
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    

             Institutionen för hälsovetenskap 

 

 

 

 

   Samverkan mellan barnhälsovård och förskola  
 Vi vill samarbeta, vi tycker det är viktigt, men förutsättningarna 
måste finnas!  

 

 

 

 

 

 

 
Författare: Johanna Tell 
Handledare: Ewy Olander, Blekinge Tekniska Högskola  
Examinatörer: Bodil Landstad och Björn Jakobsson, Mittuniversitetet 
Våren 2010 
Magisteruppsats, 15 hp 
Institutionen för hälsovetenskap 
Folkhälsovetenskap AV 

 



2 

 

 

Sammanfattning 
Syfte Syftet med studien var att undersöka olika professioners synpunkter, erfarenheter och 
upplevelser av det samverkansarbete som pågår mellan förskola och barnhälsovård i 
Karlskrona kommun och vilken betydelse samverkansarbetet har haft för det lokala 
samarbetet, för deras professionella utveckling och kompetens samt på vilket sätt 
samverkansarbetet har påverkat arbetsformer och arbetets innehåll. 

Metod Studien hade en kvalitativ ansats med fokusgruppintervjuer som metod. Fyra 
fokusgruppintervjuer genomfördes med 21 respondenter från barnavårdcentraler och förskolor 
i Karlskrona kommun. Respondenterna representerades av sex olika professioner; 
distriktssköterskor, förskollärare, specialpedagoger, barnskötare, avdelningschefer och 
rektorer. Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod.  

Resultat Analysen resulterade i ett tema och 13 kategorier med fokus på samverkan, 
samarbete och samsyn. Temat fångade respondenternas positiva inställning och vilja att 
samarbeta, samtidigt som de önskade bättre förutsättningar i form av tillräckligt med tid och 
struktur samt att arbetsledningen visar att de stödjer och prioriterar samarbete. Relationer har 
skapats, de olika professionerna har bytt erfarenheter och kompetenser och lärt sig 
tillsammans. Samsyn har utvecklats vilket påverkat arbetets innehåll i vardagen med barn och 
föräldrar. Samarbetet har blivit olika etablerat i de geografiska områdena.  

Slutsats Slutsatserna är att samverkansarbetet mellan barnhälsovård och förskola i Karlskrona 
kommun har haft betydelse för utveckling av det lokala samarbetet, arbetsformer och arbetets 
innehåll samt för personalens professionella utveckling och kompetens. Resultatet gav viktig 
information och kunskap om olika professioners synpunkter, upplevelser och erfarenheter av 
samverkansarbetet. Kunskapen är värdefull i fortsatt utvecklingsarbete för en hållbar 
samverkan med syftet att främja barns hälsa. Denna studie som är en del i en mer omfattande 
uppföljning inriktade sig på professionen. I det fortsatta uppföljningsarbetet är det 
betydelsefullt att också ta del av föräldrarnas synpunkter och upplevelser av samarbetet 
mellan barnhälsovård och förskola. 

Nyckelord 
Hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande arenor, samverkan, samarbete, barnhälsovård, 
förskola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Abstract 

Purpose The purpose of the study was to examine different professional’s views and 
experiences of the collaboration work that is going on between preschool and child health 
care in the municipality of Karlskrona and what impact it has had for the local cooperation-, 
their professional development and competence, and how it has affected the work and its 
content.  

 Method The study had a qualitative approach with focus group interview as method for the 
data collection.  Four focus group interviews were carried out with 21 respondents from child 
health care centres and preschools in the municipality of Karlskrona. The respondents were 
represented by six different professions; district nurses, preschool teachers, special education 
teachers, child minders, department heads and headmasters. Qualitative content analysis was 
used as a method of analysis.  

Results: The analysis resulted in one theme and 13 different categories with focus on 
collaboration, cooperation and common foundations.  The theme captures the respondents 
positive attitude and willingness to cooperate, while they at the same time wished better 
conditions in terms of enough time and structure and that the staff managers clearly shows 
that they support and give priority to cooperation. A bridge has started to be built over the gap 
between the two health promoting settings.  Relationships have been created, the different 
professionals have exchanged experiences and competences, and have learned together.  A 
common foundation that affects the daily work content with children and parents has been 
evolved. The cooperation has been established at different levels in the geographical areas 

Conclusion The conclusion is that the collaboration work between child health care and 
preschool in the municipality of Karlskrona has influenced the development of local 
cooperation, professional development and competence, the work and its content.  The result 
gave important knowledge of the professionals’ views and experiences of the collaboration 
process. This knowledge is valuable for further development of sustainable collaboration with 
the aim to promote children´s health. The study, which is a part of a more extensive follow-
up, was focused on the professionals.  In further studies it is also important to take in 
consideration the parents' views and experiences of the cooperation between child health care 
and preschool.  

Keywords  
Health promotion, health promotion settings, collaboration, cooperation, child health care, 
preschool.  
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Inledning 

Hälsofrämjande arbete 

I Ottawa Charter (WHO, 1986) beskrivs hälsofrämjande arbete som en process som ger 

människor och samhällen möjlighet att öka kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan 

och därmed förbättra sin hälsa. Fem särskilt viktiga insatser presenteras; att skapa en 

hälsosam samhällspolitik, att skapa stödjande miljöer för hälsa, att stärka möjligheterna till 

insatser på lokal nivå, att utveckla personliga färdigheter samt att förnya hälso- och 

sjukvården. Hälsofrämjande arbete utgår från ett salutogent synsätt, det vill säga 

utgångspunkten är de faktorer som bidrar till hälsa istället för de som leder till ohälsa 

(Antonovsky, 1991). Inom hälso- och sjukvården har det traditionellt sett funnits ett 

sjukdomsinriktat förhållningssätt. I en studie av Johansson, Weinehall och Emmelin (2010) 

diskuteras kring hur ett hälsofrämjande angreppssätt kräver nya sätt att tänka och arbeta och 

att hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte. I deras studie framkommer att det 

hälsofrämjande arbetet ofta får stå tillbaka för mer sjukdomsorienterade åtgärder i en pressad 

verksamhet, men att personalen i hälso- och sjukvården är positivt inställda och vill arbeta 

hälsofrämjande om de bara får chansen. Arbetet kräver fortsatt utveckling av en organisation 

som stödjer hälsofrämjande insatser med avsatta resurser, ett tydligt mål och ledarskap 

(Johansson et al. 2010).  

Den svenska folkhälsopolitiken har satt upp 11 folkhälsomål som ska bidra till att skapa 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och där barn är en 

särskilt angelägen målgrupp.  Ett av målen har fokus på en mer hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård och ett annat på barn- och ungas uppväxtvillkor (Regeringen 2008). Kommuner och 

landsting har en nyckelroll i folkhälsoarbetet och ett gemensamt ansvar att förmedla dessa 

intressen i samhället. Hälsofrämjande arbete kräver att alla berörda parter är delaktiga och 

kompetensutveckling, utvecklande av samverkansformer samt effektiva 

kommunikationskanaler är angeläget (Regeringen, 2008, WHO, 1986). Barnhälsovård och 

förskola är verksamheter som har centrala funktioner i hälsofrämjande arbete då de möter en 

stor del av småbarnsfamiljerna under flera år. Det hälsofrämjande arbetet riktar sig till 

individen, till befolkningen och den miljö som befolkningen befinner sig i, det vill säga 

samverkan handlar om att utveckla bra former för arbete med enskilda individer/familjer 
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liksom för det generella befolkningsinriktade arbetet utifrån de folkhälsomål som finns 

definierade (Olander, 2003). 

Barnhälsovård och förskola – två viktiga hälsofrämjande arenor  

I Ottawa charter (WHO, 1986) understryks betydelsen av att skapa stödjande miljöer för 

hälsa. En hälsofrämjade arena innefattar att det finns en helhetssyn på människan i dess 

kontext där olika faktorer interagerar och påverkar hälsa och välmående (Nutbeam, 1998). 

Dooris (2004) menar att principen för hälsofrämjande arenor utgår från övertygelsen om att 

hälsa till stor del produceras utanför hälso- och sjukvårdssektorn och att folkhälsans 

utveckling kräver insatser i de sociala system som människor befinner sig i. Utgångspunkten 

är att skapa stödjande och hälsosamma arbets- och boendemiljöer samt integrera det 

hälsofrämjande arbetet i de vardagsarenor människor lever. Det behövs förståelse för att 

människor återfinns på flera olika arenor som var och en påverkar varandra och är en del i ett 

större sammanhang (Dooris, 2004). Det hälsofrämjande angreppssättet bygger på att de som 

finns på arenorna är delaktiga i samtliga delar i det hälsofrämjande arbetet och kan påverka 

arbetet utifrån sina olika professionella perspektiv (Nutbeam, 1998).  

Förskola och barnhälsovård är viktiga arenor eftersom barn är en angelägen målgrupp i 

folkhälsoarbetet (Regeringen 2008). Barnhälsovården vänder sig till barn 0-6 år och deras 

föräldrar och når idag näst intill alla i målgruppen. Verksamheten innebär universell, selektiv 

samt indikerad prevention och arbetet består bland annat av föräldrastöd, hälsovägledning, 

hälsoundersökningar och vaccinationer (Regeringen, 2009, Magnusson, Blennow, Hagelin & 

Sundelin, 2009). Distriktssköterskan i barnhälsovården har dubbla uppdrag i hälsoarbetet att 

försöka syntetisera; både riktat mot befolkningen och den enskilda individen (Olander, 2003). 

Barnhälsovården har hög acceptans i alla sociala skikt och har genom att vara ”en resurs för 

alla” en viktig roll i folkhälsoarbetet. Kärnuppdraget är att främja barns hälsa och allsidiga 

utveckling vilket bland annat kräver samverkan med andra verksamheter som möter 

barnfamiljer exempelvis förskolan (Magnusson et al. 2009). Bruner (2009) betonar att 

samverkan mellan barnhälsovård och andra aktörer kring barnfamiljen är nödvändig för en 

hälsofrämjande utveckling. Drygt 80 % av barnen 0-5 år tillbringar en stor del av sin tid i 

förskolan (Skolverket, 2009) vilket betyder att detta är en naturlig och viktig arena för 

folkhälsoarbete. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande och vara ett 

stöd till föräldrarna i deras ansvar för barnets utveckling, uppfostran och växande (Skolverket, 
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1998). Även om förskolans målgrupp är barnen, har förskolepersonalen en ständig kontakt 

och dialog med varje förälder, vilket många föräldrar upplever som mycket betydelsefullt och 

ett starkt stöd (Bremberg, 2004). Personalen inom barnhälsovård och förskola har olika 

professioner och kompetenser, olika uppdrag och roller men ett gemensamt uppdrag i det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet, riktat till både befolkning och individer 

(Regeringen, 2008). Viktiga teoretiska utgångspunkter i denna studie är att hälsofrämjande 

arbete utgår från ett salutogent synsätt (Antonovsky, 1991). Hälsa skapas i de vardagsarenor 

där människor befinner sig, att gapet mellan de olika arenorna behöver överbryggas 

(Nutbeam, 1998, Dooris, 2004) och samverkan, samarbete och samsyn utvecklas i det 

hälsofrämjande arbetet (Fridolf, 2002). 

Samverkan  

Folkhälsoarbetet omfattar en mängd aktörer som på olika sätt påverkar folkhälsan (Axelsson 

& Bihari- Axelsson, 2007). Nutbeam (1998) lyfter betydelsen av intersektoriell samverkan där 

det gemensamma hälsofrämjande arbetet blir mer effektivt, verksamt och hållbart än om varje 

sektor agerar enskilt. Samverkan beskrivs ofta bidra till bättre helhetssyn, ge bättre 

resursutnyttjande, vara värdefullt och nödvändigt, särskilt utifrån barnfamiljens behov. 

Samverkan kan tänkas ge en synergieffekt när olika professioner kompletterar varandra och 

kan hjälpas åt (Hjortsjö, 2005). Även Konventionen om barns rättigheter betonar betydelsen 

av samverkan mellan olika huvudmän i frågor rörande barn (Hammarberg, 2006). Ansvaret 

för barns bästa är gemensamt och det är angeläget att alla aktörer vars verksamhet riktar sig 

till barn samverkar och driver ett målinriktat och strategiskt arbete för att främja barns hälsa 

och förebygga ohälsa. Detta innebär bland annat att man på lokal nivå behöver utveckla fler 

organisationsformer för att möjliggöra samverkan (Regeringen, 2008), men också utveckla 

samarbete och samsyn (Fridolf, 2002).  

 

Enligt Fridolf (2002) handlar samverkan om ett organisatoriskt fenomen där olika aktörer 

verkar tillsammans parallellt och behåller sina ursprungsmål. Samarbete innebär en 

överlappning där aktörer arbetar tillsammans. Att ha en samsyn handlar om en gemensam 

värdegrund och att ha gemensamma uppfattningar och attityder vilket skapas genom 

gemensamt lärande i exempelvis ett samarbete. Samsyn är beroende av både vilja och 

kunskap (Fridolf, 2002). Samsyn kräver kontaktytor och kommunikation och kunskap om 
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varandras uppdrag, resurser och begränsningar (Josefsson, 2007). Att ha en gemensam bild av 

arbetet och gemensamma begrepp måste även omfatta ledningsnivåerna så att de 

professionella känner stöd och har möjlighet att tänja på den egna verksamhetens gränser. 

Vidare hävdar Fridolf (2002) att samverkan är en mycket viktig ledningsuppgift och att 

samarbetet anses öka om det får stöd från chefer och beslutfattare. För att samverkan ska bli 

långsiktig och hållbar är det viktigt att alla aktörer det vill säga både arbetsledning, personal 

och brukare görs delaktiga i utvecklingsarbetet (Eriksson, Lindencrona, Olsson & 

Puskeppeleit, 2007).  

 

Hjortsjö (2005) påpekar att samverkan och samarbete inte är så enkelt utan att det kan vara 

problematiskt när aktörer med olika organisationstillhörighet ska samarbeta. Samverkan 

påverkas av strukturella olikheter så som de professionellas synsätt och perspektiv, 

organisatoriska förhållanden och regelverk, vilket både är styrkan och grunden i samverkan 

men också kan skapa svårigheter (Danermark, 2000). Enligt Axelsson och Bihari- Axelsson 

(2007) behöver särskild samverkanskompetens finnas i berörda verksamheter vilket 

exempelvis innebär kunskap om yrkesmässiga och kulturella skillnader och där 

sektorsövergripande möten är ett arbetsredskap. Hjern (2007)betonar att det är hög tid att 

organisationer utvecklar kompetens i samverkan och helhetstänkande.  

 

En nationell kartläggning av förskolans metoder för att förebygga barns psykiska ohälsa 

(Socialstyrelsen 2009), visar att samverkan mellan svenska förskolor och andra aktörer 

förekommer sällan och att samverkan förekommer mer frekvent med socialtjänst, barn- och 

ungdomspsykiatri och polis än med barnhälsovård. Kartläggningen visar också att en stor del 

av samverkansarbetet gjordes utan avtal, utvärdering och dokumentation.  En av slutsatserna 

är att samverkan mellan förskola och barnhälsovård behöver utvecklas. 

Samverkansarbetet i Karlskrona kommun 

I Karlskrona kommun bedrivs sedan 2005 ett utvecklingsarbete med fokus på att utveckla 

samverkan mellan barnhälsovård och förskola för att främja barns hälsa. Målet är att bygga 

upp en hållbar samverkan av god kvalitet för det lokala samarbetet i vardagsarbetet och där 

årliga större samverkansmöten skall fungera som en energikick fylld med erfarenhetsutbyte, 

idékläckning och kunskapspåfyllnad. Hitintills har fyra storsamverkansmöten för personal på 
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barnavårdcentraler (BVC) och förskolor genomförts med föreläsningar och tvärprofessionella 

gruppdiskussioner. De teman som fokuserats på är ”samverkan”, ”barn som far illa”, ”att 

grunda sunda vanor” samt ”föräldrastöd”. Utvecklingsarbetet handlar således om 

hälsofrämjande arbete i samverkan på de arenor där barn och deras familjer befinner sig, det 

vill säga i barnhälsovård och på förskola.  

Viktiga delar i ett utvecklingsarbete är att kartlägga, beskriva och utvärdera. Det är väsentligt 

att följa upp och utvärdera insatser för att öka förståelse och ta vara på erfarenheter (Tones& 

Green, 2004). Denna studie är en del i en mer omfattande uppföljning av 5 års 

utvecklingsarbete i Karlskrona kommun och har fokus på det samverkansarbete som pågått 

och pågår mellan förskola och barnhälsovård i Karlskrona kommun sedan 2005. Studiens 

resultat kan bidra till ökad kunskap om det arbete som genomförts, vilket är betydelsefullt för 

den fortsatta utvecklingen av samverkan, samarbete och samsyn med målet att främja barns 

hälsa med gemensamma krafter. 

Syfte  

Studiens syfte var att undersöka olika professioners synpunkter, upplevelser och erfarenheter 

av samverkansarbetet.  

Frågeställningar 

• Vilken betydelse har samverkansarbetet haft för det lokala samarbetet mellan 

verksamheterna?  

• På vilket sätt har samverkansarbetet haft betydelse för personalens professionella 

utveckling och kompetens? 

• På vilket sätt har arbetsformer och arbetets innehåll påverkats? 

Metod 

Studiedesign 

Studiens kvalitativa ansats utgick från den hermeneutiska vetenskapstraditionen som söker 

tolka och klargöra ett fenomens innebörd och mening och ge ökad kunskap och förståelse för 

exempelvis tankar, upplevelser, attityder och förväntningar hos människor (Widerberg, 2008, 

Malterud, 2008). Datainsamlingen skedde genom fokusgruppintervjuer. I en 
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fokusgruppintervju inhämtas kvalitativa data genom gruppsamtal där syftet är utbyte av 

tankar, synpunkter, kunskaps- och verksamhetsutveckling. Detta lämpar sig bra som 

datainsamlingsmetod när man vill studera exempelvis erfarenheter hos personer som finns i 

en miljö där många samarbetar, där det finns en gemensam erfarenhetsbakgrund och man 

snabbt vill få en bred känsla av hur ämnet uppfattas av särskilda grupper (Malterud, 2008, 

Denscombe, 2009). I denna studie låg intresset i att lyfta fram synpunkter, upplevelser och 

erfarenheter hos olika professioner från förskola och barnhälsovård i olika geografiska 

områden, det vill säga de olika rektors- och primärvårdsområden som finns i Karlskrona 

kommun. Dataanalysen genomfördes som kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys används som metod för att granska, tolka och beskriva variationer, genom att 

identifiera likheter och skillnader i texterna (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2008). 

Urval 

Urvalet för undersökningen bestod av representanter från varje primärvårds- och 

rektorsområde i kommunen som berörs av samverkansarbetet. De professioner som inbjöds 

att delta i fokusgrupperna valdes genom ett strategiskt urval för att få en spridning i 

undersökningsgruppen och därmed en bredd i materialet (Malterud, 2008). Dessa bestod av 6 

förskollärare, 6 specialpedagoger och 6 rektorer från förskolan samt 6 avdelningschefer och 6 

distriktssköterskor från barnhälsovården. Detta urval, bestående av 30 personer med 5 olika 

professioner, bedömdes vara tillräckligt för att få variation i synpunkter, upplevelser och 

erfarenheter av samverkansarbetet och ändå ge en hanterbar textmassa att analysera.  

Kontakt togs via e-post och telefon med primärvårdens verksamhetschefer och kommunens 

planeringschef för information om studien. De förmedlade inbjudan, information samt 

blankett om informerat samtycke (bilaga1) till samtliga avdelningschefer i primärvården och 

en rektor från varje rektorsområde. Dessa i sin tur tillfrågade och valde ut vem som efter 

samtycke skulle representera deras geografiska område i fokusgrupperna. I 

fokusgruppintervjuerna deltog 21 personer; 5 rektorer, 4 avdelningschefer, 3 

distriktssköterskor, 2 barnskötare, 2 förskollärare och 5 specialpedagoger. Bortfallet bestod av 

9 personer. Anledning till bortfall meddelades bero på tidsbrist eller sjukdom. Samtliga 

geografiska områden i kommunen hade någon representant medverkande. Rektorer och 

avdelningschefer från samma geografiska områden fördelades i 2 fokusgruppintervjuer. 
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Övriga professioner fördelades i 2 grupper med representanter från både förskola och 

barnhälsovård i gemensamma geografiska områden. 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes som fokusgruppintervjuer. Dessa ägde rum i ett konferensrum 

på Primärvårdsförvaltningen i Karlskrona. Varje fokusgrupp som bestod av mellan 4-7 

personer samtalade under en och en halv timme under ledning av en moderator som var jag 

själv. En observatör medverkade som också skötte tekniken. Som moderator i en fokusgrupp 

är uppgiften att följa den gruppdynamiska processen, se till att alla kommer till tals och att 

samtalet får en konkret förankring i det tema som ska belysas (Malterud, 2008). Samtalet 

utgick från en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 2 & 3) vilket innebar att frågor och tema 

var formulerade men inte följdes strikt under fokusgruppintervjun utan där deltagarna tilläts 

utveckla sina synpunkter (Denscombe, 2009). Frågorna var av öppen och bred karaktär med 

utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar. Innan fokusgruppintervjuerna testades 

frågorna på en distriktssköterska och en före detta chef, vilket ledde till att vissa mindre 

modifieringar gjordes i intervjuguiden. Fokusgruppintervjuerna spelades in på kassettband 

och transkriberades inför bearbetning och analys. 

Dataanalys 

För dataanalys användes en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren- Graneheim, 

2008). Den kvalitativa innehållsanalysen följde följande steg: Analysenheten (hela texten) 

lästes igenom för att skapa en känsla för helheten. Texten delades därefter in i domäner som 

överensstämde med de områden studien syftade till att undersöka. Därefter plockades 

meningsbärande enheter ut som hörde ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Enheterna 

kondenserades, kodades och grupperades i kategorier som återspeglade det centrala 

budskapet (tabell 1). Slutligen formulerades ett tema av texten som helhet.   
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Tabell 1 Exempel på innehållsanalysens olika steg 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag tror att personalen 
på förskolan känner sig 
lite tryggare i att de 
säger såhär på 
barnhälsovården om de 
kommer dit och vi säger 
samma sak. Det är det 
som gäller. Det är skönt 
att veta.  
 

Tryggt att veta 
att vi säger 
samma sak 

Barnhälsovård och 
förskola säger 
samma sak till 
föräldrar 

Att säga samma sak 

…ska vi hjälpa barnet, 
och det är ju fokus från 
både er och vår sida, så 
hade det ju varit bra om 
vi hade någon sorts 
gemensam grundsyn. 
Sedan har ju ni ett annat 
uppdrag, men flertalet 
av barnen kan vi ju 
hjälpa genom en 
gemensam ståndpunkt. 

Bra med 
gemensam 
grundsyn/ hitta 
en gemensam 
ståndpunkt 

Gemensam 
grundsyn 

Att ha en 
gemensam 
grundsyn 

…att vi definierar 
begreppen på samma 
sätt. Att vi definierar för 
varandra tydligt vad vi 
menar. Samsyn viktigt 
t.ex att vi definierar 
språkproblem på samma 
sätt. 

Definierar 
begreppen på 
samma sätt/ 
definierar för 
varandra/samsyn/ 
definierar på 
samma sätt 

Definierar på 
samma sätt 

Att definiera på 
samma sätt 

Viktigt med samsyn 

 

Kvalitetsaspekter: 

I kvalitativa studier används begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet för att 

fastställa trovärdigheten (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2008). I denna studie byggde 

förförståelsen på 10 års erfarenhet av arbete inom barnhälsovården som distriktssköterska och 

barnhälsovårdssamordnare. Detta innebär också ett aktivt deltagande i det samverkansarbete 

som pågår i kommunen. Dessa faktorer blev viktiga att återkomma till och reflektera över 

genom hela arbetsprocessen då trovärdigheten bland annat handlar om hur forskarens 

förförståelse ger avtryck på studien och hur mycket tolkningen av resultatet överensstämmer 

med vad respondenterna verkligen uttrycker (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2008). 

Intervjun spelades in på band för att resultatet skulle bli så korrekt som möjligt. För att 

säkerställa giltighet deltog en forskningskunnig observatör i fokusgruppintervjuerna samt 

granskade om koder och kategorier överensstämde med fokusgruppsintervjumaterialets 

innehåll och tolkning. Valet av deltagare i studien gav en bred bild av olika professioners 

tankar om samverkansarbetet vilket ytterligare stärker giltigheten. För att underlätta 
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bedömning av tillförlitlighet och överförbarhet beskrivs urval, metod och analysarbete noga. 

(Lundman & Hällgren- Graneheim, 2008).  

Etiska överväganden 

De grundläggande forskningsetiska kraven för individskydd det vill säga informationskrav, 

samtyckekrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 1990) beaktades i 

studien. Information om studien och intervjuförfarandet tilldelades, via telefon och e-post, 

Landstinget divisionschef för primärvården, verksamhetschefer, samt kommunens 

planeringschef för att erhålla deras tillstånd. De i sin tur förmedlade informationsbrev samt 

blankett om informerat samtycke till avdelningschefer och rektorer som tillsammans med 

distriktssköterska, specialpedagog och förskollärare från sitt geografiska område inbjöds att 

delta i studien. Samtliga deltagare i studien fick både skriftlig och muntlig information om 

studien och sina rättigheter via brev och vid intervjutillfället. Blanketten om informerat 

samtycke skrevs under av deltagarna i studien och lämnades vid intervjutillfället. Deltagarna 

garanterades största möjliga konfidentialitet. Intervjumaterialet behandlas konfidentiellt och 

förvaras i låst utrymme vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Deltagarna i fokusgruppen 

ombeddes också att hantera diskussionen i gruppen som konfidentiell av dem alla 

(Denscombe, 2009). Konfidentialitet bevaras också genom om citaten endast presenteras med 

”B” för barnhälsovårdspersonal och ”F” för förskolepersonal, utan närmare precision av 

profession. 

Resultat 

Analysen resulterade i att ett tema identifierades ” Vi vill samarbeta, vi tycker det är viktigt, 

men vi måste ha förutsättningarna”. Genomgående vid samtliga fokusgruppintervjuer var 

respondenternas positiva inställning till samarbete och att de tycker samarbete mellan 

professionerna i de olika verksamheterna är viktigt och nödvändigt. Det måste dock finnas 

förutsättningar i form av tid, struktur och ett tydligt stöd och prioritering från arbetsledningens 

sida för att ett samarbete ska fungera och utvecklas. Resultatet presenteras under tre 

huvudrubriker; de domäner som också sammanföll med studiens frågeområden. Dessa är 

Betydelse för lokalt samarbete, Betydelse för professionell utveckling och kompetens samt 

Påverkan på arbetsformer och arbetets innehåll. Dessa följs av underrubriker i form av de 

kategorier som identifierades, resultatanalys samt citat hämtade från fokusgruppintervjuerna. 
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Betydelse för lokalt samarbete 

Inom domänen ”Betydelse för lokalt samarbete” växte fem kategorier fram; ”Fått en relation”, 

”Kompletterar varandra”, ”Viktigt med samsyn”, ”Samarbetet olika etablerat” samt 

”Förutsättningar måste finnas”. 

Fått en relation 

I samtliga fokusgruppintervjuer framkom, att det inom de flesta geografiska områden i 

kommunen, har blivit enklare och smidigare att ta kontakt med varandra i de olika 

verksamheterna vilket framförallt kopplades till att personalen inom barnhälsovård och 

förskola fått ett ansikte på varandra och en personlig relation. En av rektorerna beskrev det 

som att det blivit ett möte mellan de olika professionerna. Samverkansarbetet har enligt 

flertalet respondenter medverkat till en närmare relation där man lärt känna varandra och 

varandras kompetenser och kulturer vilket också givit ökad förståelse för varandras 

yrkesområden och skapat en ökad tillit till varandra. Just att ha en tillit och relation till 

varandra och respekt för varandras professioner lyftes fram som viktigt i samarbetet. Vidare 

framhävde både respondenter från förskola och barnhälsovård betydelsen av att kunna ringa 

och söka stöd i varandra och ”bolla tankar” kring sådant som bekymrar dem. Det är värdefullt 

att kunna vända sig till varandra både när det gäller generella frågor och kring enskilda barn 

men föräldrars medgivande. 

”Det har blivit en direktkontakt. Det är A och O. Jag vet vem jag ska ringa” (B1). 

”I och med att man får lära känna varandra och varandras kulturer så att säga, så ökar 

förståelsen för varandra” (F1). 

”Det kan jag känna med vinsterna. Vi har kommit så pass långt med BVC-personalen så vi 

har förtroende för varandra och det är ju dit man vill komma” (F2). 

”Jag kan känna att det är skönt att någon mer part känner till problematiken. Det blir 

avlastning om man säger så. Bollplank. Det känns skönt att veta att ni har koll på det och vi 

har koll på detta och så hjälps vi åt. Det tycker jag är en jättestor vinst” (F2). 
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Kompletterar varandra 

Resultatet visade att de olika professionerna inom barnhälsovård och förskola kompletterar 

varandra och att det har betydelse för samverkan. Den ökade kunskapen om varandras 

yrkesprofessioner har uppmärksammat de skilda synvinklar, kompetensområden och uppdrag 

olika personalgrupper har och att dessa kan komplettera varandra i arbetet med barn och deras 

familjer men också att personalen behöver varandra för att skapa en helhetsbild. Det gavs 

flera exempel på hur den medicinska och pedagogiska kompetensen kompletterar varandra 

och hur personalen på förskolan har en tydlig salutogen inställning med utgångspunkt i 

begrepp som ”utveckling”, ”möjligheter” och ”främja” men där barnhälsovården också har 

uppdraget att ”identifiera” och ”bedöma”. Detta hade givit upphov till diskussioner men också 

skapat förståelse exempelvis för varandras ställningstagande i olika situationer. Ökad kunskap 

om varandras kulturer, kompetens och uppdrag sattes också i ett föräldraperspektiv där det 

ansågs enklare att möta föräldrarna när personalen vet vad de olika verksamheterna och 

professionerna har att erbjuda dem. Respondenterna uttryckte också att förskolepersonalen 

som träffar barnet dagligen får en annan social överblick än distriktssköterskan som enbart 

träffar barnfamiljen en gång per år efter 1-års ålder. 

”Vi har en kompetens och ni har en annan kompetens och tillsammans blir de mycket starkare 

än var och en för sig” (B2). 

”Det har blivit 100 % användning av de resurser som redan finns” (F3). 

”Olika professioner kan ju hjälpa ett barn med olika saker” (F4). 

”Vi har olika infallsvinklar, vi tänker på olika sätt, det har vi ju konstaterat genom åren. Det 

här med bedömningar. Vi gör ju inga bedömningar. Det gör ju BVC” (F5). 

Viktigt med samsyn 

Flera av respondenterna återkom under fokusgruppintervjuerna till vikten av att ha 

gemensamma definitioner och samma grundsyn för att ha ett gemensamt budskap och stöd till 

föräldrarna grundade i FN:s barnkonvention. Respondenterna talade dels om att ha en 

gemensam syn på barnets bästa, men också hur exempelvis språksvårigheter definieras. En 

samsyn kan innebära att ge samma råd till föräldrar och att de möts av ett liknande budskap 

oavsett vem de vänder sig till. Synpunkter framkom om att en gemensam ståndpunkt också 
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kan tänkas förmedla en trygghet till föräldrarna. Några av respondenterna i fokusgrupperna 

tyckte de hade kommit en bit på väg i att nå en samsyn genom det lokala samarbetet och de 

samverkansmöten som genomförts, medan andra mer beskrev detta som något de önskar men 

saknar idag. 

”Jag tänker att har man ett samarbete och en samverkan så ska man stå enade för 

föräldrarna, ha en gemensam syn på barn, en positiv gemensam syn, och att det blir en 

trygghet för föräldrarna att det fungerar likadant där som där” (F3). 

”Vi är ju här allihop för barnen. För att göra det bästa för barnen” (B1). 

”Det har väl också varit så många gånger med normalutveckling, att man kanske inte alltid 

vet som förälder vad man ska kunna när man är tre år. Vi kanske tycker att nu vill vi kontakta 

logoped, men det tycker inte dem. Då kan det vara bra att höra ”vad säger dagis?”. Så säger 

vi kanske likadant. Och då är det lite lättare” (B2). 

”Ska vi hjälpa barnet, och det är ju fokus från både er och vår sida, så vore det ju bra om vi 

hade någon sorts gemensam grundsyn. Flertalet av barnen kan vi ju hjälpa genom att hitta en 

gemensam ståndpunkt hur man hanterar dem och diskutera med varandra hur det praktiskt 

ska genomföras” (F5). 

”Tidigare har man jobbat var och en för sig men… att samverka för ett gemensamt mål- det 

tycker jag är det viktigaste med samverkan”(B6). 

Samarbetet olika etablerat 

Det blev tydligt under fokusgruppintervjuerna att samarbetet ute i de olika geografiska 

områdena kommit olika långt och utvecklats på olika sätt. En del av respondenterna berättade 

engagerat om sitt väl utvecklade samarbete medan andra besviket lyfte att man inte kommit så 

långt som man hade hoppats. En del områden hade ett utarbetat samarbete redan innan det 

övergripande samverkansarbetet påbörjades för 5 år sedan, andra har påbörjat samarbete och 

kommit en bra bit på väg under dessa år och på ett fåtal ställen har det lokala samarbetet 

mellan barnhälsovård och förskola knappast utvecklat alls.  

”Jag har varit där i 20 år och har haft ett nära samarbete nu sista tiden med BVC. Vi har 

alltid haft ett jättebra samarbete med BVC” (F3). 
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”Jag tycker vi har gjort mycket och vi har haft träffar, men det känns ändå som att det tar tid 

när två kulturer ska mötas och hitta varandra” (F1) 

”Vi har ju öppnat upp gränserna så att säga, det har hänt lite, men samtidigt tror jag att det 

finns mycket mer att göra” (B3). 

”Jag känner att vi inte har jättemycket samarbete. För det första har jag inte varit med så 

länge och jag känner att vi inte har jättemycket gemensamt där. Jag trodde det skulle bli 

mer” (F6). 

”Vi är inte där med vår samverkansgrupp ännu. Vi har kommit en bit, men det är mycket 

kvar. Jag kan bara säga att man vet ännu mer idag om hur viktigt det är med samverkan. Och 

det är inte lätt att samverka. Det tar tid att hitta formerna, det gör det, och jag tror att ju 

större område desto svårare är det. Det ser olika ut och är mer el mindre sårbart. Det här 

med att kunna släppa personal och gå ifrån och så” (F1). 

Förutsättningar måste finnas 

Tid är en betydelsefull förutsättning för samarbete. Det framkom flera aspekter på tid under 

fokusgruppintervjuerna. I samtliga fokusgrupper framkom frustration över att det inte finns 

tillräckligt med tid för att samarbeta på det sätt de skulle önska. Samtliga professioner, både 

arbetsledare och personal, från förskola och barnhälsovård uttryckte bristen på tid i en pressad 

verksamhet med fler barn, fler arbetsuppgifter och fler krav där samarbete tvingas prioriteras 

bort för att klara kärnverksamheten. Samtidigt framkom synpunkter om att samverkan måste 

få ta tid, att det måste prioriteras och önskemål om att arbetsledningen tydligare visar att de 

stödjer och skapar förutsättningar för samarbete mellan verksamheterna. Några av 

respondenterna ifrågasatte arbetsledningens intresse för samarbete mellan verksamheterna. De 

avdelningschefer och rektorer som deltog i fokusgruppintervjuerna beklagade att det var svårt 

att hinna med samarbete mellan verksamheterna så som de önskade. Vikten av att skapa tid 

och utrymme för samverkan betonades och synpunkter om att samverkan kanske till och med 

kan spara tid lyftes fram. Det framkom också åsikter om att det skulle vara resursslöseri att 

inte samarbeta. Att skapa policys och struktur för samverkansarbetet ansågs viktigt för att 

samarbetet ska bli likartat och utvecklas och inte hänga på enskilda personers engagemang. 

 



18 

 

 

”Man önskar mer personal och mindre arbetsuppgifter. Nu läggs det ju bara på vad det än 

är. Vi får fler barn och fler arbetsuppgifter” (B4). 

”Det är väl mer avsaknad av att tiden inte räcker till. Det har hänt så mycket i förskolans 

värld senaste åren och vi har fått så mycket krav på dokumentation, mycket som ska skrivas 

på kort tid. Och man önskar att man kanske kunde lagt ännu mer tid på just det här att träffa 

barnhälsovården. Men man måste ju skapa tiden för det. Där kan jag se lite bekymmer- det är 

ganska så tajt” (F7). 

”Det är viktigt att samverkan börjar ”högre upp” så det inte läggs på en person. Där 

behöver man ju stöd från sin huvudman och närmaste chef. Och vi träffas ju aldrig, vi chefer 

emellan. Det tror jag, det kanske hade varit en utveckling att vi träffas och har någon sorts 

tanke med vad verksamheterna och framförallt barnen skulle ha nytta av samarbete. Att ge 

samverkan en struktur, så det inte ligger så tungt på varje person, att genomföra eller inte 

genomföra. Då har det nog en tendens att bli olika”( F5). 

”Hur samarbetet utvecklas beror både på personalen, tjänstemän och personligt 

engagemang”(F8) 

Betydelse för professionell utveckling och kompetens 

Inom domänen ”Betydelse för professionell utveckling och kompetens” framkom två 

kategorier; ”Att lära av varandra” och ”Att lära och utvecklas tillsammans”. 

Att lära av varandra 

Respondenterna samtalade om samverkansarbetets betydelse för professionell utveckling och 

kompetens och att man lärde sig av varandras olika erfarenhet och kompetens lyftes fram 

tydligast. Att träffas, beskriva sina olika yrken och diskutera ansågs ge både ökad kunskap 

och vidgade perspektiv. Synpunkter framkom också om att kunskapen de olika professionerna 

delgivit varandra givit bredare perspektiv, ökat förståelsen och gjort det roligare att arbeta. 

”Ja det är klart att när man samverkar och träffas i de här grupperna så tillgodogör man sig 

varandras kompetens. Det tror jag är jätteviktigt” (B5). 

”Att bolla tankar med varandra gör ju att vi både ger och tar i kompetens” (F9). 
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”Sedan är det ju alltid kompetenshöjande för personal både från vår och från er sida att 

träffas och tala med varandra, att beskriva sitt eget yrke” (F5). 

Att lära och utvecklas tillsammans 

De satsningar på gemensamt lärande i olika hälsofrämjande frågor som genomförts under åren 

beskrevs som betydelsefulla och det som framförallt lyftes fram var arbetet med goda kost- 

och rörelsevanor ”Grunda sunda vanor” som givit kunskap och bidragit till förändringar i det 

konkreta arbetet med barn och föräldrar. Åter beskrev respondenterna betydelsen av en 

gemensam kunskapsgrund för att kunna ge samma budskap till föräldrarna. Flera 

respondenter lyfte också vikten av fortsatta och utvecklade gemensamma utbildningsinsatser, 

kanske genom vissa gemensamma ämnen redan i grundutbildningen, för att skapa en samsyn 

och gemensam värdegrund att arbeta utifrån. I fokusgruppintervjuerna framkom också 

synpunkter om att det krävs ett annat förhållningssätt och kunskap när fokus allt mer har gått 

mot att se till betydelsen av hela familjens hälsa och barnet i dess kontext. Likaså 

poängterades vikten av att hitta former för att utveckla ett mer hälsofrämjande och salutogent 

synsätt så samarbetet inte fastnar i diskussioner kring sjukdom och bekymmer.  

”Jag tänker att de här föreläsningarna som vi fått till oss har varit så bra diskussionsforum 

oavsett var man kommer ifrån. Man har löst knutar till att få ett bra samarbete… träffa 

varandra och känna att oavsett om du är doktor eller sköterska eller förskollärare eller 

barnskötare, eller vem som varit där, så har alla något att tycka för det är allas vår 

gemensamma uppgift. Och där har ju de här folkhälsoperspektiven och det som vi fått under 

åren varit bra. Alla har ju någonting att tycka om det” (F10) 

”Och hitta formerna som bygger på det som är friskt och fungerar. De heter ju 

barnHÄLSOvård. Det är ju att lyfta hälsa och det som fungerar så kan vi samverka där. Så vi 

inte fastnar i det här med ”hur länga ska de vara hemma när de har maginfluensa?” (F11). 

Påverkan på arbetsformer och arbetets innehåll 

Inom domänen ”Påverkan på arbetsformer och arbetets innehåll” identifierades sex 

kategorier; ”Att arbeta med gemensamma frågor i praktiken”, ”Olika former för organisation 

av lokalt samarbete”, ”Har börjat kontakta varandra”, ”Skapande av lokala 

samverkansgrupper”, Samarbete med andra barnaktörer” och ”Gemensamt föräldrastöd”. 
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Att arbeta med gemensamma frågor i praktiken 

I samtliga fokusgruppintervjuer återkom respondenterna till arbetet med ”Grunda sunda 

vanor” som har fokus på betydelsen av god kost och fysisk aktivitet för barns utveckling och 

hälsa, vilket fått stor genomslagskraft ute i verksamheterna. Fortbildning på ett 

storsamverkansmöte och besök av föreläsarna ute på förskolan och på BVC har givit kunskap 

bland personal inom både barnhälsovård och förskola och som sedan initierat diskussioner 

och skapat nya kostvanor på förskolan samt struktur för hälsosamtalen med föräldrar på BVC. 

En av respondenterna från förskolan beskrev att föräldrarna blivit delaktiga och involverade i 

diskussionerna kring vad som bör och inte bör serveras på förskolan och att den dialogen satt 

goda spår och givit resultat i verksamheten i exempelvis hur födelsedagar firas. Genom 

samarbetet har personalen på förskolan börjat använda sig av samma informationsforum 

”Growing people”, som barnhälsovården när det gäller råd och rutiner kring sjuka barn. Detta 

innebär att personalen i praktiken ger föräldrarna samstämmiga råd exempelvis kring hur 

länge ett barn bör vara hemma när det är eller har varit sjukt. En respondent från förskolan 

berättade att för att göra föräldrarna delaktiga hade de vid ett föräldramöte bildat grupper där 

föräldrarna fick diskutera utifrån råden på ”Growing people” och tillsammans ta fram 

riktlinjer för hur de vill ha det på den enskilda förskolan i vissa frågor. Detta hade i sin tur 

inneburit att inte längre blev konflikter mellan föräldrar och förskolepersonal för att barn 

lämnades på förskolan ”för tidigt” efter sjukdom. Ett par av respondenterna efterfrågade en 

”röd tråd” att arbeta kring, och aktuella gemensamma arbetsteman i barnhälsovård och 

förskola och att det skulle kunna vara en framgångsfaktor för utvecklat samarbete. 

”Jag tror att man ska ta tag i ett tema. Att det skulle vara lättare. Till exempel att man pratar 

gränssättning och så bjuder man in folk och så kanske man kan ha samma tema på förskolan, 

på föräldramötena och BVC och man kör det genomgående på något sätt. Grunda sunda 

vanor är ju ett exempel på sådant. Det blev många föräldrar och blev bra diskussioner”(F11). 

Olika former för organisation av lokalt samarbete 

Resultatet visade att det finns variationer i hur samverkan organiseras i de geografiska 

områdena; vilka som är delaktiga i samarbetet men också hur olika professioner ser på sin 

egen roll och delaktighet i samarbetet. Inom ett geografiskt område är det mestadels rektorn 

och specialpedagogen som regelbundet har kontakt med distriktssköterskan, även om 

personalen på förskoleavdelningen ibland blir inkopplad när det gäller enskilda barn eller 
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behöver informeras om vissa sjukdomar som går. På andra förskoleområden har man utsett 

särskilda ”barnombud” som representerar flera förskoleavdelningar och som medverkar på 

exempelvis samverkansmöten och sedan sprider information till sina medarbetare. Detta 

barnombud kan vara specialpedagog, barnskötare eller förskollärare. Problem med att vara 

ensam spridare av information till medarbetarna lyftes av flera respondenter. Dels att hitta tid 

för detta men också svårigheten att förmedla budskap och information till dem som inte varit 

delaktiga i sammanhanget. Inom ett förskoleområde tydliggjordes tidigt i 

samverkansprocessen vikten av samtliga professioners delaktighet i samarbetet med 

barnhälsovården. Att flera representanter medverkar beskrevs som en styrka för att driva 

frågor men också för att stärka personalens professionella utveckling och kompetens. 

Respondenter från barnhälsovården betonade betydelsen av att framförallt ha kontakt med den 

som träffar barnet i vardagen; barnskötaren, förskolläraren och specialpedagogen.  

Samtliga rektorer som deltog i fokusgruppintervjuerna hade medverkat på 

storsamverkansmötena. Det beskrevs som en fördel att rektorn medverkar på 

samverkansmötena, dels för att själv som ytterst ansvarig hålla sig ajour med vad som händer 

men också för att det lättare kan fattas snabbare beslut i olika frågor. En av 

avdelningscheferna hade medverkat. Anledningen till att de andra inte deltagit förklarades 

bero på bortprioritering på grund av tidsbrist.  Avdelningscheferna såg framförallt sin uppgift 

som att skapa förutsättningar för att kunna släppa sin personal till samverkansmötena. Något 

samarbete på ledningsnivå det vill säga mellan avdelningschefer och rektorer förekommer inte 

alls och det framkom viss osäkerhet över vad ett sådant samarbete skulle innehålla. Detta var 

dock något som de själva lyfte fram som en viktig utvecklingsfråga och möjlig 

framgångsfaktor för samarbete och samverkan och en av rektorerna underströk vikten av 

arbetsledningens deltagande för att skapa struktur och ge tyngd åt samverkansarbetet. 

”Det blir mer diskussion och man kommer mer till skott om man är fler. Är man för få blir det 

inte beslut om någonting. Jag tycker det är bättre om det är fler från varje ställe. Det känns 

viktigt”(F12). 

”Våra pedagoger är väldigt involverade i samverkan. Våra pedagoger är väldigt medvetna. 

Vi har valt det att de ska få växa i sina roller och i kompetensen. Det är olika hur man ser på 

hur man vill jobba med det. Jag vill gärna att de tar det ansvaret för att de ska känna att de 

får växa och att de kan ta det ansvaret” (F7). 
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”Jag tror att det är viktigt att det finns ett driv uppifrån och finns inte det och man inte är 

överens då kommer vi ju ingenstans ändå. Och säger vi till vår personal att de ska samverka 

och vi chefer inte är överens då har vi ju inte grunden för samverkan. Det är ju det som är 

grunden. Sedan kan vi pusha personalen i att det här är jättebra. Men vi måste vara överens 

som chefer först, känner jag” (F5). 

Har börjat kontakta varandra 

Samverkansarbetet har resulterat i att personal inom barnhälsovård och förskola har börjat 

kontakta varandra i vardagen. Personkännedomen gör att det har blivit lättare att både tänka 

tanken och att ta kontakt. De flesta av respondenterna beskrev att det har blivit mer naturligt 

och självklart att ringa till varandra för att diskutera kring generella samverkansfrågor och 

stöd till enskilda barn med föräldrarnas medgivande. Att besöka varandras respektive 

verksamheter är ett sätt att samarbeta i vardagen, vilket utvecklats på olika sätt i de olika 

geografiska områdena men även varierar från person till person. Distriktssköterskans besök på 

förskolan är ibland av generell natur där frågor som exempelvis smittsamma sjukdomar samt 

kost och fysisk aktivitet diskuteras med personal och ibland föräldrar alternativt handla om att 

vara med i barngruppen och eventuellt behandla frågor om enskilt barn i överenskommelse 

med föräldrarna. Flera av respondenterna lyfte de vinster de såg med att distriktssköterskan 

besöker barnen i den vardagliga miljön i förskolan. Dels ur barnets perspektiv, att barnet 

känner igen distriktssköterskan och är mer avslappnad i sin naturliga miljö, dels ur ett 

professionellt perspektiv, där distriktssköterskan i barnets vardagsmiljö lättare kan bedöma 

dess utveckling och studera samspelet i gruppen än vid de fåtal besök på barnavårdscentralen 

(BVC) som är planerat enligt barnhälsovårdens basprogram. Det framkom att besöken på 

förskolan dagtid ofta är det som prioriteras bort i en pressad verksamhet då varje 

distriktssköterska har många barn och ofta flera förskolor i sitt geografiska område som ska 

hinnas med att besöka. Detta var något som distriktssköterskorna i fokusgrupperna beklagade 

och gav uttryck för betydelsen av ledningens stöd för att kunna prioritera besöken. Några 

respondenter från förskolan beskrev sina upplevelser av att besöken på förskolan ibland 

verkar hänga ihop med den enskilda distriktssköterskans engagemang och att det är stora 

skillnader även inom de geografiska områdena. Representanter från barnhälsovården 

framförde att en anledning till detta skulle kunna förklaras med huruvida den enskilda 

disktriktsköterskan arbetar med enbart barnhälsovård eller också har många andra 
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arbetsuppgifter att prioritera bland. Det framkom också förhoppningar om att den 

omorganisation som pågår inom primärvården och som innebär en separering av hemsjukvård 

från övrig verksamhet kan innebära positiva följder för barnhälsovården och samarbetet med 

förskolan. 

 ”Jag tror man vinner mycket på om du (distriktssköterska) hade kunnat vara mycket mer hos 

oss. Så lär ju barnen känna dig. Så delger vi varandra och ger samma information till 

föräldrarna. Ja, det är mycket vinster med det. Och du får se hur barnen fungerar i grupp. Du 

kanske skulle kunna ta en halv dag någon gång. Det hade varit jätteroligt”(F6). 

”Det är enklare att ta telefonluren för alla parter; för distriktssköterskan, specialpedagogen, 

resurspedagogen och personalen på avdelningen. Att slå en signal och ringa” (F10). 

”Det har ju blivit lättare. Ju mer man lär känna varandra och varandras arbetsuppgifter så 

kan man lättare säga till föräldrarna- ”är det ok att jag pratar med barnhälsovården eller 

logoped eller Råd och stöd?”- när man har ett ansikte på dem” (F2). 

Skapande av lokala samverkansgrupper 

De årliga större samverkansmötena har på flera håll initierat mindre samverkansgrupper i de 

olika geografiska områdena. Dessa samverkansgrupper har på olika håll utvidgats från att bara 

bestå av representanter från förskola och barnhälsovård till att också involvera andra aktörer 

kring barnfamiljen i området. I dessa lokala samverkansgrupper har ämnen av generell natur 

avhandlats och personalen har berättat vad som händer i respektive verksamhet. Personalen 

träffas olika ofta i de olika geografiska områdena; en del en gång i månaden andra 1-2 gånger 

per termin. På något område är det färre träffar än så. De lokala samverkansmötena beskrevs 

som viktiga arenor för personalen att mötas på och att det finns stor nytta av dessa 

nätverksträffar. Det fanns samtidigt upplevelse av att personalen inte alltid vet riktigt vad de 

skall prata om vid träffarna och att de ibland fastnar i vissa ämnen som exempelvis att prata 

om sjukdomar. Ett problem var också att det så ofta varit olika representanter från 

barnhälsovården i en samverkansgrupp, vilket störde grupprocessen och gjorde det svårt att 

komma vidare. Några respondenter hade en känsla av att arbetsledningen inte tyckte det var så 

viktigt att de deltog i samverkansmöten och inte alltid gav förutsättningarna för personalen att 

gå iväg. 
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”Sedan har vi ju alla deltagit i det här gemensamma samverkansmötet och sådana här små 

lokala enheter ute på de olika områdena. Och det ser jag som väldigt viktigt att vi fortsätter 

med” (B6). 

”Det fanns ingen struktur för samverkan tidigare. Nu vet man att det finns kopplingar och det 

finns uppföljning och områdesträffar har initierats. Det bestämdes vid ett av stormötena att 

det ska bildas grupper ute i områdena där vi har möjlighet att träffas” (F6). 

Samarbete med andra barnaktörer 

Flera gånger under fokusgruppintervjuerna betonades betydelsen av samverkan med andra 

aktörer kring barnfamiljen som exempelvis Socialtjänsten, biblioteket, logopeder, skola och 

barnpsykiatri. I flera geografiska områden deltar någon eller några av dessa aktörer i de olika 

lokala samverkansgrupper som bildats, men samarbete finns också kring enskilda barn och 

deras familjer. Detta samarbete är något som ökat under de senaste åren. Begreppet 

”familjecentral” och ”familjens hus” som syftar till att ha flera tvärsektoriella verksamheter 

under samma tak nämndes under fokusgruppintervjuerna som tänkbara framgångsfaktorer för 

utveckling av samverkan. Även här beskrevs vikten av att bygga relationer, personalen 

emellan, för att tillsammans kunna ge ett bra stöd till barnfamiljerna och främja barns hälsa 

utifrån ett helhetsperspektiv. 

”Och jag kan känna i mitt jobb att man får en avslappnad relation när Råd och stöd kommer. 

Då känner man att man pratat med varandra. Det är liksom färdigt och vi kan sitta och 

diskutera” (F2). 

”Man kan känna att när vi började då handlade de första mötena mycket om smittorisk, 

barnsjukdomar och så. Man ser hur det har utvecklats, nu har Råd och stöd varit ute, besök 

på Knyttet, grupperna blir lite större, biblioteket har sagt att de gärna vill vara med, 

logopederna har sagt att de gärna kommer med. Så man ser ju att det har hänt någonting” 

(F12). 

”Det här med familjens hus eller vad man nu vill kalla det låter ju som en ypperlig idé” (B3). 

Gemensamt föräldrastöd 

Inom vissa geografiska områden har personal från förskolan och barnhälsovården börjat träffa 

familjerna tillsammans. Dessa träffar kan vara av generell natur eller röra ett enskilt barn med 
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familj som behöver extra stöd. På ett geografiskt område inbjuds alla 3-åringar med föräldrar 

till ett gemensamt besök där distriktssköterska, specialpedagog och bibliotekarie kompletterar 

varandra med sina olika kompetenser i utvecklingsbedömning och hälsosamtal. De 

respondenter som testat att träffa familjen tillsammans var mycket positivt inställda till detta 

arbetssätt och betonade vikten av att tillsammans stötta föräldrarna och göra föräldrarna 

delaktiga i samarbetet för att främja barns hälsa. En del distriktssköterskor besöker 

förskolornas föräldramöten vilket uppskattas av både föräldrar och förskolepersonal. 

Respondenterna från barnhälsovården beskrev organisatoriska svårigheter med besök i 

föräldragrupperna då de är planerade kvällstid och distriktssköterskorna endast har 

dagtjänstgöring. En av avdelningscheferna betonade vikten av att distriktssköterskan deltar i 

föräldraträffar för att öka samverkan mellan verksamheterna. På några områden har personal 

från förskolan deltagit i barnhälsovårdens föräldragrupper under barnets första levnadsår. 

Dessa besök har många gånger haft fokus på marknadsföring av förskoleverksamheten men 

har på några ställen fått en annan inriktning där pedagogens kompetens tas tillvara på ett annat 

sätt i diskussioner med föräldrar kring barns utveckling. Respondenterna framhöll betydelsen 

av att i olika forum visa föräldrarna att det finns ett naturligt samarbete mellan professionerna 

i de olika verksamheterna och att en medvetenhet om det hos föräldrarna kanske kan 

underlätta ett samlat föräldrastöd också när det uppstår bekymmer.  Vidare beskrev 

representanter från förskola och barnhälsovård upplevelsen av att ett nära samarbete och en 

god gemensam relation med föräldrarna kan innebära att barn som ligger i riskzon fångas upp 

tidigt och familjen snabbt kan få hjälp och stöd. 

”Det har vi haft. Både på föräldramöten och vid föräldraråd där föräldrar från hela området 

samlas. Där har jag haft distriktssköterskan med och pratat. Sjukdomar är ämne nummer ett, 

men det är ju inte det det hela handlar om utan mer hur barnen mår i sin vardag och stötta 

föräldrarna i det. Och där hade vi jättebra diskussioner den kvällen och man vågade komma 

fram med tankar” (F5). 

”Jag har utvecklat det lite för jag känner…jag tycker det är bättre att säga ”kan inte vi ha ett 

möte och träffas tillsammans?” och då kan föräldrarna berätta själva. Då slipper de sitta och 

fundera över vad vi har pratat om i telefonen. För jag har märkt att det kan bli en viss oro 

över det. Jag skulle ju aldrig vilja att någon pratade om oss och inte vi fick vara med” (F2). 
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”Vi har ju möte både du (distriktssköterska) och jag och föräldern om det är saker och ting 

som rör både oss och BVC. Man kan ju hjälpas åt att trycka på från alla håll. För barnets 

skull. Och det tycker jag har varit strålande för där har vi ju verkligen sett resultat” (F3). 

”I mitt område finns många sociala faktorer, ibland social misär. Där känner jag att vi kan 

avlasta varandra och med föräldrars medgivande hjälpas åt att stötta föräldrarna, vi kan 

hjälpa till med olika saker” (F2). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För en kvalitativ innehållsanalys rekommenderas ett strategiskt urval med personer som med 

olika erfarenheter kan belysa området och på så sätt beskriva variationer (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2008). Önskvärt var därför att både få med representanter på 

ledningsnivå och personal som i praktiken möter barn och föräldrar i sitt vardagliga arbete på 

förskolan och i barnhälsovården. Utifrån dessa kriterier gjordes det slutliga valet av 

representanter av respektive arbetsledare. Valet av respondenter kan ha påverkat resultatet då 

en person kan vara mer positiv till samverkan och varit mer delaktig i samarbetet än en annan 

kollega. Vad gäller urvalet så fanns representanter från samtliga önskade professioner och det 

tillkom dessutom barnskötare vilket kan ha bidragit till ytterligare bredd i materialet. Det 

fanns respondenter från alla geografiska områden i kommunen även om områdena tyvärr inte 

representerades av samtliga professioner som önskades.  Möjligen innebar bortfallet att vissa 

viktiga synpunkter och aspekter gällande utvecklingen av samarbetet i de olika geografiska 

områdena inte framkommit tillräckligt då det är tydligt att samarbetet utvecklats olika långt 

och olika professioner är mer eller mindre involverade i arbetet. Frågan är om den positiva 

syn på samverkan och samarbete som framkommer i resultatet hade varit mindre positivt om 

bortfallet varit mindre?  

Valet av kvalitativ ansats i studien med fokusgruppintervjuer som metod fungerade väl för att 

få svar på de frågeställningar som definierades i syftet. Intervjuguidens huvudfrågor var 

tillräckligt tydliga för att mestadels hålla kvar fokus och den röda tråden. Diskussionerna kom 

igång väl och om det blev tyst försökte jag som moderator lyfta in respondenterna i samtalet 

igen. De respondenter som hade mycket erfarenhet av samarbete delade med sig av sina 
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positiva erfarenheter med risk att de dominerade samtalet. Fokusgruppsintervjuerna upplevdes 

som positiva för samarbetet i sig, då personer från de olika verksamheterna, som inte tidigare 

träffats, fick ett ansikte på varandra och under samtalets gång bestämde att de skulle kontakta 

varandra efteråt.  

Lundman & Hällgren- Granheim (2008), beskriver vikten av att genom hela 

forskningsprocessen reflektera över förförståelsens påverkan på arbetet. Deltagarna i 

fokusgrupperna var medvetna om mitt arbete som barnhälsovårdssamordnare och delaktighet 

i samverkansarbetet mellan verksamheterna. För att minska risken att av respondenterna 

bjudas in i diskussionerna markerades min roll som moderator i gruppen innan intervjun 

startade, vilket också respekterades. Det som ändå måste reflekteras över är om andra aspekter 

hade framkommit i samtalen om en helt utomstående forskare hade genomfört intervjuerna 

istället.  En fördel med förförståelsen, det vill säga den kunskap som fanns om de olika 

verksamheterna, dess olika kulturer och det samverkansarbete som pågått under åren, var 

bland annat att den ökade förmågan att sätta in studien i en kontext.  

Analysarbetet blev omfattande, men kvalitativ innehållsanalys lämpade sig väl som metod för 

att få en god överblick över textmassan. I en kvalitativ innehållsanalys ska det finnas en 

medvetenhet om och texten ska ses i ett större sammanhang och tolkas i sin kontext(Granskär 

& Högberg-Nielsen, 2008). För att öka trovärdigheten och för att hålla förförståelsen ”tyglad” 

i analysarbetet granskade även observatören som deltog vid fokusgruppsintervjuerna text och 

analysarbete med mer opartiska ögon och uppmärksammade vissa variationer och likheter 

som jag själv inte hade upptäckt.  

Resultatdiskussion  

Resultatet visade att samtliga professioner från både barnhälsovård och förskola har en positiv 

inställning till samverkan, att de vill samarbeta lokalt och tycker att det är viktigt och en 

nödvändighet. Samtidigt efterlystes mer tid, struktur och stöd från arbetsledning för att 

möjliggöra och utveckla samarbetet. Temat som utkristalliserade sig ”vi vill samarbeta, vi 

tycker det är viktigt, men förutsättningarna måste finnas” kunde skönjas och ringas in ganska 

tidigt i fokusgruppsintervjutexterna.   

Nutbeam (1998) och Dooris (2004) betonar att hälsa skapas i människors vardagsarenor och 

att gapet mellan dessa arenor behöver överbryggas. Samverkansarbetet i Karlskona kommun 
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har inneburit att broar har börjat byggas mellan förskola och barnhälsovård. En tydlig effekt 

är den kontakt och relation som skapats mellan personal i de olika verksamheterna. 

Respondenterna beskrev hur viktigt det är att ha fått ett ”ansikte” på varandra, att de vet vem 

de ska kontakta och att samarbetet har inneburit en ökad tillit, förtroende och respekt för 

varandra. De ser också varandra som ett stöd och bollplank i det gemensamma stödet till 

familjer. Även Willumsen och Hallberg (2003) beskriver i sin studie hur de professionella 

lyfter betydelsen av att bygga upp förtroendefulla relationer mellan sig för att öppet kunna 

tala om sina erfarenheter och tillsammans stötta varandra i att finna lösningar för barnet.  

Att skapa och utgå från en samsyn och gemensam värdegrund beskrevs av flera respondenter 

som en viktig förutsättning för samarbetet men också för att ha ett gemensamt budskap ut till 

föräldrarna. Mandell och Steelman (2003) menar också att en viss gemensam 

problemförståelse är nödvändig för fruktbar samverkan. Samsynen kan enligt Josefsson 

(2007) handla om att utgå från en gemensam kunskapsbas om exempelvis hälsans risk- och 

skyddsfaktorer.  En gemensam kunskapsbas behöver omfatta även arbetsledningen för att ge 

ett stöd ut i organisationen. Under fokusgruppintervjuerna framkom förskolans och 

barnhälsovårdens olika infallsvinklar och uppdrag, där förskolans mer salutogena 

förhållningssätt i synen på barn blev tydlig. En studie av Johansson, Weinehall och Emmelin 

(2009) antyder att olika uppfattningar om vad begreppet hälsofrämjande innebär kan leda till 

onödiga missförstånd och skapa barriärer för fortsatt utveckling av hälsofrämjande arbete. 

Eftersom det inom hälso- och sjukvården traditionellt sätt finns ett mer sjukdomsinriktat 

förhållningssätt (Johansson et al. (2009) kan ett hälsofrämjande perspektiv bli en viktig 

utmaning att arbeta vidare med. Intresset var stort hos respondenterna för mer gemensamma 

utbildningsinsatser och framförallt betonades vikten av att lämna sjukdoms- och 

problemfokuseringen för att ge plats för en mer salutogen och hälsofrämjande inriktning 

(Antonovsky, 1991).   

En samsyn kan enligt Fridolf (2002) uppstå genom samarbete och gemensamt lärande, vilket 

påbörjats mellan barnhälsovård och förskola i Karlskrona kommun. Att lära sig tillsammans 

var en av de kategorier som framkom i analysen och ett exempel är när de olika 

professionerna vid storsamverkansmötena hade gemensamma föreläsningar med 

hälsofrämjande tema som sedan diskuterades i tvärprofessionella grupper. Detta resulterade 

bland annat i ett lyckosamt gemensamt arbete med att grunda sunda kost- och rörelsevanor i 
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både barnhälsovård och förskola med ett gemensamt budskap till föräldrarna, men där även 

föräldrarna blev delaktiga i det hälsofrämjande arbetet. Det verkar således vara ett bra koncept 

med gemensamt lärande som ger en samsyn och innebär ett förändringsarbete i praktiken där 

personal från båda verksamheterna och föräldrarna är delaktiga. Något att fundera kring är om 

arbetet med exempelvis ”Grunda sunda vanor” varit mindre framgångsrikt i de geografiska 

områden där samarbetet inte är lika etablerat och där färre i personalen varit delaktiga? 

Fortsatta studier kan kanske titta vidare på om det finns skillnader i vilken grad arbetsformer 

påverkats i förhållande till delaktighet, samarbete och gemensamt lärande? 

Det hälsofrämjande arbetet riktar sig till enskilda individer/familjer likväl till befolkningen 

utifrån de folkhälsomål som finns definierade, vilket kräver en syntetisering av dubbla 

uppdrag (Olander, 2003). Detta innebär att samarbetet mellan barnhälsovård och förskola inte 

bara kan fokusera på enskilda barn och deras föräldrar utan dessutom kräver ett bredare 

folkhälsoperspektiv. Resultatet visade att samverkansarbetet i Karlskrona kommun både 

utvecklat samarbetet mellan olika professioner för stöd till enskilda barn och deras föräldrar, 

men också utvecklat samverkan, samarbete och samsyn runt frågor som berör befolkningens 

hälsa i stort som exempelvis arbetet med att grunda sunda mat- och rörelsevanor. 

Det framkom i fokusgruppintervjuerna att samarbetet är olika etablerat i de olika geografiska 

områdena; en del har haft ett samarbete sedan många år tillbaka, flera har under de senaste 

åren kommit igång med att utveckla samarbetet och kommit en bit på väg medan det i ett fåtal 

områden knappt är etablerat något samarbete alls. En fråga att ställa sig är naturligtvis varför 

det ser så olika ut? Vilka faktorer är det som gör att samarbetet fungerar så väl på ett 

geografiskt område men inte på ett annat? En enskild anledning till detta kunde inte 

identifieras. Det blev snarare tydligt att utvecklingen av samarbete kan bero både på den 

enskilda individens engagemang och arbetsledningens stöd, men även att det måste finnas ett 

engagemang från både förskola och barnhälsovård. Framgång i samarbetet kunde skönjas där 

det fanns engagerad, motiverad personal från bägge verksamheterna tillsammans med positiv 

inställning hos arbetsledarna. Fyndet får stöd av Fridolf (2002) som beskriver betydelsen av 

att arbetsledningen visar att samverkan är viktig och av Josefsson (2007) som menar att en 

ömsesidig upplevelse att samverkan gör nytta ökar motivationen hos de olika parterna. 

Respondenterna antydde under intervjuerna att enskilda personer prioriterar samarbete olika 

högt och att detta rör samtliga professioner. Det kan handla om enskilda distriktssköterskor 
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som tydligt visar engagemang för ett samarbete och kan driva arbetet ganska framgångsrikt 

trots bristande stöd från sin chef. Det kan vara enskilda chefer från de olika verksamheterna 

som vill hitta former för samverkan men som saknar gemensamma arenor att träffas och lyfta 

frågan. Det kan vara förskolläraren eller barnskötaren som vill samarbeta men inte har mandat 

eller möjlighet att själv medverka i samarbetet. Det är således olika aspekter som påverkar 

och vilka som deltar i samarbetet. 

Enligt Johansson et al. (2010) indikerar internationell forskning att möjligheten för 

professionella att engagera sig i hälsofrämjande arbete ofta beror på organisationsfaktorer som 

står utanför deras egen kontroll. För att samverkan ska bli långsiktig och hållbar är det viktigt 

att alla aktörer det vill säga både arbetsledning, personal och brukare görs delaktiga i 

utvecklingsarbetet (Eriksson et al. (2007). Även Nutbeam (1998) betonar betydelsen av 

delaktighet av aktörerna på vardagsarenorna i hälsofrämjande arbete. Resultatet i denna studie 

visar att det ser olika ut hur samverkan organiserats och vilka som är delaktiga i olika 

geografiska områden. Inom ett rektorsområde betonades betydelsen av personalens 

delaktighet även för deras egen professionella utvecklings skull, att de får känna att de får ta 

ansvar, växa och bli stärkta i sin profession. Kanske detta sedan har betydelse när de i sin tur 

ska kunna stärka föräldrarna?  

En studie av Willumsen och Severinsson, (2005), med fokus på föräldrars erfarenhet av 

samverkan och beskriver föräldrarnas roll och delaktighet i samarbetet som viktig, att de ville 

bli betraktade som likvärdiga partner i samverkansprocessen och att detta också gav dem stöd 

i sitt föräldraskap. Även Mandell och Steelman (2003) betonar brukarnas medverkan för att 

samarbetet ska bli hållbart. Föräldrarnas delaktighet har inte uppmärksammats så mycket i 

denna studie, vilket är en brist, och blir en viktig del i den fortsatta uppföljningen av 

samverkansarbetet, liksom samverkansarbetets betydelse för det enskilda barnet och dess 

hälsa. Föräldrars delaktighet och gemensamt föräldrastöd förekommer i barnhälsovårdens 

föräldragrupper och vid förskolans föräldramöten, men mer sällan, vilket respondenterna 

lyfter fram som ett viktigt utvecklingsområde. Även föräldrastöd i form av gemensamma 

träffar med enskilda familjer förekommer på några håll och beskrivs som mycket värdefullt 

både av förskolans och av barnhälsovårdens representanter. Dessa synpunkter får sitt stöd i en 

undersökning av Stenhammar (2008) där resultatet visar att föräldrar efterfrågar stöd av 
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personal från förskola och barnhälsovård och att de ser förskolan som en arena för ett 

gemensamt stöd med fortbildning och diskussionsgrupper gärna kvällstid.  

Tidsbrist, allt fler barn att ansvara över och mer arbetsuppgifter och krav lyftes fram som 

hindrande för samarbetet. Även Johansson et al.(2010) beskriver svårigheten med att finna en 

balans mellan resurser och uppdrag. Brist på tid är en försvårande omständighet för 

hälsofrämjande arbete där allt fler uppgifter måste lösas på kortare tid och det är svårt att 

finna utrymme för fler uppdrag. I hälso- och sjukvården innebär brist på tid ofta att 

hälsofrämjande arbete får stå tillbaka för sjukdomsorienterade åtgärder. Enligt resultatet i en 

nationell kartläggning av föräldrastöd (Wallby, 2008) är det angeläget att hitta former för att 

mäta vårdtyngd och arbetsbelastning på BVC för att adekvat tid ska kunna läggas på 

hälsofrämjande och förebyggande arbete. Respondenterna från barnhälsovården framförde 

förhoppningar om att den organisationsförändring som pågår i landstinget och innebär att fler 

distriktssköterskorna kommer arbeta med enbart barnhälsovård ska kunna underlätta 

samarbete med målet att främja barns hälsa.  

Det blev tydligt i studien att samverkan och samarbete behövs på alla nivåer för att utvecklas. 

Fridolf (2002), Johansson et al. (2010) och Danermark (2000) beskriver betydelsen av aktiv 

arbetsledning i samverkansprocessen. Det framkom dock viss osäkerhet bland arbetsledarna 

över deras roll i samverkansarbetet. Ett par av respondenterna såg framförallt sin roll som 

chef att möjliggöra för sin personal att lösgöras från arbetsplatsen för att kunna medverka vid 

samverkansmöten, men nämnde inte något om egen delaktighet eller betydelse i 

samarbetsprocessens utvecklande. Både Axelsson och Bihari- Axelsson (2007) och Hjern 

(2007) menar att det behövs samverkanskompetens i de verksamheter som är berörda av 

samverkan. Det uttrycktes även önskemål från cheferna i fokusgruppintervjuerna om att 

träffas för att diskutera sin roll i samverkansarbetet. Studien visar således på behov både av 

ökad kunskap om samverkan hos arbetsledningen men även av att skapa arenor för dem att 

träffas över verksamhetsgränserna vilket också får stöd i tidigare forskning. Det framkom 

också att det finns ett behov för all personal delaktig i samverkansarbetet att öka kunskapen 

om varandras kulturella och yrkesmässiga skillnader, vilket också betonas av Hjern (2007). 

Detta har resulterat i att årets storsamverkansmöte, hösten 2010, kommer att behandla just 

samverkanskompetens. 
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Resultatet pekade på att en viktig ledningsuppgift är skapandet av struktur för samarbetet. En 

framgångsrik samverkan kräver struktur och tydlighet vad gäller mål, målgrupp, yrkesroller, 

arbetsfördelning och rutiner (Mandell och Steelman, 2003, Josefsson, 2007). Ett 

arbetsredskap som lyfts fram är sektorsövergripande möten där den som berörs av samarbete 

deltar (Josefsson, 2007). I de olika geografiska områdena i kommunen har lokala 

samverkansgrupper bildats, vilka träffas med olika tidsintervall. En av respondenterna hade 

upplevelsen av att man inte riktigt visste vad man skulle avhandla vid samverkansmötet, utan 

att det kändes som man träffades för att det var bestämt utan att riktigt veta varför. Detta visar 

på vikten av att det finns en struktur för dessa möten och ett mål för varför man träffas som är 

tydligt för alla, vilket blir ett viktigt utvecklingsområde.  

Det framkom att personalen upplevde att de behövde varandra för att få en bättre helhetssyn, 

vilket många gånger är anledningen till att samverkan initieras från första början (Hjortsjö, 

2005). Denna inställning väcker ju också en fundering över vilka fler perspektiv som behövs 

för en helhetssyn på barnet och familj? På flera områden har nätverket utvecklats till att även 

omfatta andra aktörer kring barnfamiljen som exempelvis bibliotek, logoped och sociala 

myndigheter. Önskemål fanns om att ytterligare utveckla samverkan med sociala myndigheter 

och gärna att hitta en lösning för samlokalisering i familjecentral vilket får stöd i en nationell 

kartläggning av föräldrastöd (Wallby, 2008) där detta organisationssätt förespråkas för att 

främja samverkan och föräldrastöd. Familjecentralen är en lättillgänglig mötesplats för 

barnfamiljer för att stärka socialt nätverk, stödja föräldrar i deras föräldraskap och skapa 

arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga (SOU 2008:131). Denna brukar innefatta, 

mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande socialtjänst (Hjortsjö, 

2005) och är ett exempel på samverkansform och hälsofrämjande arena som förespråkas i 

propositionen En förnyad folkhälsopolitik (Regeringen, 2008). I Karlskrona kommun finns 

ännu ingen familjecentral, vilket kanske kan vara en viktig fråga att lyfta för vidare 

diskussion? 

Slutsatser 

Slutsatser som kan dras från studiens resultat och analys är att samverkansarbetet mellan 

barnhälsovård och förskola i Karlskrona kommun har haft betydelse för utveckling av det 

lokala samarbetet, arbetsformer och arbetets innehåll samt för personalens professionella 

utveckling och kompetens. En bro har börjat byggas över gapet mellan de två hälsofrämjande 
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arenorna. Relationer har skapats, de olika professionerna har bytt erfarenheter och 

kompetenser och har lärt sig tillsammans. Samsyn har utvecklats vilket påverkat arbetets 

innehåll i vardagen med barn och föräldrar. Samarbetet är dock olika etablerat och har 

organiserats på skilda sätt med olika grad av delaktighet. Både arbetsledning och personal har 

en positiv inställning till samarbete och tycker det är nödvändigt. Bättre förutsättningar i form 

av struktur, avsatt tid och stöd från en engagerad arbetsledning är viktiga utvecklingsaspekter 

som framkom. Studien har givit mycket viktig information och kunskap om olika 

professioners synpunkter, upplevelser och erfarenheter av samverkan, vilket var syftet med 

studien. Denna kunskap tillsammans med underlag från andra studier är angeläget och 

värdefullt att ta vara på i det fortsatta utvecklingsarbetet i Karlskrona kommun för en hållbar 

samverkan med syftet att främja barns hälsa. Denna studie, som är en del i en mer omfattande 

uppföljning av det samverkansarbete som pågått och pågår, inriktade sig på personalens 

synpunkter, erfarenheter och upplevelser av samverkan och samarbete. I det fortsatta 

uppföljningsarbetet är det betydelsefullt att ta del av föräldrarnas synpunkter och upplevelser 

av samarbetet mellan barnhälsovård och förskola. 
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Bilaga 1 
 

Karlskrona 100209 

Inbjudan till medverkan i en uppföljningsstudie av  

Samverkan mellan barnhälsovård och förskola – 5 års utvecklingsarbete i Karlskrona 
kommun 

Barns uppväxtvillkor i samspel mellan ärftliga faktorer och den omgivande miljön är nära 
förknippat med deras hälsa under hela livet. Tidiga insatser i form av hälsofrämjande och 
förebyggande arbete kan därför ha stor betydelse. Den svenska folkhälsopolitiken 
”Regeringspropositionen 2007/08:110, betonar det gemensamma ansvaret för människors 
hälsa där bland annat kommuner och landsting är viktiga aktörer. Den lyfter särskilt fram barn 
och unga som en viktig målgrupp i det hälsofrämjande folkhälsoarbetet där förskola och 
barnhälsovård är viktiga arenor. Kompetensutveckling, att hitta samverkansformer och 
effektiva kommunikationskanaler lyfts fram som angeläget för folkhälsoarbetets utveckling. 

I Karlskrona kommun bedrivs sedan 2006 ett utvecklingsarbete med fokus på att utveckla 
samarbetsformer mellan barnhälsovård och förskola . Målet är att bygga upp en hållbar 
samverkan av god kvalitet där det lokala samarbetet är det viktiga i vardagsarbetet och där 
årliga större samverkansmötena skall fungera som en energikick fylld med erfarenhetsutbyte, 
idékläckare och kunskapspåfyllnad. Hitintills har fyra storsamverkansmöten för personal på 
BVC och förskolor i Karlskrona kommun genomförts.  

Under våren kommer en uppföljning att genomföras för att undersöka vad personalen har för 
tankar kring det samverkansarbete som pågått och vad det haft för betydelse för personalens 
utveckling och kompetens, arbetsformer samt för det lokala samarbetet mellan 
verksamheterna. Uppföljningen kommer att presenteras som en magisteruppsats vid 
Mittuniversitetet och förhoppningsvis ge kunskaps- och erfarenhetsunderlag för fortsatt 
utveckling av såväl landstings- och kommunsamverkan som lokalt områdessamarbete samt 
för spridning av erfarenheter till andra kommuner. 

För att samla in olika personalgruppers tankar och erfarenheter från Samverkansarbetet 
kommer fokusgruppintervjuer att genomföras. Två fokusgruppsintervjuer planeras med 
rektorer för kommunens förskolor samt avdelningschefer från de olika primärvårdsområdenas 
barnavårdscentraler (BVC). Ytterligare två fokusgrupper planeras med distriktssköterskor, 
förskollärare och specialpedagoger från de olika geografiska områdena. 
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Plan för genomförande av fokusgruppsintervjuerna: 

Rektorsområde: Lyckeby, Nättraby och Trossö och 

Primärvårdsområde: Lyckeby, Centrala Karlskrona och Nättraby. 

• Fredag 12 mars kl 09.30-11.00: En rektor från varje rektorsområde och en 
avdelningschef från varje primärvårdsområde. 

• Måndag 15 mars kl 13.30–15.00: En förskollärare samt en specialpedagog från varje 
rektorsområde och en distriktssköterska från varje primärvårdsområde. 

 

Rektorsområde: Jämjö. Rödeby och Sunnadal och  

Primärvårdsområde: Jämjö, Rödeby, Tullgården/Kungsmarken 

• Måndag 15 mars kl 10.00- 11.30: En rektor från varje rektorsområde och en 
avdelningschef från varje primärvårdsområde. 

• Tisdag 16 mars kl 13.30–15.00: En förskollärare samt en specialpedagog från varje 
rektorsområde och en distriktssköterska från varje primärvårdsområde. 

 

Samtliga fokusgruppintervjuer kommer att äga rum på Wämö Center, 
Primärvårdsförvaltningen, Karlskrona, i konferensrummet ”Hönshuset”. 
Fokusgruppsinterjuerna kommer att genomföras av Johanna Tell, Barnhälsovårdssamordnare i 
Landstinget Blekinge som också är ansvarig för studien. Medverkar vid intervjuerna gör 
också Ewy Olander, som är handledare och lektor vid Blekinge Tekniska Högskola 
(ewy.olander@bth.se)  

 

VÄLKOMMEN! 

Anmälan om deltagande i fokusgruppintervju görs senast fredag 26 februari till: 
Johanna Tell.  Ange namn, arbetsplats, kontaktuppgifter samt namn på ansvarig chef.   

Hör gärna av dig för mer information. 

Vänliga hälsningar 

Johanna Tell 

Barnhälsovårdssamordnare 

Landstinget Blekinge  

johanna.tell@ltblekinge.se

Tfn 0455-735408 alternativt 0733-12 15 48 
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Information om genomförandet av fokusgruppsintervjuerna.  

Att delta i en fokusgruppintervju innebär att du tillsammans med några andra personer under 
cirka 1½ timme träffas och diskuterar kring ett visst ämne. I denna uppföljning är fokus på det 
samverkansarbete som pågår mellan förskola och barnhälsovård i Karlskrona kommun. 
Diskussionsfrågorna gäller de tankar ni har kring vilken betydelse samverkansarbetet har och har 
haft för det lokala samarbetet mellan verksamheterna, arbetsformerna och för egen utveckling 
och kompetens. 

Intervjun kommer att spelas in på band för att resultatet ska bli så korrekt som möjligt. 
Genomförande och handhavande av inspelat material följer forskningsetiska riktlinjer. 
Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras i låst utrymme vid BTH. 
Utgångspunkten är att samtliga deltagare i gruppen respekterar varandras ord som konfidentiella. 
Deltagandet i studien är frivilligt. Du kan när helst du vill avbryta din medverkan utan att ange 
orsak.  

 

Jag har tagit till mig informationen och ger mitt medgivande om att delta i fokusgruppintervjun. 

 

 

__________________________  _________________________ 

Underskrift    Datum 

 

Arbetsplats: 

E-post- adress: 

Tfn: 

 

Dokumentet medtas till intervjun 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

Fokusgruppintervju med distriktssköterskor, förskollärare och 
specialpedagoger 

I denna studie är fokus det samverkansarbete som pågår mellan förskola och barnhälsovård i 
Karlskrona kommun. De frågor som vi kommer att diskutera kring är följande: 

 

1) Hur många av er har deltagit i något av de årliga storsamverkansmöten som 
genomförts i kommunen? 

 

2) Vad innebär samverkan och samarbete mellan barnhälsovård och förskola för er? 

 

3) Vad har ni för tankar om vad samverkansarbetet har och har haft för betydelse 
för ert lokala samarbete mellan barnhälsovård och förskola? 

 

4) Vad har ni för tankar om vad samverkansarbetet har och har haft för betydelse 
för era arbetsformer och arbetets innehåll? 

 

5) Vad har ni för tankar om vad samverkansarbetet har och har haft för betydelse 
för er egna professionella utveckling och kompetens? 

 

6) Vad har ni för tankar om hur samverkan kan utvecklas och formas framöver? 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 

Fokusgruppintervju med avdelningschefer och rektorer 

I denna studie är fokus det samverkansarbete som pågår mellan förskola och barnhälsovård i 
Karlskrona kommun. De frågor som vi kommer att diskutera kring är: 

1) Hur många av er har deltagit i något av de årliga storsamverkansmöten som 
genomförts i kommunen? 

 

2) Vad innebär samverkan och samarbete mellan förskola och barnhälsovård för 
er? 

 

3) Hur har ni chefer involverats i det övergripande samverkansarbetet och i det 
lokala samarbetet mellan verksamheterna? 

 

4) Vad har ni för tankar om vad det utvecklingsarbete (gällande samverkan mellan 
barnhälsovård och förskola) som pågått under 5 år har och har haft för betydelse 
för ert lokala samarbete mellan barnhälsovård och förskola? 

 

5) Vad har ni för tankar om vad det utvecklingsarbete (gällande samverkan mellan 
barnhälsovård och förskola) som pågått under 5 år har och har haft för betydelse 
för era arbetsformer och arbetets innehåll? 

 

6) Vad har ni för tankar om vad det utvecklingsarbete (gällande samverkan mellan 
barnhälsovård och förskola) som pågått under 5 år har och har haft för betydelse 
för personalens professionella utveckling och kompetens? 

 

7) Vad har ni för tankar om hur samverkan och samarbete kan utvecklas och 
formas framöver? 
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