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Under barnens första år formas föräldrar till just föräldrar. I vårt samhälle 
finns starka normer för hur familjer ska se ut och hur föräldrar ska vara. 
Ibland krockar dessa normer med vad föräldrar och barn behöver och 
vill. 

Förväntningar om en lycklig småbarnstid kan mötas av nedstämdhet 
och en vardag som vänts upp och ned. Vad händer när föräldrar inte 
känner och beter sig så som förväntas av dem utifrån föräldrarollen, 
kön, yrkesroll och familjesituation? Och hur blir det för familjer, som 
efter att barnet kommit, behöver samhälleliga insatser för att klara sin 
vardag? Det är i mötet med barnet och det omgivande samhället som 
de nyblivna föräldrarna blir till. Ni som möter familjerna har därför stor 
möjlighet att stödja och forma föräldrablivandet. Att stödja föräldrars 
psykiska mående kan vara en av de viktigaste insatserna som ni kan 
göra för att ge barnet en bra start i livet.  

Fokus för årets salutdagar kommer vara psykisk hälsa och att se till hela 
familjens livsvillkor. Klicka här för att komma till anmälan.

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

14/2
Skellefteå, 
Medlefors

13/2
Lycksele,

Hotell Lappland

20/2
Umeå, 

Folkets hus

Psykisk hälsa
– Stöd till föräldrar för att ge barnen en bra start i livet

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

https://webappl.vll.se/Appl/AdmLedning/Folkhals.nsf/SurveyStart?OpenForm&ID=31EC4E8950CBD4CFC125834700337B40


08.30–09.00 Fika serveras

09.00–09.20 Välkommen 
   Eva Eurenius, hälsoutvecklare, folkhälsoenheten

09.20–10.20 På gång inom Salut-satsningen – aktuella arbetsprocesser 
   Representanter från processerna och de olika verksamheterna  

10.30–12.00 En förälder blir till – psykisk hälsa 
   Emma Wasara, psykolog, hälsoutvecklare 

	 	 	 Sofia	Elwér,	jämställdhetsstrateg

12.00–13.00 Lunch 

13.00–13.45  Hur mår föräldrar och 3-åringar i Västerbotten? 
   Återkoppling av data från hälsoformulär och 3-årsenkäten 
   Eva Eurenius, hälsoutvecklare och docent i folkhälsovetenskap   
 

13.45–14.30 Vardagsbekymmer i familjer idag
   Anneli Ivarsson, barnläkare och professor i folkhälsovetenskap 

   Emma Wasara, psykolog, hälsoutvecklare

14.30–15.00 Fika

15.00-15.45  forts. Vardagsbekymmer i familjer idag

15.45–16.00 Avslutning
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Program för Salutdagar 2019

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.

https://webappl.vll.se/Appl/AdmLedning/Folkhals.nsf/SurveyStart?OpenForm&ID=31EC4E8950CBD4CFC125834700337B40

