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Salutdagarna 2017

• Totalt antal deltagare var 155 st varav 85 st har svarat på
utvärderingen, föreläsare/arrangörer är ej inräknade.

• Antal deltagare (antal inkomna utvärderingar)

• Skellefteå: 45 (23)

• Lycksele: 30 (16)

• Umeå: 80 (46)

• 55% har svarat på utvärderingen.



I vilken utsträckning tror du att dagens innehåll kommer vara användbart i ditt arbete?

Andel i procent av de antal som svarat i respektive ort 

S: 23 st, L: 16 st, U: 46 st
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Vad var bra under Salutdagen?

Flera svar per inkommen utvärdering, de mest frekvent förekommande svaren redovisas i diagrammet

Totalt antal besvarade utvärderingar 85 st
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Vad var bra under Salutdagen?
Axplock av inkomna svar

Trevlig dag med intressanta 
föreläsningar och god 
lunch!

Alltihop! Elsa Dunkels och 
Magdalena Sjöbergs 
föreläsningar var mycket 
intressanta och roliga!

Utvärdering/statistik. Små
barn på nätet, dock ngt. 

kontroversiellt.

Tema, innehållet och att vi 
sitter arbetslagsvis och kan 
samverka.

Bra föreläsare, Magdalena 
och Pernilla. Bra att det 
inte var så mkt 
grupparbeten som skulle 
redovisas. 



Vad kan göras bättre?

Flera svar per inkommen utvärdering, de mest frekvent förekommande svaren redovisas i diagrammet

Totalt antal besvarade utvärderingar 85 st

0

5

10

15

20

25

30

35

(Lokal kall, obekväm, större

koppar, fler myggor, ljudet)

Bra som det är Gruppdiskussioner Kommer ej på något Föreläsare



Vad kan göras bättre? 
Axplock av inkomna svar

Mer öppna 
diskussioner i hela 

gruppen.

Det är bra som det är i 
nuvarande form

Flera hälsocentraler 
saknades, önskvärt såklart 

att alla HC är 
representerade!

Vill gärna sitta en liten 
stund tillsammans 
yrkesvis för att prata 
ihop oss.

Elza Dunkels var 
kanske lite för 

omfattande

Vi hade behövt mer 
tid att diskutera 
föreläsningen.



Förslag på innehåll på nästa års Salutdag

Flera svar per inkommen utvärdering, alla har ej lämnat något förslag

De mest frekvent förekommande svaren redovisas
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Förslag på innehåll till nästa år
Axplock av inkomna svar

Var ska tas upp i 
föräldautbildningarna?

Övervikt, psykisk 
ohälsa hos föräldrar 

och små barn.

Svårigheter med 
föräldragrupper -

flyktingfamiljer. Hur kan 
man lösa det?

Hur förmedlar vi bäst 
tandhälsa och matvanor 

till utrikesfödda?

Föräldraskap, hälsa 
och goda 

relationer.




