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Salut-satsningens vision

ALLA barn 
i Västerbotten 

skall ha 
bästa möjliga hälsa

- en så god start i livet 
som möjligt



Salut-satsningens syfte

Förbättrad epidemiologisk bevakning

och systematiska hälsofrämjande insatser

för alla blivande föräldrar och barn 



Enkäter – samtalsunderlag och datainsamling

Graviditet 3 år 6 år 10 år 13 år 16 år

BMI självskattad hälsa tandborstning



Risk för social och emotionell ohälsa

Ökad risk om 
föräldrar med:
- låg inkomst
- kortare utbildning
- utlandsfödd(a)

Pojkar 12%
Flickor 6%

Ages and Stages Questionnaire
Social-Emotional (ASQ:SE) 



Hur ofta träffar ditt barn 
släktingar, vänner eller 
bekanta till familjen?



Hur ofta läser någon förälder 
för ditt barn (eller tittar i en 
bok tillsammans)?



Barn i ekonomisk utsatthet

- ökad risk för ohälsa och sämre livschanser

Rädda Barnen, 2018



Gör jämlikt –
gör skillnad! 
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Hål i tänderna (kariessjukdom) 
kan botas med förändrat beteende!



Bodil krokodil i förskolan och öppna förskolan
- rutiner för god tandhälsa



VÄGLEDANDE SAMSPEL
föräldraskapsstöd vid livets start

Främja en 

positiv 

uppfattning om 

barnet

Främja

god hälsa

Ökad 

lyhördhet 

och empati

Stärka positivt 

samspel inom 

familjen

Mödrahälsovården
Barnhälsovården
Öppna förskolor



Behov av särskilt stöd
förskola/skola, första linjens 

hälso- och sjukvård, socialtjänst

ALLA behöver goda uppväxtvillkor 
med bra föräldrar och en bra skola100%

Behov av 
omfattande

insatser

Första linjen

20-30%

2-5%

Specialistnivå

Generell nivå

BUP, Socialtjänst, mm.

Hälsa-Lärande-Trygghet
HLT-team

Skola & Fritid
Öppen förskolan
Salutsatsningen

Psykisk ohälsa – förebyggande, stöd och behandling

Behov av särskilt stöd
förskola/skola, första linjens 

Hälso- och sjukvård, socialtjänst

ALLA behöver goda uppväxtvillkor 
med bra föräldrar och en bra skola





Samverkan – en förutsättning!



Föräldrar med 
kognitiva 
nedsättningar

Hur stöttar man dem ?

Salutföreläsnin
g 

3 mars 2021



Anette Lundman

Vuxenhabiliteringen, råd och stöd

Anette.lundman@regionvasterbotten.se

090-785 73 86

mailto:Anette.lundman@regionvasterbotten.se


• Vad är kognitiva nedsättningar och hur känner man igen dessa?

Diskussion

10.00 Fika/bensträckare

• Vad är till hjälp för föräldrar med kognitiva nedsättningar?

Diskussion

11.05 avslutning



Vad vet vi?

Samverkan

Utveckling

Föräldraskap

= SUF



Fibro-
myalgi/ 
EDS??

Intellektuell
Funktionsned-

sättning

ADHD

HSP

PANS

Autism

Språk-
störning

RMB

Anorexi
/Bulimi

EP

DCD

RAD

Sömn
störning

Tvång

CP

Tics

Mutism

Fenotyp
syndrom

Marginell 
IF

Ångest

Depression





Autismspektrumstörning

• Att vara social. Hur gör man?

• Att tolka sociala signaler.

• Rutiner, fixa idéer och specialintressen.

• Annorlunda perception.

• Resten av kognitionen varierar från individ till individ.





Utifrån Hejlskovs stressmodell

Normal grundstress



Våra föräldrars dag ser ofta ut så här:



Föräldrar och barn berättar:
• https://regionuppsala.se/suf-kunskapscentrum/material/film2/

https://regionuppsala.se/suf-kunskapscentrum/material/film2/


Diskussionsfrågor:

• Möter du dessa föräldrar?

• Vilka utmaningar har du  mött?

• Vad behövs för att hantera dessa utmaningar? 

• Dela erfarenheter med varandra vad som gått bra och mindre bra . Lyft gärna fram goda exempel.



Kognitiva nedsättningar innebär risker. 

• Nätverk sämre.

• Ekonomi sämre.

• Hälsa.

• Funktionshindret i sig.



Konsekvenser för barnen
• Utvecklingsförseningar, inlärningssvårigheter och 

beteendestörningar vanligare 

• Barn till föräldrar med Kognitiva nedsättningar utgör en 
riskgrupp.



Vad har varit till hjälp för barnen?

Haft tillgång till andra vuxna

Fått information om förälderns funktionshinder 

Har haft föräldrar som tagit emot hjälp.



Föräldraskap vid kognitiva svårigheter

• Bedömas individuellt.

• IQ kan ej användas för att bedöma föräldraförmåga.

• Att bli förälder innebär i sig en genomgripande förändring i livet. 







• Föräldrar som behöver GÖRA istället för att HÖRA för att lära sig saker.

• Föräldrar som behöver kompensatorisk hjälp mer än andra.

• Föräldrar som behöver att du tar på dig ansvaret för att de ska förstå. 
Checka för förståelse vid information. Är det otydligt – ta det på dej.

• Hitta saker att berömma.

• Bemötande



HUR KAN VI ANPASSA?

• Förberedelse

• Samtal

• Kompensation/hjälpmedel

• Text





Samtalet
• Använd enkla ord.

• Korta träffar.

• Konkreta frågor.

• Följdfrågor – inte nöja sig med generella svar. Fråga efter detaljer: vad 
är bestämt, när, hur, på vilket sätt?

• Följ en tydlig struktur om möjligt ( Schema, dagordning, vad som ska 
hända)

• Sociala livet med barn | Föräldrar med ASD (asdforalder.se)

• Minnesanteckningar.

https://www.asdforalder.se/sociala-livet-med-barn/mot-en-barnpsykolog




Fiffiga hjälpmedel



• anmälning?

• Enligt SoL 14 kap § 1 är vi skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om vi misstänker att ett barn far 
illa. Vi ska utgå från egna iakttagelser och bedömningar.



Till sist.
• Passa sig för att utgå från egen referensram

• Tydlighet, förutsägbarhet, inkluderande.

• Att underlätta och anpassa blir bra för ALLA.



• hur får vi föräldrarna med kognitiva nedsättningar till öppen förskola?

• hur får vi dem att känna sig bekväma i sammanhangen på öppen 
förskola? 

• Hur för vi ett bra samtal med föräldrarna?

• Erfarenheter av anmälan och kontakter med socialtjänsten?  Finns 
goda exempel?



nordöstra Umeå

2 Familjecentraler

3 Öppna förskolor

10 socionomer

sydvästra Umeå

4 Familjecentraler

4 Öppna förskolor

7 socionomer



En socialtjänst på flera 
nivåer Specialistnivå

Första linjen
Socialsekreterare

Råd och stöd
utredning, Insatser

Generell nivå
Råd och stöd

Öppen förskola

Förebyggande, tidiga och specialiserade insatser

En socialtjänst på flera nivåer



Uppdraget för första linjen och öppen förskola

• Socialtjänstens första linje ska präglas av närhet och lättillgänglighet för att kunna 
verka tidigt och förebyggande.

• Fånga upp barn och föräldrar som behöver särskilt stöd för att vägleda och ge råd 
och stöd. 

• Fokus är att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer kring barn och ungas hälsa 
och utveckling samt förebygga mer omfattande behov av stöd senare. 



Umeå kommun 7 öppna förskolor med 8 pedagoger (7åa)

• Generellt öppethållande ca 4 tillfällen/v på varje öppen förskola

• Samverkan på Familjecentral 

• Deltar i BVC/BMM,MVC föräldrautbildningar

• Riktade insatser till familjer med indikerade behov 

• Familjeförskola 0-6 år

• Föräldrastödsgrupp  Stjärnan 0-1 år

• Cope föräldrastödsprogram



Öppen förskola nedstängning

• När Corona-pandemin nådde Sverige och Västerbotten i mars 2020 beslutade Socialdirektören att 

stänga Umeå kommuns samtliga öppna förskolor från 17 mars och tills vidare.

• 5 pedagoger omplacerades i andra verksamheter, äldreomsorg, förskola, administrativt arbete. 

• 3 pedagoger arbetade kvar på Öppna förskolan med övrigt uppdrag som personligt stöd,  råd- och 

stödsamtal med föräldrar, Stjärnan, Familjeförskolan samt föräldragrupper tillsammans med BVC, 

som fortsatte i viss utsträckning

• Konsekvensanalys gjordes för personal och besökare,  konsekvenser och risker utifrån 

stängningen.

• Allt efter som tiden gick började medarbetare inom familjecentralerna se att öppna förskolans 

öppna verksamhet saknades av föräldrar och barn.  



Varför behöver öppna förskolan öppna igen?

Viktiga argumenten att öppna igen trots fortsatt smittspridning i samhället.

• Vilka behov har uppmärksammats under stängningen?

• Vilka har uppmärksammat behoven?

• Vad är öppna förskolans roll i att tillgodose dessa behov?

• Hur kan vi nå de som behöver oss mest?



Vilka behov har uppmärksammats under stängningen?

• Familjer som saknar eget nätverk

• Råd, stöd och vägledning i föräldraskapet

• Grundläggande stöd i föräldraskapet 

• Spegla sig och bolla föräldraskapet med andra i liknande situation

• Fånga upp barn och föräldrar i behov av särskilt stöd



Öppna upp igen, utan risk för smittspridning  

Riskbedömning och utformande av handlingsplan inför 
öppning. Åtgärder för att förhindra smittspridning. 
• Utifrån lokalernas storlek och utformning sattes 

maxantal besökare

• Information till föräldrarna, via våra sociala 

plattformar och även affischer att sätta upp på dörrar 

etc.

• Antalet besökare skulle regleras via bokning, 

exempelvis ett bestämt antal bollar, stenar etc. i en 

korg utanför. 

• Föräldrarna lämnade kontaktuppgifter i händelse av 

eventuell smittspårning. 

• Dekaler, skyltning om handtvätt och avstånd sattes 

upp samt förhållningsregler för hur vi skulle informera 

föräldrarna om hur minska smittspridning vid besöket.



Hur kan öppen förskola möta upp behoven?

• Tillfällig ljusning i Coronaläget, under sensommaren togs beslut att öppna upp under hösten.

• Utifrån nya rutiner och förhållningsregler öppnades öppen förskola upp försiktigt, ett tillfälle i 

veckan för att sedan öka beroendes på de olika öppna förskolornas karaktär och vilka behov.  

• Några öppna förskolor öppnade endast för de yngsta barnen, födda 2020 och några öppnade för 

upp till 5 år.

• Uteaktivitet promenader och digitala möten. 



Hur kan öppen förskola möta upp behoven?

• Regelbundna digitala gruppträffar med kollegor inom öppen förskola och familjecentralerna för att följa 
upp och utveckla vidare. 

• I samverkan med medarbetarna på familjecentralerna, socialtjänst, BVC, MVC/BMM identifieras barn och 
föräldrar med särskilda behov. 

• Mindre grupper startades igång med särskilt inbjudna

• Copeutbildning och föräldragrupper fortgick men anpassat för att följa riktlinjer. 



Hur kan öppen förskola möta upp behoven?

• Vid ökad smittspridning i länet stängdes möjligheten återigen för alla 

• De mindre grupperna med särskilt inbjuda och de riktade insatser fortgår med få till antal och med 
munskydd och avstånd. 

• Utveckling av insats familjeförskola, färre antal = fler grupper. 

• Copeutbildning och föräldragrupper startas upp digitalt.

• Fortsatt samverkan med medarbetarna på familjecentralerna, socialtjänst, BVC, MVC/BMM för att fånga 
upp barn och föräldrar med särskilda behov. 



Diskussionsfrågor

• .

• .

• .

• .



Extra bilder vid behov

• Vid frågor om personligt stöd, följer två extra bilder. 



Personligt stöd 

Ett biståndsbeslut efter att socialsekreterare på första linjen gjort 
en 11:1 § utredning.
Socialsekretaren har bedömt att barnet har behov av stöd i 
rådande situation och att behandling/förändringsarbete ska 
genomföras med hjälp av insats personligt stöd av 
socialsekreterare och/eller stöd av pedagog. 

Insatsen utformas individuellt och utgår 
från BBIC ( Barns behov i centrum).

Oavsett anledning till 
identifierade problem hos familjerna 
så leds insatsen alltid med fokus på 
att stärka områden i triangeln.



Personligt stöd vad får familjen hjälp med?

Barn och familj

• Förbättra föräldrars förmåga att kommunicera med sina barn.

• Ökad trygghet i föräldrarollen

• Grundläggande omsorg

• Ökad trygghet för barnet

• Bryta social isolering

• Stärkt sammanhållning, omsorg och tillit i familjer

• Stärkt kontakt mellan familjemedlemmar och signifikanta personer i nätverket

• Ökad förmåga hos familjer att generalisera inhämtad kunskap för att kunna hantera framtida svårigheter. 

• Fungerande förskola/skolgång


