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Mötet med barn och föräldrar som kommer från ett annat sammanhang 
eller land kan skapa osäkerhet. Barn till utlandsfödda föräldrar får inte 
alltid den vård och det bemötande som de har behov av och många ut-
landsfödda föräldrar känner sig otrygga i mötet med svenska samhället. 
Att bli medveten om sina egna känslor och handlingar i dessa möten är 
en bra utgångspunkt för ett gott och jämlikt möte. 

”Det börjar med mig” är utgångspunkten för kulturell medvetenhet en-
ligt Anita Berlin, docent med bakgrund som sjuksköterska inom barnhäl-
sovården. Att reflektera kring frågor som ”Vad formar mig som kulturell 
bärare?”, ”Vilka värderingar har jag?” och ”Varför beter jag mig som jag 
gör?” lägger grunden för det jämlika mötet.

Under dagen kommer vi att knyta an till barnkonventionen och summera 
visionen. Salutdagen tar liksom tidigare år avstamp i boken En förälder 
blir till. Denna gång kapitlet om kulturell medvetenhet. 

Klicka här för att komma till anmälan.

En utbildningsdag för dig inom 
barnhälsovård, familjecentral, 
folktandvård, mödrahälsovård 
och öppen förskola. 

20/2
Skellefteå

Rinkside, Skellefteå 
Kraft Arena 

18/2
Lycksele

Ansia

25/2
Umeå 

Folkets hus

Kulturell medvetenhet 
– att möta barn och föräldrar på lika villkor

Avbokning av utbildningsdag ska ske senast en vecka före. 
Vid sen eller utebliven avbokning debiteras 400 kronor. Utbildningsplats kan överlåtas. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BnNREleYyk21lGw3DTWesBVcW5rwOqRAue33uhrl0kZUNVhMT043NFZJQ043SjBPM0dONDBJMDZZNiQlQCN0PWcu


08.30–09.00 Fika

09.00–09.20 Välkommen    

09.20–09.40 Visionen: Västerbotten ska ha världens bästa hälsa och 
   världens friskaste befolkning 2020

09.40 –10.30 På gång inom Salut-satsningen – aktuella arbetsprocesser 
   Representanter från processerna och de olika verksamheterna  

10.30–11.00 En förälder blir till – kulturell medvetenhet

11.00–12.00 Kulturell medvetenhet och kompetens – teoretiska perspektiv 
   Anita Berlin, sjuksköterska och docent, Karolinska institutet

12.00–13.00 Lunch 

13.00–14.30  Kulturell medvetenhet och kompetens i praktiken 
   Anita Berlin, sjuksköterska och docent, Karolinska institutet    

14.30–15.00 Fika

15.00-15.30  forts. Kulturell medvetenhet och kompetens i praktiken

15.30–16.00 Hur går vi vidare i Västerbotten?
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Program för Salutdagar 2020

Avbokning av utbildningsdag ska ske senast en vecka före. 
Vid sen eller utebliven avbokning debiteras 400 kronor. Utbildningsplats kan överlåtas. 

Utbildningsdagen är kostnadsfri. Fika och lunch ingår.  
Anmäl dig senast två veckor före den dag du valt.  
Klicka här för att komma till anmälan.

Föredragshållare och arrangörer från Folkhälsoenheten: 
Jenni Bark, hälsoutvecklare, Eva Eurenius, hälsoutvecklare och  
forskare, Cecilia Hellberg, hälsoutvecklare, Anneli Ivarsson, barnläkare 
och professor i folkhälsovetenskap, Emma Wasara, hälsoutvecklare.
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