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Tidiga investeringar i barn är lönsamma

Framtidens folkhälsa – allas ansvar. 

Statens Folkhälsoinstitut, 2010



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



Prevalens BMI ≥ 25 
vid inskrivning MHV

≤ 18 %
> 18-25 %
> 25-35 %
> 35 %

2000 2010

Viktutveckling förstföderskor

Chaparro et al. 
Scand J Pub Health 
2015;43:534-539



Vikten av förebyggande insatser

Viktstabilitet under graviditet
Web-baserat stöd för begränsad viktuppgång 

Kvinnor Män



Övervikt och fetma hos 4-åringar
2007-2019

%

År

Övervikt/ fetma

Övervikt

Fetma

Kompetenscentrum för mördra- och
barnhälsovård, Region Västerbotten



Ages and Stages Questionnaire 

Social-Emotional (ASQ:SE)

Ökad uppmärksamhet på

sociala och emotionalla aspekter



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) 



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



Barn i ekonomisk utsatthet

- ökad risk för ohälsa och sämre livschanser

Rädda Barnen, 2018



Gör jämlikt –
gör skillnad! 

Att göra olika
blir lika……. 



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
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!


