatser 

inom sjukdomsprevention och myndigheten har möjlighet att stödja 

utvecklingsarbete när det gäller arbete med mål och indikatorer, uppföljning, 

metodstöd m.m. För att stärka det hälsofrämjande och sjukdomsbyggande 

perspektivet kan landsting, regioner och kommuner: 

 sätta mål och använda indikatorer för uppföljning av det förebyggande 

och hälsofrämjande arbetet på politisk nivå och förvaltningsnivå för 

att synliggöra utvecklingen och som underlag för beslut om åtgärder  

 prioritera ett nationellt sammanhållet stöd för såväl det primär- som 

sekundärpreventiva arbetet; detta kan ske inom ramen för den nya 

kunskapsstyrningsstrukturen som landsting och regioner i samverkan 

nyligen beslutat om att utveckla och tillämpa rutiner för 

omhändertagande av patienter med kroniska sjukdomar som omfattar 

stöd till hälsosamma levnadsvanor i enlighet med Socialstyrelsens 

rekommendationer  

 öka intensiteten i det förebyggande arbetet både inom hälso- och 

sjukvården och inom andra verksamheter genom att sprida och 

tillämpa metoder utvecklade inom kunskapsfälten beteendevetenskap, 

socialpsykologi och beteendeekonomi  

 förbättra de ekonomiska förutsättningar för hälso- och sjukvården att 

samverka med skola, socialtjänst m.fl. för att utveckla preventivt 

arbete samt hälsofrämjande förhållningsätt och miljöer.  

Socialstyrelsens aktuella nationella riktlinjer för prevention och behandling 

vid ohälsosamma levnadsvanor och slutrapporten från Kommissionen för 

jämlik hälsa ger starkt stöd för att fortsätta med de riktade Hälsosamtalen för 

prevention av förtida hjärt- kärlsjukdom och diabetes.14 

2.1.12 25 år senare 

Den 30 januari 2019 publicerades en 25-årsuppföljning av projektet i Habo. 

Studien visar att kombinationen av hälsoundersökning och ett 

livsstilsfrämjande samtal mycket väl kan ha spelat in på den minskade 

mortaliteten i den studerade gruppen. Vid jämförelse mellan den grupp som 

25 år tidigare deltagit i de Riktade Hälsosamtalen och kontrollgruppen hade 

de forna deltagarna av Hälsosamtalen 29 % lägre mortalitet. De avgörande 

faktorerna för den lägre mortaliteten var en hälsosam diet och 

avståndstagande från rökning. Studien visar även att deltagarna som 25 år 

tidigare varit på Hälsosamtal hade betydligt lägre utbildning än de i 

kontrollgruppen. 15 

2.1.13 Mätningar av blod- och kolesterolvärden 

Baserat på data från Västerbottens interventionsprogram (1990 – 2010) 

konstaterades att förekomsten av högt blodtryck hade mellan åren 1990 och 

2010 (43,8 – 36,0 %). Det identifierades stora skillnader mellan 

befolkningen på landsbygden och befolkningen i centralorter samt mellan 

hög och låg utbildning. Trots interventionsprogrammets framgångar kvarstår 

                                                      
14 Bästa möjliga hälsa och en hållbar hälso- och sjukvård. Med fokus på 

vården vid kroniska sjukdomar. Lägesrapport 2018. Socialstyrelsen. 2018. 
15 Lingfors, H och Persson L-G. All-cause mortality among young men 24-26 years after a 
lifestyle health dialogue in a Swedish primary care setting: a longitudal follow-up register 
study. BMJ Open. Januari 2019. 
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alltså stora skillnader kopplade till geografi och utbildning. 

Interventionsprogrammet lyckas inte allena lösa problematiken som 

omgärdar förekomsten av högt blodtryck. 

Antalet deltagare med hög och låg utbildningsnivå skiljer sig också åt vid 

senare mätningar. Betydligt fler med hög utbildning jämfört med låg 

utbildning deltog exempelvis vid mätningen och det samma gäller för 

deltagande per ålder. Bland män identifieras också en mindre minskning av 

förekomsten av högt blodtryck jämfört med kvinnor trots det faktum att 

männen inledningsvis utgick från högre värden.16 

Vad gäller höga kolesterolvärden baserat på data från Västerbottens 

interventionsprogram (1990 – 2010) konstaterades att förekomsten av högt 

kolesterolvärde minskade mellan 1990 – 2007 men sedan fick en 

uppåtgående trend mellan 2008 – 2010. Under mätperioden (1990 – 2010) 

ökade antalet deltagare som använde lipidsänkande medel från 1,1 till 9,6 % 

för män och från 0,5 – 5,3 % för kvinnor. Drygt 60 % av dessa uppnådde 

behandlingsmålen. Likväl som för problematiken kring förhöjt blodtryck 

krävs ytterligare insatser för att uppnå goda, bestående, resultat.17. 

2.1.14 Tidigare utredningar vid dåvarande landstinget i Kalmar län 

Frågan om införande av Riktade Hälsosamtal har väckts vid två tidigare 

tillfällen. Dels; 2006 och dels; 2013. 

Frågan lades ned på grund av otillräckliga utvärderingar och 

uppföljningsmöjligheter i jämförbar kontext. Utredarna fann bara studier på 

ämnet som var för gamla och menade att de studier som genomförts inte gick 

att applicera på Kalmar län.  

Sedan förevarande utredning har det tillkommit ett antal studier och 

metoderna ser idag annorlunda ut vilket ger nya förutsättningar. Utredningen 

bedömer därför att det finns fog för att åter utreda ett eventuellt införande av 

Riktade Hälsosamtal. 

2.2 Slutsatser om tidigare nationell och 

internationell forskning 

Den forskning som finns att tillgå pekar mot en positiv effekt efter 

genomgånget Hälsosamtal. Både för deltagaren och vården, på individ och 

befolkningsnivå. De ekonomiska besparingar som beskrivs i 16-års 

uppföljning från Västerbotten skulle kunna bidra till att på sikt stärka andra 

delar av verksamheten. Rapporterna visar också att deltagarfrekvensen 

varierar, dels; från län till län men också över tid. Detta bidrar till en 

osäkerhet kring både utgifter, intäkter och besparingar. 

Cochranerapporten som tidigare haft stor auktoritet i frågan och visar på en 

icke-befintlig vinst syftar till en annan form av hälsokontroller där fokus 

ligger på provtagning snarare än motiverande samtal.  

Riktade Hälsosamtal faller väl in i WHO:s och Socialstyrelsens 

rekommendationer för preventivt arbete inom sjukvården. 

                                                      
16 Nawi Ng, Bo Carlberg, Lars Weinehall & Margareta Norberg (2012) Trends 

of blood pressure levels and management in Västerbotten County, Sweden, during 1990–
2010, Global Health Action, 5:1, 18195. 
17 Nawi Ng, Owe Johnson, Bernt Lindahl & Margareta Norberg (2012) A reversal 

of decreasing trends in population cholesterol levels in Västerbotten County, Sweden, 
Global Health Action, 5:1, 10367 
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Det bör beaktas att majoriteten av den forskning som finns att tillgå i stort 

sätt härstammar från samma källor. Framförallt den forskning som bedrivits 

över lång tid. Detta sätter en viss ton som är svår att förneka. Det ska också 

uppmärksammas att kliniska mätningar av denna typ av verksamhet 

(upplysande/screening/påverkan genom samtal) blir vaga då flera faktorer 

ofta också påverkar. Stora insatser som engagerar samhället, 

idrottsföreningar och dyl. bidrar också till en troligtvis ökad förbättring och 

ett bättre resultat då individen får incitament till förbättrad livsstil från flera 

håll. 

2.3 Erfarenheter från Jönköping 

Arbetet i Jönköping drivs framförallt av Hans Lingfors, som tillsammans 

med andra forskare genomfört flera av de mest centrala studierna i ämnet. 

Distriktssköterskan Lisbeth Johansson har tillfört kompetens till studierna 

som utbildningsansvarig. Lisbeth Johansson har även utbildat den 

vårdpersonal som hållit i Hälsosamtalen med deltagarpatienter. 

Region Jönköping har prövat olika typer av kallelser och menar att sättet på 

vilket kallelsen sker har stor inverkan på utfallet av antalet deltagare. De 

menar också på att deltagarfrekvensen är kontinuerligt stigande.  

Viktigt att komma ihåg när det gäller fallet Region Jönköping är att Riktade 

Hälsosamtal som koncept är förankrat hos befolkningen i länet. 

Informationen sprids bland annat av näringslivet, idrottsföreningar och 

andra. Inledningsvis hade Region Jönköping också stöd av lokalpressen och 

PR-byråer för att förankra Hälsosamtalet i samhället. 

Det har vidare framgått att Primärvården, från centralt håll, i Jönköping är 

tveksamt inställda till huruvida arbetet fortsatt ska ligga under 

vårdcentralerna. 

2.3.1 Inbjudan 

 Webstödet uppdateras kontinuerligt. Om någon dör gallras 

personuppgiften i systemet. Byter någon vårdcentral uppdateras 

detta. I systemet finns samtliga 40-, 50-, 60-, och 70-åringar och 

förstagångsföräldrar. 

 BVC bjuder in under vid möte med föräldrarna. 

 40-, 50-, 60-, och 70-åringar bjuds in med telefonuppringning och 

förbokad tid. Det skickas ut information om att Vård- eller 

hälsocentralen kommer ringa upp för att bjuda in till Hälsosamtal. 

Detta bidrar till en hög frekvens av deltagare. Inbjudan som skickas 

ut skickas till både 1177.se och en mall för brevutskick till tryckeriet. 

Detta betyder att alla får meddelande både via 1177.se och till 

bostadsadressen brevledes. Denna typ av inbjudan är också den som 

visat sig starkast för att få en hög deltagarfrekvens och på bäst sätt nå 

socioekonomiskt svaga grupper. 

 Inbjudningsmetodiken tillämpas fritt bland vårdcentralerna. 

Vårdcentralerna väljer således själva hur de vill bjuda in någon till 

Hälsosamtalet. Alla vård- och hälsocentraler måste dock använda sig 

av landstingets digitala system för inbjudningar och tidshantering. 

 Den som håller samtalet är den som bjuder in. 

Region Jönköping betonar att de vårdcentraler som använder en annan typ av 

inbjudningsmetodik inte uppnår samma deltagarfrekvens. 
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2.3.2 Samtalets vikt 

Hälsosamtalen är kraftigt avhängigt ”setting” och ”context”, vem som utför 

dem och var de utförs. Deltagaren måste uppleva att denne är där för sin 

egen skull och inte för ”forskningens skull”. 

De flesta som dör i hjärtinfarkt är människor som inte bedöms vara 

högriskpatienter. Anledningen till detta uppges bero på att högriskpatienter 

identifieras och följs upp. Det gör man inte med patienter som inte bedöms 

vara i högrisk. En fördel med de Riktade Hälsosamtalen är att även dessa 

patienter kartläggs och följs upp. 

Lingfors betonar att det är Samtalet som är det viktigaste momentet i den 

ram inom vilken Hälsosamtalet sker. Trots att blodprov och ev. andra tester 

ger vårdbedömaren viktig information så bedöms själva tankeutbytet vid 

samtalet med patienten, utgöra den starkaste påverkandefaktorn för att 

åstadkomma en livsstilsförändring. 

”Till skillnad mot Hälsoundersökningar som egentligen är en 

form av screening och som har visat sig inte tillföra något 

större så innehåller Riktade Hälsosamtal en viss screening del, 

MEN, det är inte det primära. De Riktade Hälsosamtalen är en 

behandling.” 

- Hans Lingfors, föreläsning, 

Jönköping november 2018 

Hälsosamtalen är i första hand avsedda att fånga upp riskgrupper inom hjärt- 

kärlsjukdomsområdet. Införandet av Hälsosamtal medför med stor 

sannolikhet också positiva förebyggande hälsoeffekter på andra allvarliga 

sjukdomstillstånd. Genom att Hälsosamtalen huvudsakligen är inriktade på 

att ändra levnadsvanor/livsstilsproblematik i en hälsosammare riktning kan 

en positiv interdisciplinär hälsoeffekt spridas till t.ex. cancerpreventionen. 

En icke föraktlig terapeutisk effekt med Hälsosamtalet kan sannolikt också 

förväntas från ett psyko-somatiskt perspektiv. 
18 

2.4 Livsstilsmottagningar i Kalmar län 
 

Idag bedrivs arbete med hälsofrämjande insatser på livsstilsmottagning. 

”Vårdenheter som certifierats som hälsocentraler enligt kriterier i Blankett: 

Certifiering Hälsocentral19, erhåller särskild ersättning för det 

hälsofrämjande arbetet. Det ska ske en årlig uppföljning av dessa enheters 

hälsofrämjande arbete och hälsocentralerna ska årligen redovisa hur arbetet 

är uppbyggt (omfattning, vilka metoder och verktyg som används samt hur 

processen ser ut på enheten). Hälsocentralen ska ha en struktur som 

fokuserar på prevention och behandling av livsstilsrelaterade sjukdomar. I 

arbete ingår också att bilda nätverk med olika aktörer inom landstinget och i 

samhället för att gemensamt arbeta med livsstilsförändringar för patienter i 

alla åldrar.”20 

 

                                                      
18 Hans Lingfors, Jönköping. November 2018. 
19 Bilaga 3: Blankett Certifiering Hälsocentral. 
20 Grundrutin på livsstilsmottagning. Hälsofrämjande arbete. Landstinget i Kalmar län. 
https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/vardriktlinjer/levnadsvanor/prevention/grun
drutin-pa-livsstilsmottagning/ 
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För att någon skall vara behörig att arbeta som hälsokoordinator krävs en 

utbildning i levnadsvanor. Linnéuniversitetet erbjuder en sådan utbildning, 

Livsstil och hälsa, omfattande 7,5 högskolepoäng. Till detta krävs även en 

grundutbildning i motiverande samtal. 

Särskild utbildning krävs även för tobaksavvänjare. Dessa skall ha en 

grundutbildning omfattande 2 dagar i tobaksavvänjning samt efterföljande 

diplomeringsutbildning och grundutbildning i motiverande samtal.  

Samtliga patienter som uppvisar eller ligger i riskzonen för att utveckla 

livsstilsrelaterad sjukdom, ska erbjudas stöd till förändring av sina 

levnadsvanor, (ex vid förhöjda blodfetter, förhöjt blodtryck, ohälsosamma 

matvanor, otillräcklig fysisk aktivitet, tobaksbruk, riskbruk av alkohol, 

övervikt, prediabetes, sömn och stress).  

I samråd med patientansvarig läkare och där andra riskfaktorer inte 

föreligger, bör patienten erbjudas stöd till livsstilsförändring framför 

läkemedelsbehandling under sex månader och därefter ny utvärdering. 

Patienten erbjuds uppföljning under ett år, antalet besök och intervall 

individanpassas men bör ske minst vid 0, 3, 6 och 12 månader. De allra 

flesta patienter bör erbjudas en uppföljning sex veckor efter första besöket 

för att säkerställa att förändringsarbetet har kommit igång. Under året då 

patienten följs på livsstilsmottagningen finns PAL att tillgå för eventuella 

frågor och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång ca 30-60 minuter. 

Är patienten remitterad av läkare på enheten bör patienten erbjudas ett 

uppföljande läkarbesök eller telefonkontakt efter 12 månader. Nyupptäckta 

prediabetiker följs på livsstilsmottagningen enligt ovanstående uppföljning 

och därefter årlig kontroll med provtagning och motiverande samtal om 

levnadsvanor. 

2.4.1 Livsstilsmottagningarna och uppdraget idag 

Vissa livsstilsmottagningar upplever att de inte kan hantera sitt nuvarande 

uppdrag med de resurser de har idag. I övrigt upplever hälsokoordinator att 

arbetet med Riktade Hälsosamtal inte märkbart avviker från det arbete som 

utförs redan idag. Skillnaden ligger i omfattningen och tiden som måste tas i 

anspråk. 

2.5 Kalmar län och Hälsosamtal för 75-åringar 

Sedan en tid tillbaka har invånare i Kalmar län som fyller 75 år blivit 

erbjudna Hälsosamtal. Arbetet har varierat i omfattning. Arbetet utgår ifrån 

ett antal prover och en enkät som patienten fyller i. Dessa skapar 

tillsammans en geriatrisk riskprofil. Om vård- och omsorgsbehov identifieras 

erbjuds patienten ett individanpassat stöd, exempelvis ett Hälsosamtal hos 

hälsocentralens distriktssköterska. 

2.6 Distriktsläkarföreningen 

Distriktsläkarföreningen (DLF) är tveksamt inställda till huruvida Riktade 

Hälsosamtal kan ha en större påverkan och menar att det preventiva arbetet, 

som ändå bör utföras, ska ha en stark och mätbar evidens. 

DLF framför också att det i forskningen – även om den visar en viss positiv 

effekt - inte tagit hänsyn till andra, förmodade, påverkansfaktorer. T.ex. 

samhällets generella inställning och påverkan. 
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Vidare ställer sig DLF tveksamma till att Region Jönköpings uppskattning av 

patienter som kommer att vidare remitteras till bland annat läkare kan vara så 

låg som 1 %. DLF hänvisar till en studie där sjukvården – vid mätning av 

blodtrycket – identifierat ett stort antal patienter (50 – 60 %) som sedan 

remitterats vidare till läkare. En sådan remitteringsfrekvens skulle innebära 

en betydande ökning av Hälsocentralernas börda erfar DLF. 

DLF har också tagit upp frågan om personella resurser och bristen därav. I 

enlighet med det som lyfts fram av Hälsocentralerna själva (3.2) finns en oro 

över att resurserna inte kommer att räcka till. 

Typ av implementering och hur denna går till är avgörande för att ett nytt 

eventuellt uppdrag ska nå framgång. DLF ser Hälsocentralernas möjlighet 

till medverkan i implementeringsprocessen som självklar. 

Avslutningsvis påpekar DLF att preventivt hälsofrämjande arbetet istället 

bör förläggas till en egen enhet under Primärvårdsförvaltningen och verka på 

samma sätt som T.ex. BVC. Detta, menar DLF, skulle eventuellt frigöra tid 

och resurser för Hälsocentralerna.21 

 

                                                      
21 Referat från möte med Distriktsläkarföreningens representant. Augusti 2019. 
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 Analys 

3.1 Interregionalt samarbete 

3.1.1 Möjligheterna till samarbete med Region Jönköping 

Ett samarbete mellan Region Kalmar län och Region Jönköping kring 

införandet av Riktade Hälsosamtal kan medföra vissa potentiella fördelar för 

Regionen. Bland annat; Region Jönköpings erfarenheter, tillgång till digitala 

system, aktuell forskning, och annat utvecklingsdrivande erfarenhetsutbyte.  

Utöver detta ses fördelar som; 

 Ett större forskningsunderlag. 

 Snabbare möjligheter till implementering. 

 Lättare att undvika initiala misstag. 

 Minskade utvecklingskostnader. 

Premissen för att ingå i samarbetet är att samtliga deltagare delar på framtida 

utvecklingskostnader. 

3.1.2 Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken ska vara att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. 

Målet bör vara att minska de påvisbara och samtidigt påverkbara 

hälsoklyftorna inom respektive åldersgrupp/generation. 

Inom det nationella nätverket finns en temagrupp för arbete med Riktade 

Hälsosamtal. Temagruppens syfte är att vara ett forum för landsting och 

regioner som bedriver, planerar att starta upp eller utvidga sin verksamhet 

med Riktade Hälsosamtal. 

3.2 Primärvården 

3.2.1 Verksamheten och företrädarnas inställning 

En undersökning initierades för att utröna hur hälsocentralerna såg på 

Riktade Hälsosamtal. 

Den generella bilden av Riktade Hälsosamtal är blandad. Det fanns 

inledningsvis en tydlig okunskap om vad Riktade Hälsosamtal egentligen 

innebar. Utredningen erfar att både inställning och kunskap förändrats över 

tid och att inställningen idag är mer positiv. Det skiljer sig inte heller 

nämnvärt mellan offentliga och privata verksamheter i uppfattning. 

En självupplevd resursbrist är tydlig, särskilt kopplad till personal. Endast 

en hälsocentral upplevde att de i nuläget hade de resurser som kunde 

motsvara behovet av införandet av ett nytt uppdrag. Ett par hälsocentraler 

har också lyft behovet av större lokaler. 

Ett par hälsocentraler var direkt negativa till införande av Riktade 

Hälsosamtal. Motiveringen härför var att ett införande och utveckling av ett 

hälsoarbete av modell Riktade Hälsosamtal på det hela taget framstod som 

onödigt. Denna inställning har emellertid också förändrats något över tid. En 

av dessa hälsocentraler har idag helt ändrat inställning. Ett par 

Hälsocentraler har också uttryckt oro för att nya uppdrag – i synnerhet av 

preventiv karaktär – kan komma att hota kärnverksamhetens kvalité. 
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Fackförbunden har uttryckt en oro över att ökad arbetsbelastning på området 

kan få en spill-over effekt som drabbar hälsocentralen som stort och påpekar 

att läkarna - i egenskap av att signera provresultat med stor eller liten 

avvikelse - även de blir drabbade av ökad arbetsbelastning. Därtill är man 

tveksam till de Riktade Hälsosamtalens effekt. 

3.2.2 Verksamhetscheferna i Östergötland - några år in i arbetet 

2016 intervjuades samtliga verksamhetschefer för vårdcentralerna i 

Östergötland i syfte att bedöma deras inställning till arbetet med Riktade 

Hälsosamtal sedan det infördes 2012.  

Attityden hos verksamhetscheferna bedöms i rapporten som allmänt positiv. 

En verksamhetschef ansåg att arbetet var direkt felaktigt. Arbetet beskrivs 

annars av majoriteten som viktigt och de flesta ser det som värdefullt att 

arbeta preventivt. Rapporten visar vidare att det upplevs finnas en resursbrist 

och att det preventiva arbetet då ofta läggs åt sidan. 22 

3.3 Hälso- och sjukvårdens eventuella ökade 

belastning 

Den typ av preventivt arbete som Riktade Hälsosamtal innebär medför en 

viss ökad påfrestning på både slutenvården och primärvården. I första hand 

remitteras deltagare i behov av utredning till distriktsläkare på 

hälsocentralen. Dessvärre saknas utredningar om storleken och 

konsekvenserna av hur dessa påfrestningar slår vid införande av Riktade 

Hälsosamtal för Region Kalmar läns del.  

Siffror från Habo visar dock att drygt 1 % av alla deltagare blev remitterade 

till läkare och 20 % fick uppföljningssamtal i någon form.23 Detta betyder att 

– enligt förväntad deltagarfrekvens – mellan 35 – 85 personer fler än idag 

skulle bli remitterade till läkare i Kalmar län varje år. Detta stämmer dock 

inte överens med de siffror som DLF framförde i frågan gällande 

identifierade höga blodtryck vid provtagning där (50 – 60 %) av deltagarna 

blivit remitterade vidare. 

Till detta bör vägas in den framförda synpunkten att ett sent eller i efterhand 

upptäckt sjukdomstillstånd – som sannolikt skulle ha upptäckts i tid med 

hjälp av det Riktade Hälsosamtalet – resulterat både i en missad remittering 

och att tillståndet senare i livet måhända förblivit obotligt eller åtminstone 

kostsamt. 

Då uppföljningen inte är tillräckligt omfattande drar inte utredningen någon 

slutsats gällande eventuell, ökad, framtida belastning på distriktsläkare eller 

specialistsjukvården. Den eventuella ökningen bör dock beaktas då den kan 

få ett stort utfall på arbetsbelastningen. 

 

3.3.1 Diagnostiskt Centrum 

Förfrågan har ställts till Diagnostiskt Centrum gällande den troligt ökade 

belastning som provtagningen inför Hälsosamtalet skulle innebära.  

                                                      
22 Åsberg, K. Borgstedt-Risberg, M. Fomichov, V. Ekberg, J. och Stadig, A. Så mycket mer än 
bara Hälsosamtal. Verksamhetschefernas tankar om Hälsosamtal på vårdcentraler i 
Östergötland. Centrum för hälso- och vårdutveckling. September 2016. 
23 Hans Lingfors. Svar på förfrågan via mail. Januari 2019. 
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Det får anses stå klart att Diagnostiskt Centrum kommer få en ökad 

arbetsbelastning i och med det ökade inflödet av prover. Det kan inte heller 

identifieras någon klar fördel för Diagnostiskt Centrum – som det kan för 

andra delar av hälso- och sjukvården - gällande avvägningen mellan ett 

preventivt eller reaktionärt förhållningssätt. Den ökade arbetsbelastningen 

kompenseras exempelvis inte uppenbart av en minskad provtagning på grund 

av tidigt identifierade sjukdomstillstånd eftersom provtagning sker i båda 

fall. 

Diagnostiskt Centrum framför dock att inflödet av de prover som det berör – 

och den där tillhörande ökade belastningen - är försumbart och inte ses som 

något hinder för verksamheten ens vid en deltagarfrekvens på 100 %.24 

 

                                                      
24 Förfrågan till Diagnostiskt Centrum. April 2019. 
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3.4 Ekonomi, demografi och resurser 

Kalmar läns demografi 

Kommun Invånarantal 

Borgholm 11’000 

Emmaboda 9’400 

Hultsfred 14’500 

Högsby 6’100 

Kalmar 67’700 

Mönsterås 13’600 

Mörbylånga 15’000 

Nybro 20’400 

Oskarshamn 27’000 

Torsås 7’100 

Vimmerby 15’800 

Västervik 36’600 

Totalt: 244’000 

*SCB, siffror från 2017-års helårsrapport. 

Kalmar läns 40-, 50-, och 60-åringar 

År 40-åringar 50-åringar 60-åringar 

2019: 2483 3118 2979 

2020: 2594 2970 3036 

2029: 2909 2483 3118 

*SCB, siffror från 2017-års helårsrapport. 

Antal deltagande vid 40-, 70-, och 100 % 

År 40 % 70 %  100 % 

2019: 3432 6006 8580 

2020: 3440 6020 8600 

2029: 3404 5957 8510 

*Utredningens beräkningar. 

Utöver kostnader beräknat på ovan redovisat deltagande och demografi 

tillkommer kostnader för eventuellt samarbete med Region Jönköping samt 

kostnader för de prover som föregår Hälsosamtalet. 

Kostnader för enskild Hälsocentral får beräknas under arbetet med 

implementeringsprocessen.  

I samband med införande av det Riktade Hälsosamtalet visar tidigare studier 

bl.a. att deltagarfrekvensen inledningsvis är lägre. När väl arbetsmodellen 

etablerats ökar stadigt deltagarfrekvensen. Vid jämförelse över landsting och 

regioner är det troligare att deltagarfrekvensen hamnar i intervallet 40-70 % 

av samtliga patienter som kallats. Som referenstal kan nämnas att av 
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samtliga i Region Jönköping kallade patienterna kom mellan 55 och 65 % att 

delta vid de vårdcentraler där förespråkad inbjudningsmetodik tillämpas. 

Dock kvarstår en stor differens mellan vårdcentraler.25 

Vid beräkningar och antaganden bedömer utredningen att Västerbotten ger 

ett betydligt säkrare jämförandeunderlag. Västerbotten har en liknande 

demografisk uppbyggnad i förhållande till Kalmar län. Ett antal mindre 

städer där befolkningen är mer koncentrerad runt ett par centralorter. 

Västerbotten har också liknande demografiska förutsättningar med 

exempelvis åldrande befolkning. Västerbotten bedriver Riktade Hälsosamtal 

med en deltagarfrekvens runt 70 %. 

Ersättningarna till vårdcentralerna skiljer sig åt i landet. I Jönköping och 

Västerbotten betalar deltagarna en avgift. I Gävleborg är det för närvarande 

avgiftsfritt men har tidigare varit belagt med en avgift. I samtliga landsting 

och regioner som erbjuder Hälsosamtal ersätts vårdcentralerna för att utföra 

dessa. I de flesta landsting och regioner utgår en summa till vårdcentralerna 

per utfört samtal.  

För att uppnå ett högt deltagande har Sörmland och Västerbotten anpassat 

ersättningen till vårdcentralerna utifrån deltagandefrekvens. Ju högre 

deltagande ju högre ersättning.  

I Sörmland erhöll vårdcentralerna ett så kallat startbidrag som baserades på 

antalet listade patienter inom rätt åldersgrupp. Utöver detta erhölls även 

ersättning per utfört samtal. Detta för att skapa incitament för 

vårdcentralerna att komma igång med sitt arbete. Startbidraget togs 

sedermera bort till förmån för en ökad ersättning per utfört samtal. För att 

skapa ytterligare incitament för vårdcentralerna finns det i Sörmland en 

bonuspott. Om en vårdcentral uppnår en deltagandefrekvens på 50 % eller 

mer får de vara med och dela på potten. Vid deltagande på över 70 % 

tilldelas ytterligare pengar från bonuspotten.26 

3.4.1 Deltagande och socioekonomiskt utsatta grupper 

Tidiga uppföljningar av arbetet med Riktade Hälsosamtal har visat att – även 

med hög deltagarfrekvens – individer tillhörande socioekonomiskt svaga 

grupper i väldigt låg utsträckning deltog. 

I Region Jönköping prövades flera olika metoder för att bjuda in till samtal. 

Med nuvarande inbjudningsmetodik visar uppföljningsstudier att deltagarna 

är jämt spridda över den socioekonomiska kurvan. Deltagandet vid HFS 

mätning 2014 visade ett lägre deltagande än i övriga riket. Region Jönköping 

framhåller dock att deltagarfrekvensen sedan införandet av ny 

inbjudningsmetodik stadigt ökat. Deltagarfrekvensen är dock fortsatt kraftigt 

varierande mellan vårdcentraler med olika inbjudningsmetodik. 

Region Jönköpings arbete visar tydligt att inbjudningsmetodiken – och 

troligtvis till viss del marknadsföring - är avgörande för att nå ut till samtliga 

samhällsskikt och därmed avgörande för ett framgångsrikt resultat i arbetet 

med Riktade Hälsosamtal. 

Den uppföljningsstudie som släpptes 25 år efter påbörjat arbete stärker 

ytterligare det faktum att Riktade Hälsosamtal även kommer de 

socioekonomiskt svaga grupperna till gagn.  

                                                      
25 Mail från Region Jönköpings FoU enhet via Hans Lingfors. Juni 2019. 
26 Hatt G, Hammelin V, Forsberg B och Bastholm-Rahmner P. Sid 18 – 19. 
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3.4.2 Jämlik vård 

Redan i Prioriteringsutredningen (SOU:1995:5) konstateras att den 

preventiva vården ska ha en hög ställning. I utredningen läggs följande 

prioriteringsordning; 

- Prioriteringsgrupp I: Vård av livshotande akuta sjukdomar, vård av 

sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt invalidiserande 

tillstånd eller för tidig död, vård av svåra kroniska sjukdomar, 

palliativ vård och vård i livets slutskede, vård av människor med 
nedsatt autonomi. 

- Prioriteringsgrupp II: Prevention, habilitering/rehabilitering. 

- Prioriteringsgrupp III: Vård av mindre svåra akuta och kroniska 

sjukdomar. 

- Prioriteringsgrupp IV: Vård av andra skäl än sjukdom eller skada. 
27 

Även om utredningen menade att framlagda prioritering inte skulle vara 

styrande för rikets dåvarande landsting; är det tydligt att prevention som 

koncept bedömdes vara oerhört viktigt. Att detta även behandlas i 

utredningen gällande jämlik vård (SOU:2018:55) visar att det även fortsatt 

haft och har en viktig funktion i den övergripande tanken om den jämlika 

vården.  

3.4.3 Ersättning 

En väl avvägd ersättning är avgörande, inte enbart som incitament, utan för 

att hälsocentralerna ska kunna hantera en ökad arbetsbelastning.  

Praxis i riket är 1000 kronor per samtal, patientavgift inräknad. Utredningen 

visar dock att den generella uppfattningen bland hälsocentralerna i Kalmar 

län är att personalresurserna inte räcker till. Vissa hälsocentraler uppger att 

de redan i dagsläget upplever en resursbrist för det preventiva arbetet. 

Utredningen bedömer att den ekonomiska ersättningen för 

livsstilsmottagningarna behöver justeras upp. Det är troligt att kostnaden är 

låg initialt och ökar successivt allt eftersom Hälsosamtal etableras i länet. 

3.4.4 Personella resurser 

Utöver att beakta de kostnader och arbetstidsåtgång som ökar som en 

konsekvens av införandet av nya uppdrag – och för att arbetet med Riktade 

Hälsosamtal inte ska behandlas som en ersättning av pågående arbete - är det 

av stor vikt att även se till tillgången till eventuellt ny personal. 

Att hälsocentralerna får ett ekonomiskt tillskott för att utöka sin bemanning 

hjälper inte om tillgången till bemanning är obefintlig. 

Region Jönköping använder distriktssköterskor eller annan vårdpersonal där 

patientsamtal annars ingår i yrkesutövningen (arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster, dietister) för att utföra Hälsosamtal, men det finns andra 

regioner och landsting som använder annan personal. 

I Norrbotten och Gävleborg används även andra yrkeskategorier för 

uppdraget. Detta bidrar till minskad sårbarhet för deras vårdcentraler.  

                                                      
27 Statens offentliga utredningar. Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv. 
Kartläggning av socioekonomiska skillnader i vårdutnyttjande och utgångspunkter för 
bättre styrning. (SOU:2018:55). Stockholm 2018. 
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Kvalitén av samtalet definieras inte nödvändigtvis av vilken yrkeskategori 

som utför samtalet utan i att den som utför uppdraget har fått fullgod 

utbildning för att utföra just det uppdraget. 

3.4.5 Marknadsföring 

Marknadsföring av en förändring i välfärdssektorn- med syftet att få Riktade 

Hälsosamtal i primärvården etablerade i samhället – är ett mycket viktigt 

moment i det offentliga samtalet. Utredningen bedömer dock att kostnaden 

för en större marknadsföringskampanj svårligen kommer att kunna 

översättas i den förväntade patientnyttan. Att säkert kunna beräkna 

sambandet mellan nedlagda kostnader för marknadsföring visavi ökad 

tillströmning av de olika patientgrupperna till deltagande i Riktade 

Hälsosamtal rymmer stora osäkerheter.  Den ena storheten (kostnaden) kan 

svårligen förstås ha ett adekvat och kausalt samband med korresponderande 

annan storhet (personlig benägenhet för inskrivning). Självklart finns ett 

samband, men det är hart när omöjligt att med säkerhet bestämma 

effekternas storlek. Utredningens bedömning manar därför till försiktighet i 

marknadsföringsfrågan. Regionens mätningar som rör de s.k. Cost – Benefit 

faktorerna, vad gäller de Riktade Hälsosamtalens förväntade succé, får en 

större relevans om de utvärderas över lämpliga tidsperioder. Mot bakgrund 

av nämnda osäkerhet föreslår utredningen att sådana 

marknadsföringsinsatser, åtminstone inledningsvis, genomförs via regionens 

egna informationskanaler. 

 Busshållplatser. 

 Elektroniska informationstavlor på hälsocentraler, sjukhus etc. 

 Nerven. 

 1177.se 

 Regionens Sociala medier 

Att helt undvika marknadsföring bedöms motverka effektiviteten i 

implementeringen. 
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 Slutsatser 

Arbetet med Riktade Hälsosamtal (som beskrivet i 1.1) är av samma karaktär 

som det sedan tidigare pågående arbetet vid livsstilsmottagningarna. Båda 

insatser bygger på idén om den förebyggande hälsovårdens stora 

framgångar. Likheterna – är högrelevanta då båda insatser syftar till att bidra 

till att öka hälsosamhet och dämpa dödlighet genom att sätta in aktiva 

åtgärder mot de klassiska livshotande sjukdomarna.  

Vilka insatser, ekonomiska, personella eller andra krävs från Regionens 

sida för att införandet av Riktade Hälsosamtal ska bli framgångsrika? 

Utredningen bedömer att det finns förutsättningar för att ett införande av 

Riktade Hälsosamtal kommer att bli framgångsrikt. Detta förutsätter dock att 

de kontakter, befintliga arbetsmetoder och de nätverk Primärvården och 

Regionvården i stort förfogar över utnyttjas på ett patientsäkert och i övrigt 

medicinskt hållbart sätt. Förutsättningarna för ett lyckat införande – och där 

till fortsatt arbete – är avhängigt tillförandet av tillräckliga resurser samt en 

väl tilltagen implementeringsfrist. Hälsosamtalen kan utföras av flera olika 

personalgrupper förutsatt att de får den utbildning som uppdraget kräver. 

Detta skulle kunna bidra till att personalfrågan blir mer hanterbar. Utförandet 

bör dock följas upp noggrant. 

Vidare beträffande frågan om ökad arbetsbelastning för de olika aktörerna 

kring Hälsosamtalen har utredningen funnit att belastningen är svår att 

avgöra.  

Den ökade insatsen måste ställas i proportion till den belastning och de 

kostnader det hade inneburit att – i ett senare skede – upptäcka ett mera 

framskridet sjukdomstillstånd.  

Det är den här utredningens bestämda uppfattning att mycket kommer an 

på hur de Riktade Hälsosamtalen faktiskt genomförs vid varje aktuellt 

besök. Stor vikt bör läggas vid själva samtalet; istället för enbart vid 

provresultaten; som vid allmänna hälsokontroller. Det är viktigt att 

modellen, för hur patienter vid avvikelser i provsvaren ska omhändertas, är 

tydligt utarbetad. En positiv samhällsnytta måste kunna ställas mot att 

enskilda individer blir oroliga över sin hälsosituation. 

Utredningen tar upp flera forskningsrapporter som påvisar en positiv 

effekt på såväl befolkningsnivå som på individnivå. Både på kort och lång 

sikt. Det finns rapporter som avser demografiskt jämförbara län där 

uppföljning skett av Riktade Hälsosamtal, under lång tid. En rapport pekar 

mot att slutenvården gjort stora ekonomiska besparingar genom att 

konsekvent arbeta preventivt utifrån idén med just Riktade Hälsosamtal och 

med stöd av- och förankring i samhället. Det förhållandet att Hälsosamtalen - 

som ett naturligt inslag i den preventiva vården – redan visat goda 

ekonomiska besparingar och framförallt medicinska hälsovinster – framstår 

som en avgörande fördel för ett införande även i Region Kalmar län. 

Forskningen visar också att det är betydligt fler i gruppen med låg till måttlig 

risk som drabbas av hjärt- kärlsjukdomar än i gruppen med hög risk. Det 

förklaras genom att individerna i gruppen med låg till måttlig risk är så 

många fler och inte följs upp såsom de i högrisk gruppen. Det visar att det 

finns en samhällsnytta i att inkludera alla grupper i det preventiva, 

hälsofrämjande arbetet.  
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Arbetet visar även att– utöver att påverka hjärt- kärlsjukdomar – Riktade 

Hälsosamtal också har en positiv effekt på andra sjukdomar, exempelvis 

cancer. I beaktan av dessa och föregående resultat måste vägas in att flera 

faktorer som påverkar individens vardag och hälsosamma leverne 

(engagemang i föreningslivet, idrott och dyl.) troligtvis varit en del av 

forskningens positiva resultat och att kliniska mätningar av denna typ av 

insats är vaga. Det förekommer därtill skillnader i kontexten geografi och 

utbildning. 

Förankring ute i verksamheterna är avgörande. Som en del av det fortsatta 

förankringsarbetet måste de verksamheter som förväntas utföra arbetet också 

vara en del av implementeringsarbetet. Utredningen erfar vidare att Riktade 

Hälsosamtal ska utföras nära invånarna och att det är detta som bör vara 

vägledande för hur arbetet ska organiseras.  

Det är utredningens bestämda uppfattning att frågan om hur uppdraget ska 

arbetas in hos verksamheterna bäst utförs av redan initierad personal. 

Regionen har till sitt förfogande folkhälsovetare, läkare, sjuksköterskor och 

utvecklare som redan är engagerade och väl bevandrade i frågan. Utöver 

egen personal finns möjlighet för Region Kalmar län att söka medlemskap i 

den organisation Region Jönköping byggt upp kring arbetet med Riktade 

Hälsosamtal.  

Inställningen till förmånerna- och kraven på en jämlik vård delas av 

samtliga parter. Frågan är då huruvida detta arbetssätt bidrar till- eller 

försvårar för det arbetet. Utredningen erfar att det i denna aspekt är viktigt att 

samtliga grupper i samhället inte bara bereds möjlighet att delta utan att det 

också görs insatser som särskilt riktar sig till att engagera de 

samhällsgrupper som normalt inte deltar i preventiva insatser.  

Avslutningsvis konstaterar utredningen att flera tunga aktörer, där bland 

Världshälsoorganisationen (WHO), förespråkar ett ökat fokus på preventiva, 

hälsofrämjande insatser.  
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Mot bakgrund av ovanstående föreslås; 

Att som ett led i det preventiva, hälsofrämjande, arbetet införa Riktade 

Hälsosamtal till 40-, 50-, och 60 åringar i Region Kalmar län. 

Att arbetet bedrivs på sådant sätt att samtliga samhällsgrupper inkluderas. 

Att Regionen stärker arbetet genom adekvata resurser. 

Att införandet av Riktade Hälsosamtal synkroniseras med det arbete som 

bedrivs på länets livsstilsmottagningar. 

Att konsekvenserna av införandet noggrant följs upp när tillräcklig tid har 

förlöpt och tillräckligt stort patientunderlag samlats in. 

Detta säkerställs genom; 

Att Regionstab Samordning Hälso- och sjukvård får i uppdrag att - inom 

ramen för Hälsoval Kalmar län – arbeta in Riktade Hälsosamtal samt att se 

över certifiering av hälsocentraler. 

Att Primärvårdsförvaltningen – med stöd av Regional 

utvecklingsförvaltning, IT-förvaltningen, Regionstab Samordning hälso- och 

sjukvård och Regionstab Lärande och förnyelse – får i uppdrag att ta fram 

formerna för hur uppdraget ska bedrivas. 

Att Regionstab Kommunikation får i uppdrag att – via sina kanaler – eller 

andra forum som Regionstab Kommunikation finner lämpliga; genomföra 

spridda informationsinsatser. 
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Ad notam 

Utredningen förordar att regionen redan under implementeringsprocessen av 

arbetet med Riktade Hälsosamtal erbjuder Linnéuniversitetet, 

Linköpingsuniversitet (eller annat universitet som bedöms lämpligt) 

forskningsmöjligheter. 

Detta bereder forskare möjligheter att från början följa arbetet vilket i 

förlängningen underlättar för mer omfattande uppföljning och utveckling.  

Enligt Karolinska institutet har Kalmar län en av rikets högsta 

självmordsfrekvenser. Varje år förlorar Kalmar län 1,4 miljarder kronor på 

grund av sjukskrivningar. Drygt hälften av de sjukskrivningarna beror på 

psykisk ohälsa. Kalmar län är också det län som mellan 2010 och 2018 hade 

den näst högsta stigande sjukskrivningen relaterad till psykisk ohälsa i 

riket.28 Därför förordar utredningen också att de frågor som ställs under 

Hälsosamtalet även inkluderar frågor som rör psykisk ohälsa för att i tidigt 

skede kunna identifiera och fånga upp patienter inom denna riskgrupp.  

Utredningen vill trycka på vikten av att arbetsbelastningen för berörd 

personal – som konsekvens av införandet av Riktade Hälsosamtal – följs upp 

noggrant. Då det idag saknas underlag för att göra en konkret bedömning är 

detta ovärderlig information för framtiden och en nödvändig aspekt för att på 

lång sikt utvärdera belastningskonsekvenser för hälso- och sjukvården. 

                                                      
28 Hagström, K. Samhällsförlusten av sjukskrivningar. Skandia. Oktober 2018. 
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 Medverkande 

Utöver den forskning och de studier som utredningen haft att ta ställning till 

har utredningen även haft tillgång till sakkunniga inom flera områden; där 

bland distriktsläkare, livsstilsköterska, folkhälsoepidemiolog, 

hälsokoordinator, distriktssköterska och folkhälsoutvecklare. 

 

Er medverkan och ert engagemang i frågorna har drivit utredningen framåt 

och belyst såväl fördelar som nackdelar. 

 

Henrik Nelson 

Marie Tigerryd 

Ann-Katrin Stenmark 

Pär Eriksson 

Cecilia Gamme 

Och 

Maria Svensson 

 

Ett särskilt tack till  

 

Hans Lingfors och Lisbeth Johansson, Region Jönköping, för er medverkan 

och input. 
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