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Utredningsuppdrag 19/17 - Utreda förutsättningarna för 
införande av Riktade Hälsosamtal till 40-, 50-, och 60 
åringar i Kalmar län 

Förslag till beslut 

1. Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 

19/17 - Utreda förutsättningar för införande av Riktade Hälsosamtal 

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

2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att; 

Införa riktade hälsosamtal till 40-, 50- och 60 åringar i Kalmar län 

enligt redovisat förslag.  

Inom ramen för Hälsoval Kalmar län, arbeta in Riktade Hälsosamtal 

samt att se över certifiering av hälsocentraler. 

Ta fram formerna för hur uppdraget ska bedrivas och organiseras. 

3. En uppföljning av införande ska redovisas hösten 2022 

Bakgrund 

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. 

Utredningens slutsatser 

Arbetet med Riktade Hälsosamtal (som beskrivet i 1.1, Utredningen om 

Riktade Hälsosamtal) är av samma karaktär som det sedan tidigare pågående 

arbetet vid livsstilsmottagningarna. Båda insatserna bygger på idén om den 

förebyggande hälsovårdens stora framgångar. Likheterna är relevanta då 

båda insatserna syftar till att bidra till att öka hälsosamhet och dämpa 

dödlighet genom att sätta in aktiva åtgärder mot de klassiska livshotande 

sjukdomarna.  
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Ett framgångsrikt resultat förutsätter 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.  

Det är svårt att avgöra på vilket sätt införandet av Riktade Hälsosamtal 

kommer att påverka arbetsbelastningen för de olika aktörerna. 

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.  

Utförandet bör noggrant följas upp. 

Genomförandet är avgörande. 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. 

Flera forskningsrapporter 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- och 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 

högriskgruppen. Det visar att det finns en samhällsnytta i att inkludera alla 

grupper i det preventiva, hälsofrämjande arbetet.  

Arbetet visar även att utöver att påverka hjärt- och kärlsjukdomar har 

Riktade Hälsosamtal också 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 dylikt) troligtvis varit en del av 

forskningens positiva resultat. Kliniska mätningar av denna typ av insats är 

vaga. Det förekommer därtill skillnader i kontexten geografi och utbildning. 

En bra implementering kräver förankring. Som en del av det fortsatta 

förankringsarbetet måste de verksamheter som förväntas utföra arbetet också 

vara en del av implementeringsarbetet. Riktade Hälsosamtal ska utföras nära 

invånarna och det är detta som bör vara vägledande för hur arbetet ska 

organiseras.  

Vad gäller frågan om hur uppdraget ska arbetas in hos verksamheterna så är 

bedömningen att detta bäst hanteras av redan initierad personal. Regionen 
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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. Det är i denna aspekt 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.  

Som ett led i det preventiva, hälsofrämjande, arbetet föreslås att Riktade 

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

2020. Arbetet ska bedrivas på sådant sätt att samtliga samhällsgrupper 

inkluderas. Införandet av Riktade Hälsosamtal ska synkroniseras med det 

arbete som bedrivs på länets livsstilsmottagningar. 

Konsekvenserna av införandet ska noggrant följas upp när tillräcklig tid har 

gått och tillräckligt stort patientunderlag samlats in. 

De ekonomiska konsekvenserna hanteras i kommande regionplan samt inom 

ramen för kommande Hälsovalsuppdrag.  

 

 

Sofia Hartz 

planeringsdirektör 

Anderas Delphin 

utredare 

Bilaga 

Riktade Hälsosamtal – En utredning rörande förutsättningarna för införande 

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


