KORTVERSION AV FOUͳRAPPORT 2022:1

Om
rapporten
Rapporten redogör för forskningsprojektet ”Samverkan i barnhälsovården – betydelse för vårdkvalitet och
arbetsrelaterat välbefinnande”, som genomförts av
FoU i Sörmland. Projektet har bedrivits i samverkan
mellan FoUiS och den centrala Barnhälsovården Sörmland. Målet är aƩ projektets resultat ska bidra med
behövlig kunskap och insikt i barnhälsovårdens verksamhetsutveckling och omställningsarbetet för en god
och nära vård.
Hela rapporten finns på:
www.fou.sormland.se/materialpublicerat/rapporter/

FörfaƩare
Lina Larsson lina.larsson@fou.sormland.se
MarƟn Geisler marƟn.geisler@fou.sormland.se

Datum och ort

FoU i Sörmland
DroƩninggatan 16 B
632 20 Eskilstuna
www.fou.sormland.se

220303

2022 Eskilstuna

Samverkan i
barnhälsovården
– Betydelse för vårdkvalitet och
arbetsrelaterat välbefinnande

Lina Larsson, MarƟn Geisler

Resultat, slutsatser och praktiska rekommendationer
Resultat
Majoriteten av respondenterna rapporterade goda förutsäƩningar för samverkan, goda arbetsförhållanden och aƩ
verksamheten kan bedrivas med hög
kvalitet. FörutsäƩningar för samverkan
har betydelse för personalens upplevelse
av kvalitet i arbetet, åtagande i arbetsplatsen och Ɵllfredsställelse med arbetet.

Bakgrund, syfte och metod
Bakgrund
Barnhälsovårdens mål är aƩ erbjuda hälsofrämjande insatser Ɵll alla barn och familjer, anpassat eŌer behov. Ojämlikheter
i barns hälsa är oŌa kopplat Ɵll socioekonomiska skillnader, vilket gör aƩ behov
av insatser oŌa är komplexa och kräver
samverkan mellan olika professioner och
verksamheter. Tidigare studier har visat
aƩ samverkan kan främjas genom aƩ organisera barnhälsovården i familjecentraler.

Projektets syŌe
Projektet Samverkan i barnhälsovården
– betydelse för vårdkvalitet och arbetsrelaterat välbefinnande syŌade Ɵll aƩ
bidra med kunskap för fortsaƩ verksamhetsutveckling inom barnhälsovården i
Sörmland.

Metod
Två delstudier genomfördes; en webbaserad 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

avseende vårdkvalitet och kvalitet i
arbetet, samverkan, samt arbetsförhållanden och arbetsrelaterat välbefinnande.
Delstudie 2: Enskilda intervjuer genomfördes med åƩa respondenter från Delstudie 1, för aƩ få fördjupad förståelse
för enkätstudiens resultat och kunskap
i relaƟon Ɵll projektets frågeställningar.
FRÅGESTÄLLNINGAR
1. Finns det skillnader i de erfarenheter som personal vid
barnavårdscentraler respekƟve
familjecentraler har av samverkan, vårdkvalitet, arbetsförhållanden och arbetsrelaterat
välbefinnande?
2. Kan organisatoriska förutsäƩningar för samverkan förklara
skillnader i personalens arbetsrelaterade välbefinnande och
personalens erfarenheter av vårdkvalitet och kvalitet i arbetet?

Respondenter vid familjecentraler rapporterade bäƩre förutsäƩningar för samverkan jämfört med respondenter vid
barnavårdcentral. Intervjuerna visade på
aƩ familjecentralens organisaƟon tycks
vara särskilt gynnsam för samverkan, då
samlokalisering av verksamheter ökar Ɵllgänglighet och förbäƩrar förutsäƩningar
för samverkan mellan olika professioner.

Slutsatser
• Över lag rapporteras goda förutsäƩningar för samverkan, goda arbetsförhållanden samt aƩ verksamheten
bedrivs med hög kvalitet.
• FörutsäƩningar för samverkan har
betydelse för personalens upplevelser av kvalitet och välbefinnande i
arbetet.
• Familjecentraler gynnar förutsäƩningar för samverkan, då samlokalisering innebär ökad Ɵllgänglighet och
underläƩar samverkan, både över
professions- och verksamhetsgränser.
• Samlokalisering gynnar även samverkan med andra funkƟoner i barnhälsovården som psykologer och logopeder.

• Pandemin har haŌ en negaƟv påverkan på familjecentralernas förutsäƩningar aƩ bedriva sin verksamhet.

PrakƟska rekommendaƟoner
• Personliga relaƟoner främjar samverkan. RelaƟonsbyggande över
professionsgränserna, gemensamma
utbildningsdagar för personkännedom och Ɵllit mellan parter bör
premieras.
• Fördelar med familjecentraler gör
aƩ organisaƟonsformen bör premieras i utvecklingsarbetet av barnhälsovården i Sörmland.
• KommunikaƟon mellan verksamheter
kan utvecklas, vad gäller överlämning
och informaƟonsutbyte.
• För aƩ fullt ut realisera de fördelar
familjecentraler kan ge, krävs en
ledning som prioriterar samverkan
och samarbete.
• Utvecklingsarbeten behöver inkludera verksamhetens grundläggande
villkor och ledning, former för organisatoriskt stöd Ɵll verksamheterna,
kollegialt stöd samt främja möjligheter aƩ påverka.
• Personalen behöver vara delakƟg i
det fortsaƩa utvecklingsarbetet för
aƩ, genom en god och nära vård,
möta den ökade ojämlikheten i barns
och familjers förutsäƩningar och
hälsa.

