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  Om 
   rapporten

Rapporten redogör för forskningsprojektet ”Samver-
kan i barnhälsovården – betydelse för vårdkvalitet och 
arbetsrelaterat välbefi nnande”, som genomförts av 
FoU i Sörmland. Projektet har bedrivits i samverkan 
mellan FoUiS och den centrala Barnhälsovården Sörm-
land. Målet är a   projektets resultat ska bidra med 
behövlig kunskap och insikt i barnhälsovårdens verk-
samhetsutveckling och omställningsarbetet för en god 
och nära vård. 

Hela rapporten fi nns på: 
www.fou.sormland.se/materialpublicerat/rapporter/
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Bakgrund, syfte och metod

Resultat, slutsatser och praktiska rekommendationer

Resultat
Majoriteten av respondenterna rappor-
terade goda förutsä  ningar för samver-
kan, goda arbetsförhållanden och a   
verksamheten kan bedrivas med hög 
kvalitet. Förutsä  ningar för samverkan 
har betydelse för personalens upplevelse 
av kvalitet i arbetet, åtagande i arbetsplat-
sen och  llfredsställelse med arbetet. 

Respondenter vid familjecentraler rap-
porterade bä  re förutsä  ningar för sam-
verkan jämfört med respondenter vid 
barnavårdcentral. Intervjuerna visade på 
a   familjecentralens organisa  on tycks 
vara särskilt gynnsam för samverkan, då 
samlokalisering av verksamheter ökar  ll-
gänglighet och förbä  rar förutsä  ningar 
för samverkan mellan olika professioner. 

Slutsatser
• Över lag rapporteras goda förutsä  -

ningar för samverkan, goda arbets-
förhållanden samt a   verksamheten 
bedrivs med hög kvalitet. 

• Förutsä  ningar för samverkan har 
betydelse för personalens upplev-
elser av kvalitet och välbefi nnande i 
arbetet.

• Familjecentraler gynnar förutsä  nin-
gar för samverkan, då samlokaliser-
ing innebär ökad  llgänglighet och 
underlä  ar samverkan, både över 
professions- och verksamhetsgränser.

• Samlokalisering gynnar även samver-
kan med andra funk  oner i barnhälso-
vården som psykologer och logopeder.

• Pandemin har ha   en nega  v påver-
kan på familjecentralernas förutsä  -
ningar a   bedriva sin verksamhet.

Prak  ska rekommenda  oner
• Personliga rela  oner främjar sam-

verkan. Rela  onsbyggande över 
professionsgränserna, gemensamma 
utbildningsdagar för personkänne-
dom och  llit mellan parter bör 
premieras.

• Fördelar med familjecentraler gör 
a   organisa  onsformen bör pre-
mieras i utvecklingsarbetet av barn-
hälsovården i Sörmland.

• Kommunika  on mellan verksamheter 
kan utvecklas, vad gäller överlämning 
och informa  onsutbyte. 

• För a   fullt ut realisera de fördelar 
familjecentraler kan ge, krävs en 
ledning som prioriterar samverkan 
och samarbete. 

• Utvecklingsarbeten behöver inklud-
era verksamhetens grundläggande 
villkor och ledning, former för organ-
isatoriskt stöd  ll verksamheterna, 
kollegialt stöd samt främja möjlig-
heter a   påverka. 

• Personalen behöver vara delak  g i 
det fortsa  a utvecklingsarbetet för 
a  , genom en god och nära vård, 
möta den ökade ojämlikheten i barns 
och familjers förutsä  ningar och 
hälsa.

FRÅGESTÄLLNINGAR

1. Finns det skillnader i de er-
farenheter som personal vid 
barnavårdscentraler respek  ve 
familjecentraler har av samver-
kan, vårdkvalitet, arbetsförhål-
landen och arbetsrelaterat 
välbefi nnande?

2. Kan organisatoriska förutsä  -
ningar för samverkan förklara 
skillnader i personalens arbets-
relaterade välbefi nnande och 
personalens erfarenheter av vård-
kvalitet och kvalitet i arbetet?

avseende vårdkvalitet och kvalitet i 
arbetet, samverkan, samt arbetsför-
hållanden och arbetsrelaterat välbe-
fi nnande.

Delstudie 2: Enskilda intervjuer genom-
fördes med å  a respondenter från Del-
studie 1, för a   få fördjupad förståelse 
för enkätstudiens resultat och kunskap 
i rela  on  ll projektets frågeställningar.

Bakgrund
Barnhälsovårdens mål är a   erbjuda hälso-
främjande insatser  ll alla barn och famil-
jer, anpassat e  er behov. Ojämlikheter 
i barns hälsa är o  a kopplat  ll socio-
ekonomiska skillnader, vilket gör a   behov 
av insatser o  a är komplexa och kräver 
samverkan mellan olika professioner och 
verksamheter. Tidigare studier har visat 
a   samverkan kan främjas genom a   orga-
nisera barnhälsovården i familjecentraler.

Projektets sy  e
Projektet Samverkan i barnhälsovården 
– betydelse för vårdkvalitet och arbets-
relaterat välbefi nnande sy  ade  ll a   
bidra med kunskap för fortsa   verksam-
hetsutveckling inom barnhälsovården i 
Sörmland. 

Metod
Två delstudier genomfördes; en web-
baserad enkät och en intervjustudie.

Delstudie 1; Webbenkäten besvarades 
av personal inom barnhälsovården i 
Sörmland samt socionomer vid länets 
familjecentraler under 2020 (n=88, 47 %
svarsfrekvens). Enkäten innehöll frågor


