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Till Regionala Kontaktpersoner (RK) 
 
 
 
Under träffen 2014 på Sätra Bruk informerade vi om det projekt som pågår inom 
ANDT vid landets FC.  
 

 
 
Arbetet i projektet SAM-verkstad handlar om att bygga ett delvis nytt verktyg för att 
hantera och prata om ANTD (men även ibland andra svåra ämnen) på FC. Vår avsikt 
är att det färdiga verktyget ska vara lätt att använda och ha en bra passform. Det ska 
fungera bra oavsett vilken FC det är som ska använda det (stor, liten, stad, land, 
norr, söder). För att lyckas med det vill och behöver vi träffa er som verkar på landets 
FC, ni som vet hur vardagen ter sig, hur behov och möjligheter ser ut på er egen FC.  
 
Så här har vi tänkt! 
Vi vill träffa några hela FC för att stämma av och få feedback avseende det innehåll 
och upplägg vi planerar för verktyget, s.k. testpilotcentraler. Det går till så att vi 
besöker er vid något av era möten (ordinarie eller tillfälliga) och under ett par timmar, 
kort berättar vi om projektet, det verktyg vi arbetar med och vad vi ”brottas med” i 
arbetet. Större delen av tiden handlar om samtal och reflektion i syfte att ta tillvara er 
expertkompetens i arbetet.  Passa på att vara med i ett möte som ger er som 
arbetsgrupp möjlighet att reflektera över några av kärnfrågorna för FC:s mål och 
verksamhet. Samtidigt medverkar ni till att höja kvalitet och användbarhet av det 
färdiga verktyget (SAM-verkstaden). Vi behöver träffa 6-8 olika grupper spridda över 
landet, några redan till våren, några efter sommaren.  
Exempel på frågor vi vill veta mer om är: 

• Hur arbetar ni med livsstilsfrågor på FC i dag? 
• Vad fungerar bra och vilka är utmaningarna? 
• Hur får vi det användbart på er egen FC och i allmänhet? 
• Hur ryms det i en fullspäckad verksamhet? 
• ……. 

 
 

Nu har vi behov 
av er hjälp! 
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Vi söker dessutom personer till en särskild referensgrupp.  
 

 
 
Här vill vi ha en representant från varje region i syfte att följa processen och vara 
särskilda ambassadörer för verktyget i sitt geografiska område. Ca 20-30 personer 
kan erbjudas plats i referensgruppen. Uppdraget handlar om att representera landets 
FC och ska bestå av olika professioner. Referenspersonerna kommer att bjudas in till 
fördjupande träffar/utbildning med projektledarna och ev. ytterligare resurspersoner 
inom området. Detta är planerat till ett 2-dagarsmöte en gång i början av hösten 
2015. Motsvarande träffar genomförs vid två tillfällen under 2016. Däremellan 
kommer all kommunikation att ske via e-post eller telefon. Kostnader för resor och 
boende betalas av projektet. 
 
 
Vi projektledare är mycket tacksamma om ni som RK kan vara behjälpliga med att 
förmedla kontakt till både intresserade ”testpiloter” och personer till referensgruppen.  
 
Projektet drivs av Bo Brantefors tillsammans med Åsa Ranung, båda med stor 
erfarenhet i folkhälsofrågor och s.k. medskapande processer.  
 
Intresserade kontaktar Bo Brantefors, antingen per e-post eller telefon. 
bo.brantefors@telia.com 
0705 74 44 14 
 
 
 
	  


