
Välkommen till 

årets Salutdag!

I Lycksele, 

Skellefteå

och Umeå

februari-mars

2016

Eva, Lina, Jenni
Folkhälsoenheten

Västerbottens läns landsting



Program – Salutdagar 2016
8:30 - 9.00  Kaffe, te och smörgås serveras

9:00 - 9:45 Teach back – en samtalsmetod för ökad patientmedverkan 
och patientsäkerhet

Ola Knutsson, Memeologen

9:45 - 10.30 Reflektioner och vad har hänt sen sist?

Teamdiskussioner

10.30 - 12.00 Health literacy – Hur kan vi skapa goda förutsättningar som 
främjar health literacy och en mer jämlik hälsa för barn och 
deras föräldrar?

Ewy Olander 

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.30 Health literacy, fortsättning

– Hur kan vi stärka health literacy i våra möten med barn och föräldrar?
– Hur kan vi skapa en ”health literacy”-främjande miljö i vår verksamhet?

14.30 - 15.00 Fikapaus

15.00 – 16.00 Utvärdering och vad händer nu?

Tack för idag!



Vad har hänt sen sist?

1. Vad tog ni med er från förra årets Salutdag?

Matvanor hos barn och föräldrar – Matbudskap: lika till alla men olika för vissa

2. Hur fungerar följande frågor och aktiviteter?

– föräldrastöd i grupp

– våld i nära relationer

– övervikt/fetma 

– pappans/medförälderns medverkan

3. Hur går det med samverkan i teamet? 

- Vilka är med i teamet?

- Vem/vilka är sammankallande?

- När träffas teamet nästa gång?

Utse en i teamet som redovisar!



Landstingets vision

År 2020 har 

Västerbotten 

världens bästa hälsa

och världens 

friskaste befolkning.



Landstingets inriktningsmål

Bättre och jämlik hälsa

God och jämlik vård

Aktiv och innovativ samarbetspartner

Attraktiv arbetsgivare



God hälsa uppnås genom salutogena 
insatser i samverkan mellan samhällets 
aktörer och familjen med barnets bästa 
i centrum.

Salut-satsningens mål

Genom systematiskt förbättrings-
arbete utvecklas och införs insatser 
i syfte att främja; 

- trygga och goda uppväxtvillkor
- ökad fysisk aktivitet 
- goda matvanor



Pågående arbetsprocesser
i Salut-satsningen



Hälsokommunikation av Salutdata
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Föräldrastödsprogrammet Vägledande samspel

International Child Development Program (ICDP) = Vägledande samspel
www.icdp.se

Arbetsgrupp

BHV: Anna-Carin Hällgren, Erika Norrfors, Linda Strömsöe Westman, Birgitta Isaksson
Folkhälsoenheten/Salut: Eva Eurenius, Lena Sjöquist-Andersson

Målsättningen med programmet är först 
och främst att påverka och förbättra 
kvaliteten på samspelet mellan föräldrar 
och deras små barn.

”Goda relationer rustar dem för livet.”

Programmet erbjuder föräldrarna 
positiv vägledning i sitt föräldraskap 
och utgår från varje förälders unika 
relation till sitt barn.



Citat från tidigare deltagare i utbildningen

”Det har gett mig redskap som jag kommer att använda i möten med föräldrar 
och barn.”

”Jag fick många tankar om mitt eget förhållningssätt, om våra föräldraträffar 
och hur viktigt vardagssamspelet är, hur viktig känslobekräftelse är.”

”Vi har efter föräldraträffarna funderat på vad som gjort att vi fått så fina samtal 
i gruppen. Den lilla vinklingen i Vägledande samspel gör SÅ mycket skillnad.”

”Även jag får utvecklas genom Vägledande samspel i ett medvetet 
förhållningssätt som gjort att jag blivit mera nyfiken, lyhörd och frågande -
känns bra!”

”Det är en utbildning för livet - alla som har BVC borde gå den.”



Hälsosamtal i tandvården under graviditeten

Under 2016 görs en modernisering av hälsosamtalet i tandvården.

Tills det nya förslaget är genomarbetat och förankrat så gäller följande:

Barnmorskan ger de blivande föräldrarna information om att tandvården 
erbjuder alla blivande föräldrar ett kostnadsfritt hälsosamtal som en del i den 
ordinarie förebyggande tandvården.

Arbetsgrupp 

FTV: Erika Berglund

MHV: Helen Ingvarsson

Salut: Lina Tjärnström, Eva Eurenius



Viktstabilitet under graviditeten  

samt viktåtergång efteråt

Arbetsgrupp

Folkhälsoenheten/Salut: Eva Eurenius, Cecilia Hellberg
MHV: Anna-Carin Johansson, Anna-Carin Wihlbäck 

BHV: Birgitta Isaksson, Anki Sandström

Uppdrag

Genomgång av graviditetsregisterdata och nuvarande rutiner.

Granskning av nationella o internationella interventioner. 

Personalen informeras – införande av nya arbetssätt. 



4286 3-åringar

jan 2014 - dec 2015

Uppdrag

Belysa hälsoläget på gruppnivå;  

socioemotionellt (ASQ:SE) samt 

BMI, hälsa, socialt kapital och 

levnadsvanor. 

3-årsenkäten

Arbetsgrupp 
BHV:  Birgitta Isaksson, Milly Marken, Sven Arne 

Silfverdal/Jan-Eric Eriksson/Maria Lilja
Salut: Anneli Ivarsson, Eva Eurenius, Marie Lindkvist



Bodil krokodils verktygslåda

Pyssel och lekar utomhus

Pyssel och lekar inomhus

Mat och smak

Sagor och berättelser

Sånger och ramsor

Förslag på temavecka

Studiebesök och enkät

Tandtrollsfakta

Skicka vidare!

Uppdrag
Öka medvetenheten om vikten av att ta hand om små
barns tänder och minska skillnaderna i barns tandhälsa.

Arbetsgrupp
FTV:  Erika Berglund, Linnea Westerberg, Karin Baker, 

Jane Nakito, Linda Sjödin, Hanna Lundström &   
Emmy Stenlund

Salut: Lina Tjärnström



Hälsofrämjande förskola och skola

Psykosocial hälsa

• Barn vi oroar oss för

• Våld i nära relationer

• Arbetsro i skolan

• VIP-introduktion

Goda matvanor

• Våga smaka frukt 

och grönsaker

• Mellanmål

• Skolcafeteria 

• Bodil krokodil

Fysisk aktivitet

• Skolgård och närområde

• Pedagogik från Naturskola 

och I Ur och Skur

• Lektioner, raster och fritids

Övrigt
• 2 seminarier med nulägesbeskrivning och prioritering
• Hälsofrämjande arbetsplats – för personalen
• Ledarskap och förbättringsmetodik



Elevhälsoenkäter i skolan

Skolsköterskan genomför 
hälsosamtal i skolan

i förskoleklass (åk1), åk4 och åk7(8) samt under första året på gymnasiet.

Hälsofrågorna revideras 2016.

Återrapportering av statistik på skol-, kommun- och länsnivå möjliggörs.



www.vll.se/salut



www.hälsa2020.se



Utbildningar som VLL erbjuder sin personal

Motiverande samtal - med levnadsvanorna i fokus

Datum & tid: 2016-03-02, 9:30-16:00 + 2016-04-16 9.00-12.00

Ort: Umeå

Anmälan: via Utbildningsportalen, övriga utbildningar

Sista anmälningsdag: 2016-02-26

Uppföljningsdag för dig som tidigare gått MI-utbildning 

Datum: 2016-05-11



Inspirationsdag om hälsofrämjande arbetsplatser

Datum & tid: 2016-03-04, kl. 10-15

Ort: Videokonferens: Umeå, Skellefteå och Lycksele

Anmälan: via Utbildningsportalen, Hälsofrämjande arbetsplatser

Sista anmälningsdag: 2016-02-29  

Friskvårdsutbildning för Hälsoinspiratörer

Datum: del 1; 2016-04-06 - 2016-04-07, del 2; 2016-05-11

Anmälan: via Utbildningsportalen, Hälsofrämjande arbetsplatser

Sista anmälningsdag: 2016-03-18

Utbildningar som VLL erbjuder sin personal



Vårdprogram – Våld i nära relationer – på begäran

FaR-utbildning – på begäran

Utbildningar som VLL erbjuder sin personal



www.vll.se/salut

salut@vll.se

Salut – för ett friskare Västerbotten




