
Utvärdering Salutdagarna 2020

Folkhälsoenheten



Antal deltagare 
(exkl. arrangörer)

Antal svarande

Lycksele 27 11

Skellefteå 61 45

Umeå 118 52

Totalt 203 109

Svarsfrekvens

Svarsfrekvens 54%



I vilken utsträckning tror du att dagens innehåll kommer vara användbart i ditt arbete?



Vad var bra, axplock (Lycksele och Skellefteå) 

• Föreläsningen helt underbar.

• Att vi fick sitta kvar i våra bord vid diskussionerna.

• Allt! Bra föreläsare, bra, lokal, bra diskussionsgrupper. God mat! 

• Bra föreläsare, bra med korta info om vad som händer och gäller just nu. Bra att träffa 
olika yrkeskategorier som finns runt barnet. Kul med lotteri. Trevlig lokal, god mat. 

• Föreläsningen om kulturmöten. Att barnkonventionen togs upp. 

• Att träffa kollegor från andra områden. Föreläsningen var riktigt bra och casesamtalen. 

• Intressant att få höra mer om ABC, kulturdoulorna och direkta tips i mötena med 
personer från annan "kultur". Även uppföljningen av hälsa 2020. 

• Trevligt att vara i ny lokal än var vi brukar. Intressant innehåll! Bra att få en 
tankeställare ang. kulturella skillnader/ tankesätt



Vad var bra, axplock (Umeå) 

• Att vi var många, att många soc sekreterare var tillbaka ,bra ljud, fina lokaler, god mat.

• Givande diskussioner om viktiga ämnen. 

• Ämnet kulturell medvetenhet. De som ersatte huvudföreläsaren gjorde det mkt bra.

• Trevligt att utbyta kunskaper/erfarenheter med andra yrkesgrupper.

• Fallbeskrivningarna. 

• Viktigt tema. Engagemanget från arrangörer. Inramning med fika, lunch. 

• Bra med patientfall, bra få inblick i hur andra yrkesgrupper jobbar. Jag blev påmind att 
vara mer uppmärksam på patienten, inte bara "köra på" i behandlingen.

• Sammanfattningen om vad som pågår. Möjligheten att träffa kollegor och diskutera.



Vad kan göras bättre? (Lycksele och Skellefteå)

Gruppdiskussioner

• Mer tillfälle och tid till att sitta tillsammans i grupper med samma yrkeskategorier från olika 
arbetsplatser.

• Mer utrymme till fortsatta diskussioner med andra professioner.

Innehåll

• Lite mer tid på, hur går vi vidare i Västerbotten.

• Mer tid åt kulturell medvetenhet.

• Mindre statistik.

• Tycker att man kan gå in än mer på själva bemötandet.



Vad kan göras bättre, axplock (Lycksele och Skellefteå)

Innehåll

• Tycker det blir mycket diskussioner runt blanketter och frågeformulär för BVC och MHV.

• Kanske inte bara begränsa kultur till endast somalisk kultur? Nästan varje exempel på 
föreläsningarna handlar om muslimer och somalier.

• Tidsdisposition

• Lite högre tempo. Gärna sluta lite tidigare när det är 2-3 timmars resa hem.

• En bensträckare så man kan besöka toaletten istället för en gympaövning tillsammans

• Håll gärna tiderna, så man hinner med frågor.

• Kanske att doulan kunde ha fått några minuter till.

• Lite mer tid till den lokala infon hade varit fint (ABC, kulturdoulor).



Vad kan göras bättre? (Umeå)

Gruppdiskussioner

• Skulle önska att alternera samtalsgrupp, att ibland få sitta med tex. den egna yrkesgruppen.

• Bra att diskutera i grupp tycker inte det ger så mycket att höra vad andra grupper diskuterat. Blir 
jobbig situation när folk inte vill prata i mikrofon och känner sig tvingade till det.

• FTV sitter med den familjecentral de samarbetar mot för att kunna diskutera samarbetet.

Innehåll

• Denna gång råkade ämnena vara sådana att vi nyligen fått föreläsning om dem via arbetsplatsen, 
inget direkt nytt.

• Mycket fokus på levnadsvanor, saknade betydelsen av och relationen till livsvillkor. Om villkoren 
för hälsa är väldigt dåliga, vilka förutsättningar har då föräldrar till goda levnadsvanor? 



Vad kan göras bättre, axplock (Umeå)

Innehåll

• Jag trodde att det skulle handla mer om barnkonventionen, hade förväntat mig goda exempel 
och vad skillnaden gjort att det nu är lag. Jag skulle också vilja få en liten stund till arbetet att 
gå vidare, inte alla är familjecentral eller samlokaliserade.

• Kanske mer fokus på socialtjänst.

• Mera anpassat till oss inom folktandvården 

Övrigt

• Viktigt att de rutiner och regler som finns klargörs till alla som jobbar med barn. Gråzonen 
mellan lätt oro och kontakt med socialtjänst är ett bekymmer.

• En hel del könsstereotypa bilder som behöver ses över.



Stjärnfamiljen
(10)

Levnadsvanor
(9)

Kultur
(6)

Psykisk hälsa
(6)

Förslag på innehåll till nästa års Salutdag (48 svar) 

Gruppering av det mest frekventa svaren


