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Sedan 1/1 2020 har primärvården i Östergötland ett utökat områdesansvar. 

Det innebär att de i samverkan med andra aktörer i närområdet ska 
verka för god och jämlik hälsa hos patienter och befolkning.

Primärvårdens områdesansvar 



TÅB - Uppdrag 2021
Stärka primärvården i deras utökade områdesansvar, där vårdcentralerna, i samverkan med aktörer i 
närområdet ska verka för god och jämlik hälsa hos patienter och befolkning. Särskilt prioriterat 
socioekonomiskt utsatta områden. 

Regelboken
1.4.3 
Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet har en central roll i primärvårdens uppdrag. 
Leverantören ska ansvara för generella insatser inom folkhälsoarbetet i samverkan med andra aktörer 
inom vårdcentralens närområde och ska arbeta långsiktigt och systematiskt för att uppnå en 
hälsofrämjande primärvård.

Treårsbudget 2021-2021 med fokusområden
Vårdval primärvård i Östergötland, Regelbok för auktorisation 2021
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Under hösten 2020 påbörjas ett arbete med områdesprofiler. 
Områdesprofilerna ska vara ett stöd för primärvården i områdesansvaret.

Syftet med områdesprofilerna är att kartlägga området och de som bor inom 
området. De indikatorer som tas bland annat tas upp är socioekonomi, 
levnadsvanor, hälsoindikatorer, mm.

Uppdragsgivare är: Lena Lundgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör
Mara Kosovic, Centrumchef för primärvården

Arbetsgrupp: Statistiker, verksamhetschefer från två vårdcentraler, 
socialmedicinare, samhällsodontolog, specialist i arbets- och miljömedicin  mfl

Områdesprofiler
Process och tidsplan

Nationell 
samverkan



• Visualiseras i Power BI
• Interaktiv rapport
• Profil för en vårdcentral
• Möjlighet till jämförelse

Visualisering



https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjk5YWY4YmItMTBmNy00YzNhLTg3MzEtNz
dkZDA5ZTIzZjNkIiwidCI6ImYwODczMzkzLWMzNGMtNGFlYy1iMWM1LTM4MjEyOTgyY
TViOSIsImMiOjl9

Fritt fram att gå in och botanisera J

Områdesprofilerna

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjk5YWY4YmItMTBmNy00YzNhLTg3MzEtNzdkZDA5ZTIzZjNkIiwidCI6ImYwODczMzkzLWMzNGMtNGFlYy1iMWM1LTM4MjEyOTgyYTViOSIsImMiOjl9
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Vi behöver gemensamt jobba med generella befolkningsinriktade insatser (för alla) i 
kombination med högriskstrategier för dem som behöver mer insatser (kopplat till ex 
socioekonomi).

Nästa steg är att identifiera insatser utifrån områdesprofilerna



Exempel på insatser i Östergötland som går i 
linje med områdesansvaret

• Folkhälsostrategi för Östergötland är under framtagande i bred samverkan
• Överenskommelsen mellan region Östergötland och idéburensektor
• Förstudie påbörjas hösten 2021 med fokus på vidareutveckling av stöd kring 

ohälsosamma levnadsvanor. Livsstilsmottagning/ Hälsocentral 
• HÄLSOSAM UPPVÄXT - Kunskapsunderlag för att främja hälsosamma, hållbara 

levnadsvanor för alla barn och unga i Östergötland
• Samarbete skola/elevhälsa bas ”Om mig”
• Sätt Östergötland i rörelse i samverkan med kommunerna och civilsamhället.
• ANDTS regional strategi samverkan med Länsstyrelsen, kommunerna, Regionen, 

polisen
• Suicidprevention i samverkan med kommunerna, polisen, Länsstyrelsen, Svenska 

kyrkan, SoS Alarm Sverige, Räddningstjänsten (LGVO)
• ABC psykisk hälsa i samverkan med kommunerna och civilsamhället
• Mind//Shift samverkan kring psykisk hälsa
• Tandvården jobbar, i samverkan med andra aktörer, aktivt med tobaksfrågan ut mot 

barn och unga men också med tobaksavvänjning



Frågor och funderingar 

Maria.elgstrand@regionostergotland.se
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