
Välkommen till 

årets Salutdag!

I Lycksele, 

Skellefteå 

och Umeå

februari

2018

www.vll.se/salut

http://www.vll.se/salut


Program
09:00-9:15 Välkommen

09:15-10:00 På gång inom Salut-satsningen 

10:00-10:50 Hur mår våra föräldrar och 3-åringar?

10:50-11:00 Rörelsepaus

11:00-12:00 Ett jämställt föräldraskapsstöd 
med barnperspektiv

12:00-13:00 Lunch 

13:00-14:00 forts. Ett jämställt föräldraskapsstöd 
med barnperspektiv

14:00-15:45 Hur kan vi vara med och skapa förändring?

14.30-15.00 Fika

15.00-15.45 forts. Hur kan vi vara med och skapa förändring?

15:45-16:00 Summering och avslutning



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

http://www.vll.se/salut


www.vll.se/salut

salut@vll.se

Salut – för ett friskare Västerbotten



Summering



Vad har vi hört?

• På gång
- Tandscreening
- Föräldrastöd
- Medföräldersamtal

• Hur mår våra föräldrar och 3-åringar?
- Vad är det som stressar våra föräldrar
- Hur upplever vi våra 3-åringar

• Ett jämställt föräldraskapsstöd
- Papparollen - Mansrollen
- Utgå från barnets bästa
- I vår verksamhet är alla föräldrar lika viktiga
- Verktyg
- En förälder blir till



Styrdokument

Agenda 2030 
– 17 Globala mål för 
hållbar utveckling

Mål 5 
– Uppnå jämställdhet

Barnkonventionen

Artikel 3
- Barnets bästa

Artikel 18

- Uppfostran och 
utveckling



Personcentrerad vård



Vad behöver du/ni göra på 
hemmaplan?



Utbildningar

• Motiverande samtal
Dag 1: fredag den 16 mars kl 09.30 – 15.30
Dag 2: tisdag den 24 aprl kl 09.30 – 15.30
Anmälan och information: Mona Wennberg mona.wennberg@vll.se

• Grundkurs i barnhälsovård
13-15 mars
Anmälan via utbildningsportalen

• Hälsoinspiratörsutbildningen 
2+1 dag på Medelfors, erbjuds vår och höst

mailto:mona.wennberg@vll.se


Hälsolitteracitet – HFS nätverket

En hälsolitterat organisation
- vad är det och hur når vi dit?

http://www.hfsnatverket.se/verktygslada-

for-halsolitterata-organisationer

http://www.hfsnatverket.se/verktygslada-for-halsolitterata-organisationer


Utvärdering



Tack för idag!
www.vll.se/salut

salut@vll.se

Salut – för ett Västerbotten 

med världens bästa hälsa


