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Norrbottens Hälsosamtal
Uppdrag till primärvården, ingår i vårdvalsbeställningen 

Alla norrbottningar i åldersgrupperna 40, 50 och 60 år ska erbjudas hälsosamtal.

Huvudsyfte - minska insjuknande i hjärt-och kärlssjukdom 

Bygger på den svenska modellen för riktade hälsosamtal

• Befolkningsinsats – genom att nå många påverkas hälsan i befolkningen.

• Låg och högriskstrategi - alla får ett strukturerat men personcentrerat hälsosamtal. 

• Stödja individen att göra hälsosamma val och bibehålla god hälsa / motverka försämring

• Finna och ge särskilt stöd till de som har hög risk att utveckla livsstilsrelaterad ohälsa – ge 

relevant åtgärd

Hälsodialog



Hjärtinfarkter över tid – incidens per 100 000 inv.



Vilka gör hälsosamtal idag och vilka är på gång?
• Mörk grön regioner som gör riktadehälsosamtal.

Region Norrbotten                 Region Sörmland

Region Västerbotten              Region Östergötland

Region Västernorrland          Region Jönköpings län 

Region Gävleborg                  Region Halland

Region Västmanland                                                 

• Ljus grön som börjar med riktade hälsosamtal 2020.

Region Örebro                       Region Skåne

Region Kalmar

• Finns med i HFS tema grupp för riktade hälsosamtal

planerar införande i olika omfattning.

Region Dalarna                     Region Gotland

Region Stockholm                Region Västra Götaland

Region Kronoberg

• Intresserade regioner som för samtal med HFS

Region Jämtland                   Region Blekinge

• Regioner som inte har infört riktade hälsosamtal och som inte har kontakt med  HFS 
temagrupp för riktade hälsosamtal.

Region Värmland                      Region Uppsala



Hälsoberedningens verksamhetsrapport 2017-2018

Vilket behov har norrbottningarna av hälsosamtal 

och hälsorådgivning från länets hälsocentraler?



Beredningens identifierade behov

• Det finns behov hos medborgarna av hälsorådgivning i form av hälsosamtal.

• Det finns önskemål och förväntningar på att provtagningar ska ingå i hälsosamtalet.

• Det finns behov av ökad kunskap om nyttan av hälsosamtal både hos medborgare och inom 

hälso- och sjukvårdens verksamheter.

• Hälsosamtal behöver erbjudas i större utsträckning av länets hälsocentraler. 

• Det finns behov av att förändra attityder som motverkar hälsosamma levnadsvanor. 

• Det finns behov av vägledning till organiserade motionsaktiviteter



Ge folkhälsocentrum i uppdrag att i samråd med närsjukvården utreda om 

provtagning ska omfatta fler åldersgrupper. 

• När provtagning infördes  erbjöds 50-och 60 åringar provtagning av totalkolesterol 

(blodfett) och HbA1c (”långtidsblodsocker).

• Från 2020 erbjuds deltagare i alla tre åldersgrupperna 40-50-och 60-åringar 

provtagning.



Ge folkhälsocentrum i uppdrag att genomföra insatser för att öka kunskapen om 

nyttan av hälsosamtal både bland medborgare och inom hälso- och sjukvården

• Vykort med information om hälsosamtalet skickas ut årligen i januari



Ge folkhälsocentrum i uppdrag att genomföra insatser för att öka kunskapen om 

nyttan av hälsosamtal både bland medborgare och inom hälso- och sjukvården

• Information på norrbotten.se

• Kampanj Kurt och spöket

https://www.norrbotten.se/sv/Halsa-och-sjukvard/Halsa-och-livsstil/Norrbottens-halsosamtal/

• Dialogmöten med verksamhets/enhetschefer med Beställaren

• Utbildning av hälsosamtalsutförare i primärvård

• Information utbildningar på LTU bl.a distriktsköterskor och fysioterapeuter

• Information ST-läkarutbildningen

https://www.norrbotten.se/sv/Halsa-och-sjukvard/Halsa-och-livsstil/Norrbottens-halsosamtal/


Ge folkhälsocentrum i uppdrag att genomföra insatser för att öka kunskapen om 

nyttan av hälsosamtal både bland medborgare och inom hälso- och sjukvården

Utveckling av webbenkätsystemet för att underlätta för verksamheten och deltagare

• Minskad administration 

• Aktuella deltagare i åldersgrupperna förs över till webbenkätens databas

• Inbjudningar till hälsosamtalet skickas från webbenkätsystemet och postutskicken görs 

av vår leverantör.

• Digitalisering – deltagarna fyller i enkäten på webben hemma innan samtalet via inloggning i 

1177.

• Digitala hälsosamtal snart möjligt.



Norrbotten hälsosamtal 2019

Åldersgrupper Andel inbjudna Andel genomförda 

HS av inbjudna

Andel genomförda 

HS av totalen

30 år 39  % 25 % 10 %

40 år 39 % 37 % 14 %

50 år 43 % 55 % 23 %

60 år 48 % 56 % 27 %

Totalt genomfördes 2311 hälsosamtal, 19 % av målgruppen

Målet är att alla (100 %) ska få en inbjudan



Hälsosamtal för 30-, 40-, 50- och 60-åringar 2019
(andel av målgruppen med dokumenterat hälsosamtal per hälsocentral, Beställarens årsrapport)

Mål 25%



Andel journalförda hälsosamtal per åldersgrupp och kön



Målvärde

Målvärde 2020 30 %

Stor variation mellan 

hälsocentralerna

2019 nådde 3 HC målet i alla 

åldersgrupper och 9 HC i tre 

åldersgrupper 

Flest hälsosamtal har 

genomförts i de äldre 

åldersgrupperna


