
Välkommen till 

årets Salutdag!

Skellefteå

Lycksele

Umeå

februari

2017

www.vll.se/salut

Anneli, Cissi, Eva, Jenni och Lena 



Nutidens utmaningar
09:00-10:00 Välkommen

På gång inom Salut-satsningen och teamdiskussioner
Eva Eurenius, Anneli Ivarsson

10.10-11.10 Barns munhälsa - om barnen själva fick bestämma

Erika Berglund
Debatten kring fluor - hur kan vi bemöta oroliga föräldrar? 
Pernilla Lif Holgerson 

11.15-12.00 Normen om gott föräldraskap 
Magdalena Sjöberg

12.00-13.00 Lunch 

13:00-13:40 Föräldrastöd online - hur når vi föräldrarna där de är? 

Magdalena Sjöberg 

13:45-14:30 Små barn och nätet - forskningsläget och debatten 
Elza Dunkels

14:30-15:00 Fika

15:00-15:45 Små barn och nätet - fortsättning

15:45-16:00 Avrundning
Salutdagar 2017
www.vll.se/salut



År 2020 har 

Västerbotten 

världens bästa hälsa

och världens 

friskaste befolkning.

Landstingets vision



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

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

Salut-satsningens mål

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

www.vll.se/salut



Graviditet 0-1½ år                                 1-5 år

På gång inom Salut-satsningen
arbetsprocesser – enkäter - samtalsunderlag



På gång inom Salut-satsningen
datainsamling & resultat

www.vll.se/salut



3-årsenkät
Socioemotionell hälsa/ASQ:SE – BMI – hälsa – socialt kapital – levnadsvanor



Ett axplock ur 3-årsenkäten: ASQ:SE

• 51 % är pojkar

• 67 % har syskon

• 92 % har vårdnadshavare som lever tillsammans 

• 4,5 % bor växelvis hos vårdnadshavare

• 3,5 % enbart en vårdnadshavare

• Pojkar har signifikant högre ASQ:SE än flickor

• Pojkar som är första barnet har signifikant högre ASQ:SE än pojkar med syskon

• Bland amerikanska barn är 29 % över ”cut-off” (59 poäng) 

• I VLL är 11 % av pojkarna och 6,5 % av flickorna över ”cut-off”

• Barn i södra Lappland tenderar att ha lägre poäng än barn i Umeå och Skellefteå



Erbjudits att 
besvara enkät
2015, n (%)

Inte erbjudits 
att besvara 
pga. språket

Valt att 
besvara enkät

Tackat nej till 
att besvara 
enkät

2533 (88) 157 (5,5) 2327 (81) 137 (4,8)

Hänvisats till BHV-psykolog 
med ASQ:SE-poäng >59

Hänvisats till BHV-psykolog 
med ASQ:SE-poäng <59

2015

50 (1,7)
2015

37 (1,3)

3Nej

Forskning %

Ja 94,5

Ej svarat 2,5



Frågor som bekymrar föräldrarna mest

Typ av fråga Antal barn Andel 
(%)

Fråga Beteende-
område

Ätproblem 101 2,6 15 adaptivt 
beteende

Trivsamma mål-
tider tillsammans

69 1,7 14 interaktion

Gör illa andra 58 1,5 29 självreglering

Gråter, skriker, 
har utbrott länge

54 1,4 19 självreglering

Utforsknings-
trygghet

44 1,1 20 autonomi



Frukt och 
grönsaker



Tandborstning
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Hur länge leker barnet ute?

På vardagar ca 2,5 timmar / dag

På helger ca 3 timmar / dag 

Hur länge sitter barnet framför
TV, dator, läsplatta eller mobil?

På vardagar ca 1,5 timmar / dag

På helger ca 2 timmar / dag 



Kan du få hjälp av någon om du har praktiska 
problem eller är sjuk?



Hur trygg eller otrygg känner du dig vanligtvis när du 
på kvällstid går ensam ute på den plats där du bor?



Barnets allmänna hälsa de senaste tre månaderna

Mycket bra 62 %

Bra 33 %

Varken eller 4 %

Dålig 1 %

Mycket dålig 0,1 %



Teamdiskussioner

Vilka är möjligheterna och utmaningarna i ditt 
dagliga möte med föräldrar och barn?



www.vll.se/salut

salut@vll.se

Salut – för ett friskare Västerbotten




