
 
 

 

Informationsbrev vecka 11 2018 

 

Rotavirusvaccination 

Bifogar information om rotavirusvaccination och hur detta ska rekvireras. Frågor 

besvaras av ann-kristin.ottergard-brorsson@regionhalland.se 

 

Överenskommelsen ”En förbättrad förlossningsvård och insatser 

för kvinnors hälsa” 

Bifogar enligt önskemål från dialogmötet mer information om överenskommelsen. 

 

Kostnadsfria utbildningsdagar via SKL: för primärvårdens arbete 

med psykisk ohälsa 

SKL bjuder in till endagskurser med psykisk hälsa i fokus till våren, se bifogat mail 

nedan 

Hälsningar Niklas Liljeroth, delprojektledare, ök psykisk hälsa 

http://www.regionhalland.se/psykiskhalsa 

 

I 2018 års överenskommelse mellan regeringen och SKL om psykisk hälsa ingår 

utvecklingsstöd till primärvården.  

Som ett led i detta ordnar vi under våren utbildningsdagar om primärvårdens arbete 

med psykisk hälsa, där primärvårdspersonal delar med sig av metoder och 

arbetssätt. 

 

Vi hoppas att ni vill sprida information om detta till alla som arbetar i primärvården i er 

region/ert landsting. Dagarna kommer att filmas och läggas upp på hemsidan. Sänds 

ej live men går att se i efterhand. Vi är medvetna om den korta framförhållningen. 

Eventuellt kommer utbildningarna igen i höst.  

 

Välkomna att läsa mer och anmäla er till utbildningarna: 

 

  Tidiga insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar 10 april  

  Samordnad Individuell Plan (SIP) 11 april  

  Triagering – att vägleda till rätt kompetens 18 april  

  Ledarskap i primärvården 19 april (preliminärt datum)  

  Arbetssätt för psykisk hälsa inom primärvården 24 april  

  Implementering, utvärdering och systematisk uppföljning 25 april  

  Systematisk användning av validerade formulär för självskattning 15 maj  

  Asylsökande och nyanlända 24 maj  

  Suicidprevention i primärvården 29 maj  

  Äldres psykiska hälsa 31 maj 

mailto:ann-kristin.ottergard-brorsson@regionhalland.se
http://www.regionhalland.se/psykiskhalsa
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/sjukskrivningar/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/samordnad-individuell-plan-sip/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/triagering-att-vagleda-till-ratt-kompetens/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/ledarskap-i-primarvarden/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/arbetssatt-for-psykisk-halsa-i-primarvarden/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/implementering-utvardering-och-systematisk-uppfoljning/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/systematisk-anvandning-av-validerade-formular-for-sjalvskattning/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/suicidprevention-inom-primarvarden/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/aldres-psykiska-halsa/


 
 

 

 

Ni kan också läsa mer och anmäla er på: 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/primarvard/ 

 

Riktade hälssamtal i Region Halland 

Bifogar information om riktade hälsosamtal 

 

Minnesateckningar från dialogmöte 

Minnesanteckningar och presentationer från dialogmötet den 8 mars bifogas. 

 

 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/primarvard/
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Rotavirusvaccin 
Regeringen har beslutat att rotavirusvaccin ska ingå i allmänna vaccinationsprogrammet för barn 
men datum för införandet har ännu inte meddelats. 

För att hålla tillbaka kostnaderna i avvaktan på införandet, har Region Halland direktupphandlat 
rotavirusvaccin. Avtalet tilldelades MSD, RotaTeq. Vaccinet ges i tre doser och kostar 100 kr per dos.  

Föräldrar som vill vaccinera sina barn erbjuds RotaTeq men vaccinationen införs inte generellt förrän 
den ingår i allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccinet beställs på rekvisition, v.v. se bifogat 
informationsblad.   

Under 2018 ersätts vårdenheterna i efterhand för vaccinkostnaden, bifogad blankett ska användas. 

 

Bilagor:  
Beställarinfo RotaTeq_MSD 
RotaTeq begäran om ersättning för vaccinkostnad 

 



 
 
 
Välkommen till MSD Vaccinservice. 
 
För att göra en beställning behöver du ett kundnummer. Om du har ett befintligt 
kundnummer hos Tamro fungerar det och du behöver inte något nytt.  
 
Om du behöver ett nytt kundnummer gör du ansökan enklast på vår hemsida 
www.msdvaccinservice.se/bli-kund 
 
 
När du beställer RotaTeq skall du alltid uppge vårdenhetens vanliga referensnummer  
för vaccinbeställning (ZZ-nummer). 
 
 

Ange:  
Referensnummer till vårdenheten   

 
 
Du kan beställa RotaTeq från MSDVaccinservice via telefon, fax, e-post och hemsida 
 
 

Tel: 0771-51 51 00 
Fax: 0771-51 51 01 
E-post: order@msdvaccinervice.se 
Hemsida: www.msdvaccinservice.se 

   
  

Beställning som kommit in före kl.14.00 levereras under nästkommande vardag   
kl 08.00 – 17.00 till den angivna leveransadressen. Inga utleverans sker från lagret på 
fredagar och dag före helgdag.  
 
Beställningar som kommit in efter kl.14.00 plockas och skickas från lagret 
nästkommande vardag och når beställaren vardagen efter det. Vid nykundsupplägg 
kan ledtiden mellan order och leverans bli något längre. 
 
Vaccin levereras helgfri tisdag–fredag kl. 08.00-17.00 i validerad kyllåda. Det är viktigt 
att personal finns tillgängligt för att ta emot och kvittera leveransen. 
 
Hanteringsinstruktion och returfraktsedel bifogas i leveransen och returfrakt av 
kyllådan bokas enkelt hos Postnord.  

http://www.msdvaccinservice.se/bli-kund
mailto:order@msdvaccinervice.se
http://www.msdvaccinservice.se/
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Datum:

Vårdenhetens namn: VE-kod:

Ifylld av (namn - tel):

Blanketten fylls i och postas till
Region Halland
Kvalitet inom Hälso- och sjukvård / Ann-Kristin Ottersgård Brorsson
Box 517
301 80 Halmstad
eller mailas till 
ann-kristin.ottersgard-brorsson@regionhalland.se

Blanketten avser ersättning för rotavirusvaccin som beställts på rekvisition.
Vaccinet beställs  från MSDVaccinservice via telefon, fax, e-post och hemsida. 
Tel: 0771-51 51 00
Fax: 0771-51 51 01
E-post: order@msdvaccinervice.se
Hemsida: www.msdvaccinservice.se
Vårdenhetens  referensnummer  (ZZ-nummer)  ska uppges vid beställning. 

RotaTeq
Datum (beställning) Antal doser

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
SUMMA ANTAL: 0
Pris per dos (KR): 100
Ersättning (100 % av kostnaden) 0

 Utbetalas som extra ersättning i samband med avräkning HoSP Vårdval Halland

mailto:ann-kristin.ottersgard-brorsson@regionhalland.se


  Skydd mot      Vaccin   *upphandlat  
A Difteri, tetanus, pertussis, polio, Haemophilus influenzae typ B    Infanrix-Polio+Hib*             
B Difteri, tetanus, pertussis, polio, Haemophilus influenzae typ B, hepatit B  Infanrix-Hexa*     
C Difteri, tetanus, pertussis, polio     Infanrix Polio*         
D Difteri, tetanus, pertussis     diTekiBooster* (from senast  20160422) 
E Difteri, tetanus, pertussis, polio     Boostrix Polio (booster)           
F Difteri, tetanus      diTeBooster(booster) 
G Mässling, påssjuka, röda hund     Priorix*                
H Polio      Imovax-polio           
I Haemophilus influenza typ B     Act-Hib             
J Difteri      Difterivaccin SSI             
K Tetanus      Tetanusvaccin SSI            
L Tuberkulos      BCG-vaccin             
M Hepatit B      HBVAXPRO 5 mikrog*  0-15 år     
N Hepatit B      Engerix B 20 mikrog*16 år och äldre              
O Pneumokock      Synflorix*           
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Hej! Vi vill från Regionkontoret informera er om den nationella överenskommelsen Förbättrad 
förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. 
 
Regeringen och SKL slöt i december 2015 en nationell överenskommelse om En förbättrad 
förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överenskommelsen syftar till att skapa en 
mer kunskapsbaserad och jämlik förlossningsvård, primärvård och annan hälso- och 
sjukvård som bidrar till att främja kvinnors hälsa. Satsningen pågår 2015-2019.  
 
En regional handlingsplan har tagits fram, som ligger till grund för de insatser som ska 
genomföras. Utgångspunkter för handlingsplanen är: 

• Överenskommelsens intentioner 
• Identifierade behov och utmaningar 
• Hälso- och sjukvårdsstrategin.  

Alla insatser finansieras av de statliga medel regionen tilldelas inom ramen för 
överenskommelsen och alla insatser föregås av ett beslut i hälso- och sjukvårdsutskottet. 
I dagsläget pågår fem större regionala utvecklingsprojekt:  

• Förlossningsbristningar  
• Insatser för psykisk hälsa för den gravida kvinnan före under och efter graviditet 
• Gravida med övervikt och fetma 
• En modell för en trygg och jämlik vård med fokus på utlandsfödda kvinnor 
• Kompetensförsörjning och organisationsutveckling 

 
Följande har identifierats inför fortsatt arbete inom satsingen i nuläget:  

• Behovsinventering av insatser i Närsjukvården för kvinnors hälsa 
• Gynekologiska smärttillstånd  
• Kompetensförsörjning och organisationsutveckling  

För behovsinventering av insatser i Närsjukvården önskar vi delaktighet från Närsjukvården i 
egen och privat regi. Vi anordnar ett uppstartsmöte: 
26 april kl.10:00-12:00 i lokalen Borgkammaren på Regionkontoret 
Anmälan till projektledare inger.almelund@regionhalland.se  
 
Till överenskommelsen finns ett Råd med berörda verksamhetschefer för linjeperspektivet 
och stöd till överenskommelsen. Vi önskar deltagande av verksamhetschef från 
Närsjukvården egen och privat regi som kan ingå i Rådet. 
Deltagande i Rådet förmedlas till projektledare inger.almedlund@regionhalland.se  
 
Mötestider för Rådet under våren 2018 (lokal Sälen på Regionkontoret): 
22 mars 14:30-16:30  
26 april 14:30-16:30 
24 maj 14:30-16:30  
 
Vänliga hälsningar Inger Almelund och Maria Nordin 

mailto:inger.almelund@regionhalland.se
mailto:inger.almedlund@regionhalland.se
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Inger Almelund 
Projektledare  
Kvalitet inom hälso- och sjukvård 
RegionkontoretTelefon:070-365 61 02  
  
E-POST: Inger.Almelund@regionhalland.se 
BESÖKSADRESS: Södra vägen 9, 30238 Halmstad 
Webb: www.regionhalland.se 

 
 
Maria Nordin 
Hälso- och sjukvårdsstrateg 
Kvalitet inom hälso- och sjukvård 
Regionkontoret 
  
Box 517, 301 80 HALMSTAD | Besöksadress: Södra vägen 9, Halmstad 
Telefon: 0733-41 30 66 
E-post: maria.nordin@regionhalland.se 
Webb: www.regionhalland.se 

 

mailto:Inger.Almelund@regionhalland.se
http://www.regionhalland.se/
mailto:maria.nordin@regionhalland.se
http://www.regionhalland.se/
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Riktade hälsosamtal i Region Halland – kort tillbakablick och nuläge 

I juni 2017 beslutade Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott (HSU) att vårdcentraler i egen och 
privat regi under 2018 ska erbjuda hallänningar i åldersgruppen 40 år riktade hälsosamtal, med målet 
att främja goda levnadsvanor och minska insjuknande i hjärt- kärlsjukdom och diabetes. 

Därefter har en arbetsgrupp med representanter från vårdcentraler i egen och privat regi, 
IT/digitalisering, kommunikation och ansvarig hälso- och sjukvårdsstrateg tittat på hur andra 
regioner/landsting jobbar med frågan samt gått igenom aktuell kunskap och forskning. Utifrån denna 
genomgång har beslut fattats (HSU) om att ingå samverkan med Region Jönköpings län och arbeta 
utifrån deras modell för riktade hälsosamtal. Region Jönköping har arbetat med riktade hälsosamtal 
sedan 80-talet och besitter därmed en gedigen erfarenhet och kompetens. De arbetar med stöd av 
Hälsokurvan (se bilaga 1) och har även på senare tid digitaliserat sin process och har bland annat ett 
webbaserat metodstöd för utförarna som förenklar arbetet, deras modell beskrivs mer ingående 
nedan.  

• Nu planeras för ett brett införande under hösten 2018 i Halland.  

Bakgrund riktade hälsosamtal  

Hjärt- kärlsjukdomar är tillsammans med tumörer den vanligaste dödsorsaken i Sverige och de står 
även för den största andelen av förtida dödsfall (1). Faktorer som ökar risken för hjärt- kärlsjukdomar 
ökar även risken för diabetes typ 2. Riskfaktorerna är delvis ärftliga men enligt WHO är 80 % av 
riskfaktorerna kopplade till ohälsosamma levnadsvanor. Det innebär att dessa sjukdomar i stor 
utsträckning kan förebyggas genom ett strukturerat arbete med levnadsvanor, som tobaksbruk - 
riskbruk av alkohol - otillräcklig fysisk aktivitet - ohälsosamma matvanor (2). Ett sätt att arbeta 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande inom hälso- och sjukvården är att erbjuda riktade 
hälsosamtal. 

Det finns olika typer av hälsoundersökningar och definitionerna skiljer sig åt. Det är viktigt att skilja 
mellan generella och riktade hälsoundersökningar. Enligt statens beredning för medicinsk 
utvärdering (SBU) innebär generella hälsoundersökningar sådana undersökningar där man utför ett 
antal tester för att upptäcka olika sjukdomar hos en befolkning utan symtom. Däremot är riktade 
hälsoundersökningar/hälsosamtal en verksamhet riktad mot ett visst sjukdomstillstånd, med ett 
samtal om levnadsvanor i fokus där alla i en viss målgrupp erbjuds att delta. 

• För riktade hälsoundersökningar/hälsosamtal finns en dokumenterad vetenskaplig positiv 
effekt.  

Anledningen till att alla i en målgrupp ska erbjudas att delta grundar sig i den s.k. preventiva 
paradoxen. För att nå resultat med preventiva insatser är det viktigt att ha befolkningsstrategier. Det 
är bättre att en stor del av befolkningen gör små förändringar än att en liten högriskgrupp gör stora 
förändringar. Huvuddelen av allvarliga sjukdomsfall inträffar i den majoritet av befolkningen som har 
lätt eller måttlig risk för insjuknande. Den lilla gruppen med mycket hög risk orsakar ett mindre antal 
fall.  
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Resultat och effekter av riktade hälsosamtal  

Idag erbjuder 8 regioner/landsting i landet riktade hälsosamtal. Det är vanligast att bjuda in de som 
fyller 40, 50 eller 60 år. Region Jönköpings län och Västerbottens läns landsting har arbetat på detta 
sätt sedan 80-talet och forskningen har visat att det finns evidens för goda effekter. 

Bland annat finns en studie på 35-åringar från Region Jönköping som visade på signifikanta skillnader 
vad gäller förändrade levnadsvanor, viktvärden och metabol profil i de kommuner som erbjudit 
riktade hälsosamtal (3).  

En långtidsuppföljning av riktade hälsosamtal i Habo kommun visar att dödligheten i hjärtinfarkt har 
minskat snabbare där relaterat till Sverige och jämförbara kommuner. Sidoeffekt har även kunnat ses 
på dödlighet i andra sjukdomar (all-cause-mortality) (4). 

Fler resultat i punktform:  

• Myten om att insatsen bara når de redan hälsosamma har kunnat motbevisas, det ses inga 
direkta skillnader i deltagande mellan olika socioekonomiska grupper.  

• Många som väljer att delta har något de vill ta upp eller har minst en ohälsosam levnadsvana, 
vilket bara understryker värdet för målgruppen.  

• Hälsosamtalen är uppskattade av deltagarna och upplevs av utförare som ett värdefullt 
verktyg.  

• Ungefär 50 % av de som erbjuds hälsosamtal deltar. Något fler kvinnor än män deltar (2). 
 

• Bieffekter av riktade hälsosamtal?  
Ja, det finns bieffekter, d.v.s. positiva bieffekter men inga negativa enligt Hans Lingfors 
distriktsläkare Region Jönköping. Vårdcentralen får totalt sett en högre kompetens när det 
gäller arbetet med levnadsvanor, som även kommer det sekundärpreventiva arbetet till 
godo. Han menar även att det är bra att eventuella avvikelser för blodtryck, blodfetter etc. 
först upptäcks i hälsosamtalet, då sjuksköterskan (eller annan personal) som har god 
kompetens att hjälpa till med huvudbehandlingen vid dessa tillstånd, kan ge stöd till bättre 
levnadsvanor framför medicinering. 
 

• Kostnadseffektivitet? 
När det gäller kostnadseffektivitet säger erfarenheterna att vinsterna överstiger 
kostnaderna. Detta bekräftas i den hälsoekonomiska analys som gjorts av hälsoekonom Lars 
Lindholm utifrån Västerbottens arbete (5).  
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Beskrivning av arbetssättet – Region Jönköpings modell för riktade hälsosamtal 

Före samtalet: 

• Inbjudan - I Region Jönköping får alla som är aktuella för hälsosamtal ett förbrev i början av 
året med information om samtalet och att de kommer att bjudas in. Sedan används två typer 
av inbjudningar; brevinbjudan + telefoninbjudan med förbokad tid till hälsosamtal 
(telefoninbjudan rekommenderas till socioekonomiskt svaga grupper) eller enbart 
brevinbjudan med förbokad tid till hälsosamtal (inkl. påminnelse vid behov).  
Vårdcentralen styr när inbjudan skickas ut, utifrån egen planering. 

• Provtagning - En vecka före samtalet sker provtagning på vårdcentralen (kolesterol, 
blodsocker).  

• Frågeformulär – Deltagaren besvarar frågeformulär digitalt, via 1177, senast en vecka innan 
samtalet (allmän del om levnadsvanor + en specifik del om matvanor). I Region Jönköping går 
det att besvara frågeformulären på vårdcentralen, för den som har behov, i samband med 
provtagningen. 

• Checklista -Till stöd har vårdcentralen en digital checklista där det går att följa hur långt varje 
deltagare har kommit - när den har varit på provtagning, när den har besvarat frågor osv.  

Under samtalet: 

• Hälsosamtalet beräknas ta 1 timme (1,5 timme med tolk). 
• Under samtalet tas längd-, vikt-, midje- och stussmått samt blodtryck. 
• Det sammanvägda resultatet från tidigare provtagning, frågeformulären och mätningarna 

genereras digitalt och illustreras i en personlig Hälsokurva (se bilaga 1). Hälsokurvan blir ett 
visuellt hjälpmedel för både samtalsledare och deltagare. 

• Utifrån Hälsokurvan hålls ett samtal med levnadsvanor i fokus.  
• Därpå följer överenskommelse om eventuella åtgärder (medicinska eller förändrade 

levnadsvanor). 
• Till stöd för samtalsledaren finns webbaserat metodstöd/metodpärm och anpassad 

patientinformation. I metodstödet finns rekommenderade åtgärder för det som hittas i 
samtalet. 

• Det webbaserade metodstödet klassas i Region Jönköping som journalhandling.  

Efter samtalet: 

Om deltagaren behöver göra en mindre förändring, exempelvis röra på sig lite mer, behövs ibland 
bara motivation och förståelse under samtalet och ingen extra insats. En del av deltagarna kommer 
dock att behöva ytterligare stöd eller medicinska insatser. Många problem kan en utförare ta hand 
om direkt under samtalet, eller genom ett uppföljande besök. Stöd för levnadsvaneförändring kan 
ges exempelvis genom Fysisk Aktivitet på Recept eller hänvisning till rökavvänjningsgrupp. Andra 
deltagare erbjuds remiss till läkare, diabetessköterska eller annan resurs (2). 
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Vem utför riktade hälsosamtal? 

• I Region Jönköping utförs riktade hälsosamtal av distriktssköterskor, sjuksköterskor, 
fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Motsvarande personal föreslås i Region Halland. 

• Alla som genomför hälsosamtal ska ha genomgått 2-dagars utbildning om metoden och 
kunskap om levnadsvanor/hjärt- kärlprevention samt grundkurs i Motiverande samtal (MI).  

• Samtalsledare ska klara enkla råd och rådgivande samtal enligt Nationella riktlinjer för 
sjukdomsförebyggande metoder. Kvalificerat rådgivande samtal kan genomföras av 
resursperson (ex. diplomerad tobaksavvänjare).  

Förutsättningar i Region Halland och ekonomi 
 
Under våren kommer arbetsgruppen arbeta med åtkomst till Region Jönköpings metodstöd i IT-
systemen och planera för flöde och dokumentation. Dessutom ska allt material ses över (checklistor, 
mallar mm) och det ska läggas en plan för uppföljning, kommunikationsinsatser och utbildning.   
 
40-åringar:  
 

• Varför 40-åringarna?  - Den politiska viljan har varit att vi inom Region Halland ska arbeta så 
preventivt som möjligt. Denna åldersgrupp är även vanligast att kalla i övriga landet.   

• Enligt GAS finns det totalt 3683 listade 40-åringar i Halland (födda 1978) just nu. 

Ekonomi:  

• Startbidrag – under införandeåret 2018 får varje vårdcentral ett startbidrag baserat på 
antalet listade patienter i åldersgruppen, 800 kr per listad 40-åring. Startbidraget är tänkt för 
att rigga inför genomförande och vårdcentralen bestämmer hur dessa medel används på 
bästa sätt.  

• Ersättning per genomfört hälsosamtal betalas till vårdcentralen om 800 kr.  

Utbildning:  

• Ansvariga från Region Jönköpings län kommer till Halland i höst och håller utbildning för den 
personal som ska utföra hälsosamtalen.  

• 2-dagars sammanhållen och kostnadsfri utbildning om metoden och kunskap om 
levnadsvanor/hjärt- kärlprevention. 

• Datum för utbildning kommuniceras så snart detta är klart (2 utbildningsomgångar).  

Övrigt: 

• Samverkan mellan vårdcentraler – om ex. två närliggande vårdcentraler vill samarbeta kring 
sina 40-åringar, går det givetvis bra.  

• Det finns vårdcentraler i Halland som redan jobbar eller har jobbat med hälsosamtal på olika 
sätt och personal med kompetens och erfarenhet att dra nytta av i länet. 

• Aktuell information kommer i skickas ut via veckobrevet. På dialogmötet 16 maj kommer 
Hans Lingfors distriktsläkare Region Jönköpings län och berättar mer om deras arbete. 
 



 180314  
 

 

5(6) 

 

 

Referenser 

1. Folkhälsan i Sverige 2016, Folkhälsomyndigheten 2016   
2. Hälsoundersökningar/Hälsosamtal - en kartläggning av svenska och internationella erfarenheter, 
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 2015   
3. Lingfors H, Persson LG, Lindström K, et al. Effects of a global health and risk assessment tool for 
prevention of ischemic heart disease in an individual health dialogue compared with a community 
health strategy only - results from the Live for Life health promotion programme. Prev Med. 
2009;48:20-4 
4. Lingfors H, Persson LG, Lindstrom K, Ljungquist B, Bengtsson C. Time for a "vision zero" concerning 
premature death from ischaemic heart disease? Scand J Prim Health Care. 2002;20(1):28-32 
5. http://www.hfsnatverket.se/forsta-nationella-seminariet  

 

 

 

 
Maria Nordin 
Hälso- och sjukvårdsstrateg 
Kvalitet inom hälso- och sjukvård 
Regionkontoret 
  
Box 517, 301 80 HALMSTAD | Besöksadress: Södra vägen 9, Halmstad 
Telefon: 0733-41 30 66 
E-post: maria.nordin@regionhalland.se 
Webb: www.regionhalland.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hfsnatverket.se/forsta-nationella-seminariet
mailto:maria.nordin@regionhalland.se
http://www.regionhalland.se/


 180314  
 

 

6(6) 

 

 

Bilaga 1 

 

 



 
 

1 
 

 
 
Dialogmöte VvH närsjukvård 180308  
 
 
Vårdval 2.0  
LOV avtalen inom VvH närsjukvård går ut för de flesta 181231. Flera utredningar har gjorts, 
och pågår, om mer vård nära (bl. a Stiernstedt, Nergårdh m.fl.). Till bakgrund av detta togs 
ett politiskt inriktningsbeslut hösten 2017 om att vårdval 2.0 skulle finnas klart till 
halvårsskiftet 2018-19. Dialog har förts kontinuerligt och bland annat är det inte fullt ut klart 
vilka effekter man vill uppnå. Sannolikt är att beslut fattas nästa vecka om att 2.0 kommer att 
skjutas på ett tag och avtalen som finns uppdateras. Frågorna om jourlösning mm lever kvar 
i 2.0 men i ett annat tempo.  
 
Medskick är att det är viktigt att siffrorna måste vara kvalitetssäkrade angående patienter 
som söker akut vård på fel vårdnivå att ha som grund för fortsatta beslut och planering. 
 
Uppdragsbeskrivning 2019 
Grundplan: Uppdragsbeskrivning 2019, främst redaktionella ändringar och justeringar utifrån 
ex lagändringar. Uppdatering pågår nu i samverkan med ansvariga för olika områden. 
Uppdragsbeskrivningen kommer senare i vår att skickas ut till enheterna för synpunkter. 
 
Kommer inte att komma i tryck framöver pga. kostnaden, 100 tkr. Finns digitalt. Önskemål 
om att nyheter i 2019 års uppdragbeskrivning kommer ut i korthet och Karin ordnar det.  

 
ST 
ST tillsättning har nyligen skett, 5 till privata enheter och 5 till regiondrivna enheter. Vad 
gäller fördelning inom regiondrivna Närsjukvården så hänvisas till Magdalena Barkström. 
För att ersättning ska kunna utgå till när ST blivit tilldelad behöver Karin Nordstrand 
kontaktas, blankett fyllas i och skickas in tillsammans med anställningsbevis samt kontakt 
etableras med studierektor för plan.  
Över 90 ST läkare igång nu vilket är fler än på senare år. Det är väldigt viktigt att alla enheter 
sköter uppdateringar om randningar, föräldraledigheter mm för att budgeten för ST ska 
kunna utnyttjas så optimalt som möjligt 
 
Sjukresor valfrihetsvård 
Om man åker på valfrihetsvård i annat landsting så får inte patienterna ersättning för 
sjukresor. Detta är ingen nyhet, men ibland brister det i informationen till patienterna. 
 
Resevaccination 
Utlovad utbildning i resevaccinationsutbildning kommer 15 och 17 maj, eftermiddag från 
lunch. Självkostnadspris. Kommer läggas ut i kompetensportalen.  
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Vaccin mot rotavirus 
Rotavirusvaccinationer kommer inte införas i vaccinationsprogrammet i Halland förrän det 
införs i det nationella programmet. Däremot om föräldrarna önskar så kan enheterna redan 
nu erbjuda barn vaccinet. Vaccinet ska inte längre förskrivas på recept utan rekvireras och 
regionen står för vaccinationskostnaden. Rotatec heter det upphandlade vaccinet. Rutin 
kommer.  

 
Stilleståndsersättning  
Förslag skickas med i minnesanteckningarna. Tas upp igen vid nästa möte. Lägger till ett 
tredje alternativ vilket innebär att vi tar bort stilleståndsersättningen och för åter pengarna till 
vårdenheterna. Synpunkter på förslagen skickas till Karin. 
Ersättning för deltagande i trygg och effektiv utskrivning har efterfrågats vid flera tillfällen. 
Karin kollar och återkommer. 

 
Efterfrågan representant från privata enheter i följande grupper: 

• Rehab – Hillevi Bengtsson 
• Förlossningsvården/kvinnors hälsa – återkom med mer info för att se var kopplingen 

till vårdvalet är så återkommer privata enheter med en eventuell representant. 
• FoU råd – inget intresse i nuläget från privata enheter 

 
Statlig satsning Patientmiljard  
Info kommer i veckobrevet.  
 
Frågor från verksamheterna 
 
Avgifter vid sena avbokningar.  
Går att lägga in en bestämd tid på att avgift får tas ut vilket vårdcentralen får ta i sin 
respektive förvaltningen. Viktigt att det framgår i kallelser och på övriga lämpliga 
informationsställen där patienterna bokar.  

 
Ökad psykiatri uppföljning 
Arbete pågår och statlig satsning. Inga nya HÖK:ar ska göras. Fungerar olika över länet där 
tolkningar görs utifrån situation i länet. Intygsskrivande för patienter med ADHD och autism, 
dialog på gång med psykiatrin för att hitta en praktisk lösning. Remisserna skickas fram och 
tillbaka.  

 
Prickar på lungorna,  
Beslut är taget att Hallands sjukhus att Hallands Sjukhus ansvarar för uppföljningen av 
prickar på lungorna.  

 
Kostnader LSS patienter.  



 
 

3 
 

Finns inget klart reglerat för dem. Karin har lyft frågan vidare till regional samverkan. 
Återkommer. 
 
 
 
 
Primärvårdsjour på sjukhusen i sommar  
Finns inga planer för detta.  
 
Riktade hälsosamtal 40 åringar 
Information om arbetet Maria Nordin, RK 
Se PP. Utbildning och breddinförande planeras till i höst. Kampanj kommer att ske internt 
och externt.  
Fråga om systemet, inte integrerat i journalsystem? Får återkomma men Sverker återkopplar 
att de på Neptunus har haft hälsojournaler separat och där de funnit utfall så har de blivit 
patienter och integrerats i ordinarie vård och journal. 
Fråga som också skickas med är hur labbeställningen läggs in. 
 
Synpunkt, bra om det kunde dras igång i slutet av augusti och början av september med 
tanke på att tid inte finns i samband med influensa. Synpunkten mottagen men är inte säkert 
att det går att lösa. Tillåtet att samverka vårdcentralerna emellan vad gäller utbud.  
 
Önskemål finns om sammanställning per vårdcentral hur många 40 åringar varje vårdcentral 
har och hur stort startbidraget blir och beräknat antal hälsosamtal. Maria ska ordna det.  

 
 

Standardiserad Vårdförlopp 
Cecilia Littorin RK samt Annika Persson, SVF koordinator kirurgen KBA 
Extranätet, finns en sida för standardiserade vårdförlopp under vård och hälsa, cancervård i 
Halland med info och kontaktuppgifter. Hänvisar till skrivelse ”Att tänka på när det skickas 
remiss inom SVF-förlopp”. För att förloppet ska bli snabbt för patienten så undviks många 
förseningar om råden följs. 
Viktigt att skicka med patienten infoblad m SVF (hemsida) 
Tre nya förlopp träder i kraft 3 april; vulvacancer, buksarkom, neuroendokrina tumörer 
 
Avgifter och registrering  
Britt-Inger Pettersson 
Punkten utgick pga. sjukdom. Kommer vid nästa dialogmöte. 

 
Trygg och effektiv utskrivning  
Britta Engvall RK  
Berättar om status. Fler utbildningstillfällen 20 mars Halmstad och 29 mars Varberg Se pp.  
 
När palliativa teamet behöver vara med i SIP så har de svarat att de inte kan vara med.  
Svar: Ska bedömas från fall till fall. 
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Palliativa teamet på sjukhusen har krävt att närsjukvården ska initiera vårdplanering. 
Britta tar med sig för förtydligande. 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation i Lifecare – vad ska kommuniceras mellan kommun och vårdcentral i 
systemet? Har dykt upp frågor utanför vårdplanering ex gällande mediciner. Tillåtet att 
använda systemet till detta om bara parterna är överens. 
 
 
Nästa dialogmöte  
Välkomna 16 maj till Åbrinken 14-17 (13-14 privata enheter egen tid) 
 
 
Nedtecknat av Pernilla Wallerstedt 
 
 
 



FÖRSLAG Ersättning för regiongemensamt arbete 
 
Bakgrund 
I uppdragsbeskrivningen för vårdvalet framgår att vårdenheten ska delta i 
regiongemensamt förbättrings-, utvecklings- och gränsdragningsarbete där 
medarbetare med adekvat kompetens kan efterfrågas inför olika projekt. Det kan 
exempelvis handla om att vara ledamot i någon av läkemedelskommitténs 
terapigrupper, medicinska råd, samverkansgrupper, expertstöd i samband med 
utveckling och framtagande av handläggningsöverenskommelser, 
förfrågningsunderlag m.m. Vårdenheten ska delta i de nationella och övriga regionala 
satsningar som Region Halland beslutar om. Insatser i olika arbetsgrupper kan 
variera över tid. Region Halland avgör vilka utvecklingsgrupper som berättigar till 
stilleståndsersättning. Även om det inte utgår ersättning finns ett krav/ansvar att 
delta. 
 
Den årliga budgeten för ersättning tas från Hälso- och sjukvårdspengen med en 
omfattning av 300 tkr per år. 
 
När medarbetare från vårdenheten deltar i regiongemensamt förbättrings-, 
utvecklings och gränsdragningsarbete kan stilleståndsersättning utgå för mer 
omfattande medverkan. Region Halland avgör vilka aktiviteter som berättigar till 
stilleståndsersättning.  
 
Ersättning kan utgå vid 

• insatser av tillfällig karaktär där den sammanlagda tiden beräknas övergå en 
vecka. 

• deltagande i definierade projekt eller dylikt där regionkontoret från början för 
året fattat beslut om att ersättning kan ansökas om från denna budget. När 
vårdenheterna tillfrågas om medverkan finns redan beslut om det kommer att 
utbetalas ersättning eller inte. 

• Ersättning utbetalas upp till taket och om detta nås behöver avsättningen från 
HOSP:EN alternativt kriterier för ersättning revideras till nästkommande år. 
 

Utgår inte vid 
• Deltagande i permanenta konstellationer som exempelvis deltagande i 

Läkemedelskommitté, uppdatering av Hökar, deltagande i de 
regiongemensamma processerna (nationell kunskapsstyrning) och lokala 
samverkansforum.  

• Ersättning utgår inte där det finns annan finansiering som tex implementering 
av statliga satsningar. 
 

Ansökan 
Blankett skickas in inför deltagande. Ansökan går inte att göra retroaktivt 



Beslut 
Region Halland avgör vilka utvecklingsgrupper som berättigar till 
stilleståndsersättning. Ersättning kan inte sökas retroaktivt.  
 
Alternativ 1  
För beslutade aktiviteter ersätts vårdenheten utifrån en schablon med en 
timersättning enligt nuvarande modell.  
xxx kr för läkare, xxx kr för chef som inte är läkare respektive xxx kr ör övrig personal. 
Eventuellt överskott från årets budget förs åter till hälso- och sjukvårdspengen. 
 
Alternativ 2 
Årlig sammanställning av deltagandet i olika grupper avseende tid och profession 
och den totala budgeten fördelas ut ifrån denna samanställning med en faktor 0.5 för 
läkare, 0.3 för chefer som inte är läkare och 0.2 för övrig personal. 
Årets totala budget fördelas ut. 
 
Alternativ 3 
Ta bort ersättningen och för tillbaka pengarna till HOSP-budgeten. RK tydligt 
beskriva de arbeten det utgår ersättning från projektet eller den statliga satsningen 
eller om ingen ersättning utgår vid förfrågan om deltagande. Ansvaret för enheterna 
att delta kvarstår enlig det som beskrivs i bakgrunden.  
 



Riktade hälsosamtal till 40-åringar 
2018-03-08 

 



Kort historik 

2016  

• Viljeinriktning från HSU 

• Dialog med HSU, dåvarande kunskapsstyrningsråd och berörda 

verksamheter (dialogmöte) 

Vår 2017 

• Omvärldsanalys – hur arbetar övriga regioner och landsting  

• Genomgång av aktuella kunskapsöversikter och forskning 

• Formellt beslut i HSU 13 juni  

 



Kort historik 

Höst 2017  

• Bildande av arbetsgrupp  

• Erfarenheter från Västerbotten, Västmanland (HFS) 

• Studiebesök i Jönköping 

 

Januari 2018 

• Beslut i HSU om samverkan med Region Jönköping 

• Mars – dialog med Region Jönköping 



Uppdraget och RK samordningsansvar 

• ett regiongemensamt metodstöd 

• ett samlat IT-stöd 

• utbildningsinsatser 

• kommunikationsinsatser 

• uppföljning 



Bakgrund  

• Hjärt- kärlsjukdom vanlig dödsorsak 

• Diabetes typ 2 

 

• Möjligt att förebygga med förändrade levnadsvanor 

 

 

 



Riktade hälsosamtal vs. allmän hälsokontroll 

Riktade hälsosamtal 

• Fokus på hjärtkärlsjukdom 

• Fokus på levnadsvanor 

• Av värde för alla som deltar 

• Genomförs i välbekant miljö 

• Utförs av ordinarie personal 

• Alla får ett hälsosamtal 

• Kombinerar lågrisk- och högriskstrategi 

• Grafiskt hälsopedagogiskt hjälpmedel 

Allmän hälsokontroll 

• Av värde för begränsat antal 

deltagare 

• Fokus på prover 

• Genomförs i obekant miljö 

• Utförs av okänd personal 

• Vissa får åtgärder (högriskindivider) 

• Högriskstrategi 

Hans Lingfors, Distriktsläkare, med dr, Primärvårdens FoU-enhet, Region Jönköpings län 



Den preventiva paradoxen 

Det är bättre att många med ”normal” risk ändrar sig lite  

grand än att några få med hög risk ändrar sig mycket. 



Resultat från Jönköping (i  urval) 

• En 25-årsutvärdering av arbetet som startade 1989-90 visade på signifikanta 

skillnader vad gäller förändrade levnadsvanor, viktvärden och metabol profil 

för de som bjudits in till hälsosamtal.  

• Dödligheten i hjärtinfarkt har minskat fortare i Habo relaterat till Sverige och 

jämförbara kommuner.  

• Sidoeffekt har kunnat ses på dödlighet i andra sjukdomar (all-cause-mortality) 

• Myten om att insatsen bara når de redan hälsosamma har kunnat motbevisas  

• 80 % säger att de troligtvis kommer göra någon förändring efter sitt 

hälsosamtal. 

 



Region Jönköpings modell  

Före 

• Förbrev  

• Två typer av inbjudningar 

• Provtagning  sker 1 vecka före  

• Frågeformulär via 1177 senast 1 vecka innan 

 

 

 

 



Region Jönköpings modell  

Under 

• Längd-, vikt-, midje- och stussmått 

• Blodtryck 

• Resultaten illustreras i personlig Hälsokurva 

• Samtal med levnadsvanor i fokus 

  

• Överenskommelse om ev åtgärder 

 



Uppgifter om listade 

patienter tas in i 

webbstödet från 

listningssystemet och 

uppdateras där varje 

natt 

Vårdcentralen 

styr när 

inbjudan 

skickas 

Invånaren får inbjudan till 

hälsosamtal via brev och 

sedan uppringning eller 

med förbokad tid till 

hälsosamtalet 

Prover tas en 

vecka före 

hälsosamtalet 

Deltagaren 

besvarar 

frågorna i 

formulären via 

1177 under alla 

övriga tjänster 

Hälsosamtal 

Hälsosamtal enligt 

metodstöd för 

Hälsokurvan. 

Uppföljning enligt 

metoden 





Förutsättningar och tidplan  

• Startbidrag baserat på antalet listade patienter i åldersgruppen  

• Ersättning per genomfört hälsosamtal  

• Webbaserat metod- och IT-stöd 

• Utbildning  

• Digital process  

 

• Utbildningsinsats och brett införande hösten 2018 



Kontakt 

Maria Nordin 

Hälso- och sjukvårdsstrateg 

Kvalitet inom hälso- och sjukvård, Regionkontoret 

maria.nordin@regionhalland.se 

0733-41 30 66 

mailto:maria.nordin@regionhalland.se
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KALLA TILL SKYPE VIDEOMÖTE
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Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Utarbetat av regional arbetsgrupp för distansmöten
vid Samordnad vård- och omsorgsplanering 
på uppdrag av Styrgrupp IT i Väst (SITIV) 

2017-01-01
ver 1.2

Mer information om distansmöte via video vid samordnad vård- och omsorgsplanering
inkl. lathundar och manualer
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Samordnad-vardplanering/Videomote/

Innehåll

2

VGR har en hemsida som 
beskriver var du som är VGR 
anställd hittar Skype och hur du 
kommer igång. Länk finns på 
videomötes sidan:
http://intra.vgregion.se/Skype

Privata Skype home går idag 
inte att kommunicera med via 
Skype för företag.

sid.
Distansmöte via video 3

Inför mötet 4
Inloggning på datorn 5
Inställningar i Skype, ljud 6 
Inställningar videokamera 9
Skapa kallelse i Outlook 10
Klistra in Skype-länk i SAMSA 11
Kalla närstående via e-post 15
Kopiera Skype-länk från SAMSA 17
Anslut till Skype- möte, från SAMSA 18
Delta i Skype-möte 20
Avsluta Skype-möte 23
Extra mötesinställningar 24
Hjälp för Skype-möte 28

http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Samordnad-vardplanering/Videomote/
http://intra.vgregion.se/lync
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Distansmöte via video med Skype för företag
1. För att kunna kalla till flerpartsmöte behöver du en Skype Flerpartsmötes licens. För VGR beställer din chef licensen 

i behörighetsbeställningen. http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/IT/Jag-vill-ha-hjalp/System/Lync/Lync-flerpartsmote/

2. Innan första mötet behöver några inställningar göras som du hittar i lathunden 
”Förberedande inställningar för Skype för företag” som du hittar bland lathundarna:
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Samordnad-vardplanering/Videomote/

3. För bästa kvalitet använd fast uppkoppling till nätet via nätverkssladd. Stäng av knappen för trådlös mottagning på 
datorn så att du säkrar att du  är uppkopplad via det fasta nätet.

4. Kontrollera innan du ansluter till mötet att ljud och kamera på din dator är inkopplade och fungerar, se manual.

5. Testa att uppkopplingen fungerar mellan parterna innan första mötet.

6. Koppla alltid upp i god tid innan mötet så du ser att din egen utrustning fungerar.

7. Alla verksamheter ska använda kamera vid mötet, så patienten kan se vem som deltar på mötet.

8. Lägg in ditt foto i Skype som syns om kameran inte fungerar. (fungerar enbart för VGR användare) 

9. Om bilden fryser eller försvinner, fortsätt mötet med endast ljud. Om både bild och ljud via dator försvinner, ring 
telefonnumret som följde kallelsen och slå in angiven konferenskod, så fortsätter du att delta i mötet via telefon.

10. Ett samordnat vård- och omsorgsplaneringsmöte får inte spelas in p.g.a. sekretess. 3

http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/IT/Jag-vill-ha-hjalp/System/Lync/Lync-flerpartsmote/
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Samordnad-vardplanering/Videomote/Manualer-Videomote/
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1. Närstående kan välja att delta i mötet på sjukhuset, i kommunen eller från hemmet. 
Planera för att sitta i ett lämpligt rum.

2. Arbetar du i primärvård eller kommun kan du kopiera länken och skicka den vidare 
till ytterligare deltagare som ska vara med på mötet.

3. Sjukhuset är ordförande på mötet. Följ struktur för mötet enligt ”Mötesstruktur vid 
samordnad vård- och omsorgsplanering”.

Inför mötet
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Inför mötet, inloggning på dator

När du ska använda Skype för företag ska du vara 
inloggad från grunden i datorn.

Du ska inte använda dej av våra gemensamma 
konton (GK-konto) eftersom det innebär en risk.
Om personen som använt GK-konto före Dig, missat 
att logga ur program som t.ex e-post eller Skype för 
företag, så kommer du fritt kunna använda dessa 
program, som tillhör den tidigare personen.

För att se vem som är inloggad i datorn:
1. Klicka på windowsflaggan. 
2. Du ser ditt namn eller GK konto uppe till höger i 

rutan.
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Inställningar, kontroll av ljudkälla

1. Öppna Skype för företag.
Klicka på ”Välj primär 
enhet” och välj sen i 
rullisten som kommer upp, 
den enhet du vill använda 
vid mötet.
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Inför mötet, djupare kontroll av ljud 

Om du vill kontrollera att 
ljud och mikrofon fungerar.

1. Öppna Skype för företag.
Klicka på kugghjulet.
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Ljud inställningar i Skype för företag

Det rekommenderas att använda extern 
mikrofon och högtalare, då datorns inbyggda 
mikrofon ger sämre ljud.

2. Klicka på ”Ljudenhet”.

3. Välj enhet för ljud t.ex. headset. Klicka på 
rullistan för att se vilka val du har.

4. Klicka på grön pil under högtalare för att 
höra om ljudet fungerar. 

5. Om mikrofonen fungerar syns genom att en 
blå mätare rör sig under mikrofon-
uppsättning. 

6. Klicka på ”Kontrollera din samtalskvalitet”  
innan första mötet.

8
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Inställningar videokamera i Skype för företag

Inför varje möte kontrollera att 
rätt kamera-enhet är vald och 
att kameran får med det antal 
deltagare som är tänkt ska 
delta på mötet.

7. Klicka på ”Videoenhet” 
och se att kameran är riktad åt 
rätt håll.

8. Har du problem med flimrande 
bild, se hur du justerar 
kamerainställning i Lathund 
”Förberedande inställningar”.

9
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Skapa kallelse i Outlook klient

1. Gå till Kalender i Outlook och stå i START fliken.

2. Klicka på ”Nytt Skype-möte”. 

3. Uppgifter för Skype-möte skapas automatiskt i kallelsen.

4. I ämnesraden skriver du VPL-möte Ärendenummer i SAMSA.

5. Skicka.

En lokal rutin ska finnas på enheten om vilka du ska skicka 
möteskallelsen till, när du skapar mötet. Det är lämpligt att 
skicka den till en grupp på din egen enhet, som har behörighet 
till vårdplaneringsmöte, så fler än en person har den i sin 
kalender.

Närstående skickar du bäst till genom att kopiera Skype-länken 
och skicka i vanligt e-post meddelande. Om du skickar den via 
kalendern direkt och de klickar på acceptera, försvinner 
meddelandet för dem om de inte har en kalender kopplad till 
sin e-post.

10
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Kopiera länken direkt när du 
skapat mötet eller gå  in och 
öppna mötet i efterhand i 
kalendern.

1. Högerklicka på länken till 
Skype-möte.

2. Välj ”Kopiera hyperlänk”.

11

Kopiera länk från Outlook klient till SAMSA
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3. Klistra in den 
kopierade länken 
från Outlook i 
kallelsen i SAMSA 
och ändra sedan 
mötesform till 
Distansmöte.  

4. Fälten  för 
”Telefonnummer” 
är förifyllt.

12

Kopiera länk från Outlook klient till SAMSA
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5. Kopiera konferens-ID från 
mötet.

6. Klistra in numret i fält för 
”Konferensid” i SAMSA.

13

Kopiera konferens-ID från Outlook klient till SAMSA

7. Klicka på ”Spara”

Spara/sänd meddelandet, i SAMSA 
som vanligt, när du är klar med 
kallelsen.
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6. Klistra in det kopierade 
konferens-ID i fältet ”Video 
mötesid”.

7. Om det är en annan typ av 
videomöte än Skype för 
företag, t.ex. Cisco går det 
att skriva i fältet för 
mötesplats. Då ringer man 
istället upp varandra via sina 
konferensanläggningar.

14

Kopiera länk från Outlook klient till SAMSA
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Kopiera länken direkt när du 
skapat mötet eller gå  in och 
öppna mötet i efterhand i 
kalendern.

1. Högerklicka på länken till 
Skype-möte.

2. Välj ”Kopiera hyperlänk”.

15

Kalla närstående via e-post i Outlook klient
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3. Gå in i din e-post i inkorgen och 
klicka på ”Ny e post”.

4. Klistra in länken till mötet, 
telefonnummer samt Konferens-ID 
genom högerklicka eller Ctrl + V.

5. Klicka på ”Bifoga fil” för att 
skicka med 
”Närståendeinformation 
samordnad vård- och 
omsorgsplanering”.

6. Skriv in den närståendes 
e-postadress.

7. Skicka kallelsen.

Kalla närstående via e-post i Outlook klient

16
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Kopiera Skype-länk från SAMSA till e-post
Om du inte kallar närstående direkt när du skapat 
mötet eller från kalendern i Outlook, kan du även 
kopiera länken i SAMSA och skicka den med e-post.

17

1. Markera länken i fältet 
”Länk till Videomöte”.

2. Högerklicka för att få meny 
för att kopiera eller tryck 
Ctrl + C för att kopiera.

3. Klistra in länken i ett vanligt 
e-post meddelande och 
skicka.

4. OBS! Glöm inte kopiera och 
klistra in telefonnummer 
och konferens-ID.

5. Skicka med 
”Närståendeinformation 
samordnad vård- och 
omsorgsplanering”.
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Anslut till Skype-möte via SAMSA

1. Klicka på  i  knappen 
”Gå till videomötet” i 
kallelsen i SAMSA och 
du kopplas direkt till 
mötet.

2. Telefonnummer och 
Konferensid kan du 
använda som 
reservlösning om ljudet 
på datorn försvinner.

Närstående kan delta via Skype för företag genom att sjukhuset skickar länken till mötet och/eller det  
telefonnummer och konferensid som står i Kallelsen för att kunna delta per telefon. 18
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3. Ruta för att ansluta 
öppnas. Klicka på OK och 
du ansluts till mötet.

19

Anslut till Skype-möte 
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Delta i Skype-möte, använda videokamera

1. Du ser 
deltagarna i listan 
till vänster.

2. Du ser 
deltagarna med 
videobild/foto till 
höger.

1

2

3

3

3. Om det är ett streck över kamera ikonen håll pekaren 
över så och klicka på texten som kommer upp om att 
starta videon.

20
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Delta i Skype-möte, mikrofon

4. Det går be närstående stänga av 
ljudet på mikrofon om de befinner 
sig i miljö med mycket ljud som stör 
mötet. Be dem klicka på ikonen och 
bara klicka på ikonen igen när de 
vill säga något. 

5. Märker du att de andra på mötet 
inte hör dej titta om du har en 
streck över mikrofon ikonen. Klicka 
på ikonen för att få ljud i 
mikrofonen.

4

5

21
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Delta i Skype-möte, snabbmeddelande

7. Skriv i 
meddelande/chatt-
rutan.

8. Klicka på Enter
tangenten eller 
ikonen Skicka, så 
ser alla ditt 
meddelande direkt.

6

7

Har du problem med ljudet kan du skriva 
snabbmeddelande för att nå de andra 
deltagarna på mötet.
6. Klicka på ikonen Snabbmeddelande.

8
22



Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Utarbetat av regional arbetsgrupp för distansmöten
vid Samordnad vård- och omsorgsplanering 
på uppdrag av Styrgrupp IT i Väst (SITIV) 

2017-01-01
ver 1.2

9. För att avsluta mötet ska du 
som kallat till mötet och är 
ordförande avsluta genom att
Klicka på menyn med de tre 
prickarna.

10. Klicka på ”Avsluta möte” 
vilket gör att mötet stängs för 
alla deltagare och ingen kan 
dröja sig kvar.

Övriga deltagare avslutar mötet 
genom att klicka på den röda 
luren om de vill avsluta innan 
ordföranden hunnit avsluta 
mötet. 

Avsluta Skype-möte

10

9
23



Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Utarbetat av regional arbetsgrupp för distansmöten
vid Samordnad vård- och omsorgsplanering 
på uppdrag av Styrgrupp IT i Väst (SITIV) 

2017-01-01
ver 1.2

Mötesinställningar i Skype-möte
Om du inte gjort inställningarna 
enligt lathunden ”Förberedande 
inställningar” och behöver 
korrigera så att deltagare inte 
släpps direkt in på mötet, kan du 
korrigera det för det aktuella 
mötet via meny i mötesbilden.

1. Gå in i menyn under de tre 
prickarna.

2. Klicka på ”Mötesalternativ för 
Skype”.

3. Byt till ”Alla” under inställningen: De här 
personerna behöver inte vänta i lobbyn.

4. Titta också att inställningen: Vem är presentatör 
är inställd på ”Alla från min organisation”.

1

2

3

4
24
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Mötesinställningar, byta ljud enhet under Skype-möte

1

1. Klicka på ikonen för 
samtalskontroll.

2. Välj enheter.

2

3

3. Byt till den enhet där du vill ha ljudet i 
rutan som kommer upp.

25
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1. För att se 
deltagarna 
bättre välj 
helskärmsläge.

1

2. Helskärmsläge.
För att komma tillbaka tryck på 
Esc tangenten eller sätt pekaren 
i överkant, så kommer ikonerna 
fram igen, för att återställa till 
standard läge.

Mötesinställningar, helskärmsläge under Skype-möte

2

26
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Mötesinställningar, maximera bild under Skype-möte
1

1. Klicka på Maximera för 
att få mötesbilden över 
hela skärmen.

2. Klicka på Återställ, 
om du vill tillbaka till 
liten bild.

2

27
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Hjälp för Skype-möte

1. Klicka på 
meny 
ikonen

2. Välj 
Skype för 
företag-
Hjälp.

1

2

3. Skype för företag Hjälp kommer upp.
Du kan söka vad du vill ha hjälp med.

3

28
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Vid problem med ljud och bild

Dubbelkolla att du inte stängt av ljudet på själva datorn samt att dina högtalare och 
mikrofon på Skype inte är avstängda. 

Du kan alltid meddela de andra deltagarna om dina problem med ljudet via 
snabbmeddelande funktionen. 

Fungerar ändå inte ljudet? 
1. Avsluta samtalet. 
2. Gör ändringarna i inställningarna (se lathund och manualer på hemsidan).
3. Klicka på OK knappen.

Fungerar fortfarande inte ljudet, ha kvar bilden och ring in med telefonnummer och kod 
som finns i kallelsen. Även om både ljud och bild försvinner ringer du och fortsätter 
mötet via telefon.

Om ljudkvaliteten är dålig, klicka på ”stäng av ljud” för att inte störa mötet och sätt på 
ljudet igen när du vill prata. 29
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KALLA TILL SKYPE VIDEOMÖTE
VIA OUTLOOK WEB APP

SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING
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Mer information om distansmöte via video vid samordnad vård- och omsorgsplanering inkl. 
lathundar och manualer:

http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Samordnad-vardplanering/Videomote/
2

VGR har en hemsida som 
beskriver var du som är VGR 
anställd hittar Skype och hur du 
kommer igång. Länk finns på 
videomötes sidan:
http://intra.vgregion.se/Skype

Privata Skype home går idag 
inte att kommunicera med via 
Skype för företag

Innehåll sid.
Distansmöte via video 3

Inför mötet 4
Inloggning på datorn 5
Inställningar i Skype, ljud 6 
Inställningar videokamera 9
Skapa kallelse i Outlook Web 10
Klistra in Skype-länk i SAMSA 11
Kalla närstående via e-post 15
Kopiera Skype-länk från SAMSA 17
Anslut till Skype- möte, SAMSA 18
Delta i Skype-möte 20
Avsluta Skype-möte 24
Extra mötesinställningar 25
Hjälp för Skype-möte 29

http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Samordnad-vardplanering/Videomote/
http://intra.vgregion.se/Skype
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Distansmöte via video med Skype för företag
1. För att kunna kalla till flerpartsmöte behöver du en Skype Flerpartsmötes licens. För VGR beställer din chef licensen 

i behörighetsbeställningen. http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/IT/Jag-vill-ha-hjalp/System/Lync/Lync-flerpartsmote/

2. Innan första mötet behöver några inställningar göras som du hittar i lathunden 
”Förberedande inställningar för Skype för företag” som du hittar bland lathundarna:
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Samordnad-vardplanering/Videomote/

3. För bästa kvalitet använd fast uppkoppling till nätet via nätverkssladd. Stäng av knappen för trådlös mottagning på 
datorn så att du säkrar att du  är uppkopplad via det fasta nätet.

4. Kontrollera innan du ansluter till mötet att ljud och kamera på din dator är inkopplade och fungerar, se manual.

5. Testa att uppkopplingen fungerar mellan parterna innan första mötet.

6. Koppla alltid upp i god tid innan mötet så du ser att din egen utrustning fungerar.

7. Alla verksamheter ska använda kamera vid mötet, så patienten kan se vem som deltar på mötet.

8. Lägg in ditt foto i Skype som syns om kameran inte fungerar. (fungerar enbart för VGR användare) 

9. Om bilden fryser eller försvinner, fortsätt mötet med endast ljud. Om både bild och ljud via dator försvinner, ring 
telefonnumret som följde kallelsen och slå in angiven konferenskod, så fortsätter du att delta i mötet via telefon.

10. Ett samordnat vård- och omsorgsplaneringsmöte får inte spelas in p.g.a. sekretess. 3

http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/IT/Jag-vill-ha-hjalp/System/Lync/Lync-flerpartsmote/
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Samordnad-vardplanering/Videomote/Manualer-Videomote/
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1. Närstående kan välja att delta i mötet på sjukhuset, i kommunen eller från hemmet. 
Planera för att sitta i ett lämpligt rum.

2. Arbetar du i primärvård eller kommun kan du kopiera länken och skicka den vidare 
till ytterligare deltagare som ska vara med på mötet.

3. Sjukhuset är ordförande på mötet. Följ struktur för mötet enligt ”Mötesstruktur vid 
samordnad vård- och omsorgsplanering”.

Inför mötet
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Inför mötet, inloggning på dator

När du ska använda Skype för företag ska du vara 
inloggad från grunden i datorn.

Du ska inte använda dej av våra gemensamma 
konton (GK-konto) eftersom det innebär en risk.
Om personen som använt GK-konto före dig, missat 
logga ur program som t.ex e-post eller Skype för 
företag, kommer du fritt kunna använda dessa 
program som tillhör den tidigare personen.

För att se vem som är inloggad i datorn:
1. Klicka på windowsflaggan
2. Du ser ditt namn eller GK konto uppe till höger i 

rutan.

5
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1. Öppna Skype för företag-
Klicka på ”Välj primär enhet” 
och välj sen i rullisten som 
kommer upp, den enhet du 
vill använda vid mötet.

6

Inställningar, kontroll av ljudkälla
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Inför mötet, djupare kontroll av ljud 

Om du vill kontrollera att ljud 
och mikrofon fungerar:

1. Öppna Skype för företag
Klicka på kugghjulet

7



Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Utarbetat av regional arbetsgrupp för distansmöten
vid Samordnad vård- och omsorgsplanering 
på uppdrag av Styrgrupp IT i Väst (SITIV) 

2017-01-01
ver 1.2

Ljud inställningar i Skype för företag

Det är rekommenderat att använda extern 
mikrofon och högtalare då datorns inbyggda 
mikrofon ger sämre ljud.

2. Klicka på ”Ljudenhet”.

3. Välj enhet för ljud t.ex. headset. Klicka på 
rullistan för att se vilka val du har.

4. Klicka på grön pil under högtalare för att 
höra om ljudet fungerar. 

5. Om mikrofonen fungerar syns genom att en 
blå mätare rör sig under mikrofon-
uppsättning. 

6. Klicka på ”Kontrollera din samtalskvalitet”  
innan första mötet.

8
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Inför varje möte kontrollera att 
rätt kamera enhet är vald och 
att kameran får med det antal 
deltagare som är tänkt ska 
delta på mötet.

7. Klicka på ”Videoenhet” 
och se att kameran är riktad åt 
rätt håll.

8. Har du problem med flimrande 
bild se hur du justerar 
kamerainställning i Lathund 
”Förberedande inställningar”.

9

Inställningar videokamera i Skype för företag
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Skapa kallelse i Outlook Web App

1. Öppna Internet Explorer.
2. Öppna din e-post som du brukar eller skriv in 

adressen https://webmail.vgregion.se och logga 
in med  VGRID och AD-lösenord.

3. Klicka på Kalender i toppmeny.
4. Klicka på Ny händelse. 
5. Döp händelse till VPL-möte Ärendenummer i 

KLARA SVPL .
6. Klicka på Onlinemöte, uppgifter för videomöte 

skapas automatiskt i kallelsen.
7. Klicka på SKICKA.

En lokal rutin ska finnas på enheten om vilka du ska 
skicka möteskallelsen till, när du skapar mötet. Det är 
lämpligt att skicka den till en grupp på din egen enhet 
som har behörighet till vårdplaneringsmöte, så fler än 
en person har den i sin kalender.

Närstående skickar du bäst till genom att kopiera 
Skype-länken och skicka i vanligt e-post meddelande. 
Om du skickar den via kalendern direkt och de klickar 
på acceptera, försvinner meddelandet för dem, om de 
inte har en kalender kopplad till sin e-post. 10

https://webmail.vgregion.se/
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1. Efter att du skickat mötet,
gå in i din kalender och klicka på 
mötet för att öppna det.

2. Högerklicka på ”Ansluta till 
online-möte”.

3. Välj ”kopiera genväg” eller 
”kopiera länkadress” beroende 
på vilket val du får upp.

Kopiera länk från Outlook Web App (OWA) till SAMSA

11
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4. Klistra in den 
kopierade länken 
från Outlook Web 
App i kallelsen i 
SAMSA och ändra 
sedan mötesform 
till Distansmöte.  

5. Fälten  för 
”Telefonnummer” 
är förifyllt.

12

Kopiera länk från Outlook Web App (OWA) till SAMSA
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6. Klistra in den kopierade 
länken i fältet ”Video länk”.

7. Telefonnumret är förifyllt
Om det är en annan typ av 
videomöte än Skype för 
företag, går det skriva i 
fältet, t.ex. Cisco i fältet för 
telefonnummer. Då  ringer 
man upp varandra via sina 
konferensanläggningar.

Kopiera länk från Outlook Web App (OWA) till SAMSA

13
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5. Kopiera konferens-ID från 
mötet.

6. Klistra in numret i fält för 
”Konferensid” i SAMSA.

14

Kopiera konferens-ID från Outlook Web App till SAMSA

7. Klicka på ”Spara”

Spara/sänd meddelandet, i SAMSA 
som vanligt, när du är klar med 
kallelsen.
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Kalla närstående via e-post i Outlook Web App (OWA)

1. Efter du skickat mötet,
gå in i din kalender och klicka på 
mötet för att öppna det.

2. Högerklicka på ”Ansluta till 
online-möte”.

3. Välj ”kopiera genväg” eller 
”kopiera länkadress” beroende 
på vilket val du får upp.

15
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Kalla närstående via e-post i Outlook Web App (OWA)

4. Gå in i din e-post i inkorgen och 
klicka på ”nytt e-postmeddelande”.

5. Klistra in länken till mötet, 
högerklicka och ”klistra in” 
eller Ctrl + V.

6. Klistra även in telefonnummer och 
Konferens-ID.

7. Klicka på ”INFOGA” för att skicka 
med ”Närståendeinformation 
samordnad vård- och 
omsorgsplanering”.

8. Skriv in den närståendes 
e-postadress.

7. Skicka kallelsen.
16
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Kopiera Skype-länk från SAMSA till e-post
Om du inte kallar närstående direkt när du skapat 
mötet eller från kalendern i Outlook, kan du även 
kopiera länken i SAMSA och skicka den med e-post.

17

1. Markera länken i fältet 
”Länk till Videomöte”.

2. Högerklicka för att få meny 
för att kopiera eller tryck 
Ctrl + C för att kopiera.

3. Klistra in länken i ett vanligt 
e-post meddelande och 
skicka.

4. OBS! Glöm inte kopiera och 
klistra in telefonnummer 
och konferens-ID.

5. Skicka med 
”Närståendeinformation 
samordnad vård- och 
omsorgsplanering”.
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Anslut till Skype-möte via SAMSA

1. Klicka på  i  knappen 
”Gå till videomötet” i 
kallelsen i SAMSA och 
du kopplas direkt till 
mötet.

2. Telefonnummer och 
Konferensid kan du 
använda som 
reservlösning om ljudet 
på datorn försvinner.

Närstående kan delta via Skype för företag genom att sjukhuset skickar länken till mötet och/eller det  
telefonnummer och konferensid som står i Kallelsen för att kunna delta per telefon. 18
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3. Ruta för att ansluta 
öppnas. Klicka på OK och 
du ansluts till mötet.

19

Anslut till Skype-möte 
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Delta i Skype-möte, använda videokamera

1. Du ser deltagarna 
i listan till vänster. 

2. Du ser deltagarna 
med videobild/foto 
till höger.

1

2

3

3

3. Om det är ett streck över kamera-ikonen, håll pekaren 
över och klicka på texten som kommer upp, om att starta 
videon.

20
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Delta i Skype-möte, mikrofon

4. Det går be närstående stänga av 
ljudet på mikrofonen om de 
befinner sig i miljö med mycket ljud 
som stör mötet. 
Be dem klicka på ikonen och bara 
klicka på ikonen igen, när de vill 
säga något. 

5. Märker du att de andra på mötet 
inte hör dej titta om du har en 
streck över mikrofon ikonen. 
Klicka på ikonen för att få ljud i 
mikrofonen.

5

4

21
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Delta i Skype-möte, snabbmeddelande

7. Skriv i 
meddelande/chatt-
rutan.

8. Klicka på Enter
tangenten eller 
ikonen Skicka, så 
alla ser ditt 
meddelande direkt.

Har du problem med ljudet kan du skriva 
snabbmeddelande för att nå de andra 
på mötet.
6. Klicka på ikonen Snabbmeddelande. 6

7
8

22
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9. För att avsluta mötet, ska du 
som kallat till mötet och är 
ordförande, avsluta genom att
Klicka på menyn med de tre 
prickarna.

10. Klicka på ”Avsluta möte”, 
vilket gör att mötet stängs för 
alla deltagare och ingen kan 
dröja sig kvar.

Övriga deltagare avslutar mötet 
genom att klicka på den röda 
luren, om de vill avsluta innan 
ordföranden hunnit avsluta 
mötet. 

Avsluta Skype-möte

10

9

23
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Mötesinställningar i Skype-möte
Om du inte gjort inställningarna 
enligt lathunden ”Förberedande 
inställningar” och behöver 
korrigera så att deltagare inte 
släpps direkt in på mötet, kan du 
korrigera det för det aktuella 
mötet via meny i mötesbilden.

1. Gå in i menyn under de tre 
prickarna.

2. Klicka på ”Mötesalternativ för 
Skype”.

3. Byt till ”Alla” under inställningen: 
De här personerna behöver inte vänta i lobbyn.

4. Titta också att inställningen: Vem är presentatör 
är inställd på ”Alla från min organisation”.

1

2

3

4

24
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Mötesinställningar, byta ljud enhet under Skype-möte

1

1. Klicka på ikonen för 
samtalskontroll.

2. Välj enheter.

2

3

3. Byt till den enhet där du vill ha ljudet, 
i rutan som kommer upp.

25
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1. För att se 
deltagarna 
bättre välj 
helskärmsläge.

1

2. Helskärmsläge.
För att komma tillbaka, tryck på 
Esc tangenten eller sätt pekaren 
i överkant, så kommer ikonerna 
fram igen för att återställa till 
standard läge.

Mötesinställningar, helskärmsläge under Skype-möte

2

26
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Mötesinställningar, maximera bild under Skype-möte
1

1. Klicka på Maximera, för 
att få mötesbilden över 
hela skärmen.

2. Klicka på Återställ, om du 
vill tillbaka till liten bild.

2
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Hjälp för Skype-möte

1. Klicka på 
meny-
ikonen.

2. Välj 
Skype för 
företag-
Hjälp.

1

2

3. Skype för företag Hjälp kommer upp. 
Du kan söka vad du vill ha hjälp med.

3

28
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Vid problem med ljud och bild

Dubbelkolla att du inte stängt av ljudet på själva datorn samt att dina högtalare och 
mikrofon på Skype för företag inte är avstängda. 

Du kan alltid meddela de andra deltagarna om dina problem med ljudet via 
snabbmeddelande funktionen. 

Fungerar ändå inte ljudet? 
1. Avsluta samtalet. 
2. Gör ändringarna i inställningarna (se lathund och manualer på hemsidan).
3. Klicka på OK knappen. 

Fungerar fortfarande inte ljudet, ha kvar bilden och ring in med telefonnummer och kod 
som finns i Kallelsen. Även om både ljud och bild försvinner ringer du och fortsätter 
mötet via telefon.

Om ljudkvaliteten är dålig, klicka på ”stäng av ljud” för att inte störa mötet och sätt på 
ljudet igen när du vill prata.
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