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Hälsovägledning i barnhälsovården 
Erfarenheter av sju års- forsknings- och utvecklingsarbete  
 
 
SAMMANFATTNING 
Hösten 1997 påbörjades ett forsknings- och utvecklingsarbete i samarbete mellan 
Lyckeby primärvårdsområde, Landstinget Blekinge och Blekinge Internationella 
Hälsohögskola (nuvarande Sektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola) 
med fokus på hälsovägledning i barnhälsovården. Utgångspunkterna var att arbe-
tet skulle utgå från den praktiska verksamheten med aktiv medverkan av 
deltagande praktiker och forskare samt ha en teoriutvecklande ansats. Våren 2005 
genomfördes föreliggande utvärdering för att samla ihop erfarenheter och kunskap 
som förvärvats om hälsovägledningsarbete och utvecklingsarbetets struktur, pro-
cess och effekter samt kunskap om faktorer som inverkade på utvecklingsarbetets 
genomförande och hållbarhet. Data samlades in genom utvecklingsarbetets doku-
ment, studier av dokumentation i barnhälsovård journaler, föräldraundersökning, 
deltagande observationer och fältanteckningar samt enskilda intervjuer med delta-
gande distriktssköterskor. 
 Utvärderingen visar att utvecklingsarbetets arbetssätt med utgångspunkt i aktiv 
medverkan och att arbetet skulle formas gemensamt i gruppen har motsvarat syf-
tet med utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetets arbetssätt enligt hälsoarbetets 
process, var betydelsefullt både för verksamhetsutvecklingen i sin helhet och för 
det enskilda hälsovägledningsarbetet. Det övergripande mål för arbetet i utveck-
lingsarbetet var att utveckla hälsovägledningen till en mer individ- och 
familjecentrerad hälsovägledning, som är organisatoriskt möjlig att tillämpa och 
är av god kvalitet är övervägande uppnått. De mest betydelsefulla effekterna av 
utvecklingsarbetet har fokus på barnhälsovårdens status, sjuksköterskans profes-
sionella roll, hälsovägledningens kvalitet, utvecklingsklimat och samverkan. 
Spännvidden visar att hälsovägledningsarbetet finns i ett komplext samspel mel-
lan olika faktorer och samspelet mellan dem är centralt för utvecklingen av 
hälsovägledning. Faktorer som inverkar stödjande och underlättande för utveck-
lingsarbetet har fokus på delaktighet, utvecklingstillåtande arbetsmiljö, support 
uppifrån, tid och resurs utifrån. Faktorer som är hindrande för att kunna behålla de 
förändringar som genomfördes och för ett fortsatt utvecklingsarbete har fokus på 
arbetsledningens intresse, distriktssköterskans arbetsfält, resurser, och kontinuitet. 
 Erfarenheterna från forsknings- och utvecklingsarbetet är att förändringsarbete 
som utgår från den praktiska verksamheten och där distriktssköterskorna är aktivt 
delaktiga i ett participatoriskt arbetssätt och ett processtänkande i strukturen samt 
en teorigenererande ansats, ger goda förutsättningar för deltagare att nå både ut-
veckling och uppsatta mål.  

 
Sökord: Barnhälsovård, Grounded Theory, hälsovägledning, hälsoarbetets pro-
cess, participatoriskt forsknings- och utvecklingsarbete, utvärdering. 
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INTRODUKTION 
Hösten 1997 påbörjades ett forsknings- och utvecklingsarbete i samarbete mellan 
Lyckeby primärvårdsområde, Landstinget Blekinge och Blekinge Internationella 
Hälsohögskola (nuvarande Sektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola) 
med fokus på hälsovägledning i barnhälsovården. Utgångspunkterna var att arbe-
tet skulle utgå från den praktiska verksamheten med aktiv medverkan av 
deltagande praktiker och forskare samt ha en teoriutvecklande ansats. Utveck-
lingsarbetet bedrevs under två år som ett projekt (Barnhälsovården i Lyckeby, 
2000b) och fortsatte därefter som en del i den ordinarie verksamhetsutvecklingen. 
Våren 2005, fem år efter det att projektet avslutades, genomfördes föreliggande 
utvärdering för att samla ihop erfarenheter och kunskap som förvärvats om hälso-
vägledningsarbete och utvecklingsarbetets struktur, process och effekter samt 
kunskap om faktorer som inverkade på utvecklingsarbetets genomförande och 
hållbarhet.  

Deltagare i utvecklingsarbetet var distriktssköterskor som organisatoriskt är 
knutna till Distriktssköterskemottagningen, Lyckeby vårdcentral, Landstinget 
Blekinge med ansvar för hälso- och sjukvård inkluderat barnhälsovård och deras 
närmaste chef, samt en forskare från Blekinge Tekniska Högskola. Det var ett 
mycket fruktbart samarbete som bidrog till att ge högskolan en värdefull anknyt-
ning till praktisk verksamhet och ny kunskap om hälsovägledning och den 
praktiska verksamheten teoretisk grund för hälsovägledningsarbete, värdefulla 
erfarenheter, kunskaper och färdigheter för strukturerat hälsoarbete och utveck-
lingsarbete.  

Begreppet hälsovägledning etablerades som ett samlingsbegrepp för distrikts-
sköterskans arbete med information, rådgivning, undervisning, samtal m.m. för att 
stödja föräldrar och barn att främja och bevara hälsa eller att förebygga ohälsa 
genom Olanders tidigare studier av hälsovägledning (1993, 1994, 1998). 

Vi som deltog tackar varandra för ett givande, slitsamt, men roligt och lärorikt 
samarbete. Vi tackar också vikarierande distriktssköterskor och undersköterskorna 
vid distriktssköterskemottagningen för support och värdefulla synpunkter. Vi vill 
också tacka tidigare och nuvarande verksamhetschef för Lyckeby- Jämjö Primär-
vårdsområde, tidigare och nuvarande verksamhetschef och 
primärvårdssekreterare/vårdutvecklare vid Primärvårdsförvaltningen för den upp-
muntran och möjligheter för verksamhetsutveckling som gavs. Dessutom vill vi 
tacka Landstinget Blekinge, Rådet för Hälso- och Sjukvårdsforskning i Södra 
Sverige, Trygghetsfonden och Blekinge Tekniska Högskola för ekonomiskt stöd 
för det aktuella forsknings- och utvecklingsarbetet.  

 
 

Hälsovägledning i barnhälsovården 
Barnhälsovården i Sverige är en strategisk arena för landets folkhälsoarbete (Re-
geringen 2002). Den utgör en av landets grundläggande insatser för barn- och 
barnfamiljer och nästan alla föräldrar tar del av dess verksamhet (Jansson, 2000). 
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Barnhälsovårdens sjuksköterskor är betydelsefulla aktörer i detta folkhälsoarbete. 
Det är de som utformar barnhälsovårdens hälsoarbete i enskilda möten med för-
äldrar och barn, vid tidsbeställda besök eller vid sjuksköterskornas öppna 
mottagning på BVC, vid hembesök och i föräldragrupper.  Förutom att utföra häl-
soundersökningar och utvecklingsbedömningar har de en mångsidig pedagogisk 
uppgift, som innefattar generell hälsoinformation, förklaringar av undersökningar 
och bedömningar som utförs, individuell hälsovägledning och stödjande samtal.  
 Föräldrar och barn som barnhälsovårdens sjuksköterskor möter på BVC kom-
mer från skiftande miljöer och kulturer. De har olika förutsättningar, erfarenheter 
och värderingar, vilket har betydelse för hur de känner, tänker och handlar. De har 
också olika behov som bör tillfredsställas och efterfrågan av barnhälsovårdens 
tjänster kan på så sätt variera. Såväl nationella som lokala mål och riktlinjer för 
barnhälsovård och primärvård betonar föräldrarnas rätt till information, självbe-
stämmande, medinflytande samt kvalitet, helhetssyn, kontinuitet, tillgänglighet 
och samverkan (Landstinget Blekinge, 1995; Socialstyrelsen, 1991, 1994; SOU 
1997:161). Barnhälsovårdens sjuksköterskor ställs härigenom dagligen inför en 
pedagogisk utmaning, dvs. att genomföra hälsoarbete så att det främjar den en-
skilda familjens hälsa och blir en del i deras lärande. Detta ställer krav på 
kommunikation och arbetssätt med stor flexibilitet som utgår från den enskilde 
individen med målsättning att vägleda och stärka föräldrarna och som inte hindras 
av omgivande faktorer i hälsovägledningsprocessen eller av bristande kompetens i 
hälsovägledningens "konst”. 
 Nationella styrdokument (Socialstyrelsen, 1981, 1984, 1991, 1994) och lokala 
styrdokument (Landstinget Blekinge, 1995) betonar distriktssköterskans hälsoväg-
ledande arbete i barnhälsovården. De gäller fortfarande som riktlinjer för arbetet 
och anger mål, innehåll, förhållningssätt samt övergripande arbetssätt. Mindre 
tonvikt är lagt på beskrivning av pedagogiska aspekter och på distriktssköterskans 
roll som vägledare i ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Sjuksköterskans 
pedagogiska verksamhet i folkhälsoarbetet är inte tydlig, uttalad, efterfrågad, dis-
kuterad eller problematiserad, varken av sjuksköterskorna själva eller av hälso- 
och sjukvårdsverksamheten (Gedda, 2001). Gedda menar att arbetet behöver ren-
odlas, synliggöras och utvecklas inom yrkesprofessionen, i utbildning och 
praktisk verksamhet.  
 Utvärderingar och utredningar om barnhälsovården under 90-talets första del 
aktualiserade behov av förändrade metoder för samtal och rådgivning (Hagelin, 
1991; Sjölander & Stenhammar, 1991; Sundelin, 1992). De konstaterade att barn-
hälsovården till stora delar hade stagnerat och att arbetsformerna hade fastnat i 
gamla rutiner. Den hade inte utvecklats och anpassats till rådande hälsoproblem 
eller till gällande mål och riktlinjer. Barnhälsovårdens hälsoupplysningsarbete 
behövde utvecklas vad gäller innehåll, metoder och strategier. Insatserna för att 
främja föräldrar i deras föräldraskap var bristfälliga. I en utvärdering av Föräldra-
utbildningen i Landstinget Blekinge bedömdes fortbildning och metodutveckling 
för personalen som nödvändig för att kunna förverkliga målet med föräldrautbild-
ning för alla föräldrar (Johansson & Rosenquist, 1998). Under senare delen av 
1990-talet efterfrågades mer pedagogiska aspekter på hälsoarbete i utredningar 
om barnhälsovårdens framtida verksamhet (Bremberg, 1998; MFR, 1999; SOU, 
1997:161). 
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BAKGRUND 
Forsknings- och utvecklingsarbetets ursprung 
När forsknings- och utvecklingsarbetet startade fokuserade befintlig forskning och 
utbildningsmaterial om hälsovägledningsarbete, mest på det direkta hälsovägled-
ningssamtalet, hälsovägledarens förhållningssätt och samtalsmetodik. 
Hälsovägledningen placerades inte i den verksamhet och det sammanhang som 
mötet sker i eller beskrev de faktorer som påverkar personerna i själva hälsoväg-
ledningssituationen. Olanders studie (1998) visade att det direkta 
hälsovägledningsarbetet inte kan ses separat utan måste ses i ett sammanhang där 
flera olika faktorer inverkar på hur hälsovägledningsarbete utformas och genom-
förs. Studien visade att hälsovägledning i barnhälsovården är ett mångfacetterat 
arbete med flera områden och uppgifter som kräver olika angreppssätt och meto-
der som skall integreras med varandra. Studien visade också att hälsovägledning 
är en komplex pedagogisk process, som egentligen kan ses som två parallella pro-
cesser. Den ena kan ses som en utbildningsprocess, där innehåll och utformning 
av hälsovägledningen utgår från styrdokumentens riktlinjer och barnhälsovårds-
program. Den andra kan ses som lärandeprocess, där innehåll och utformning av 
hälsovägledningen utgår från föräldrarnas behov, förståelse och lärande.  

Flera distriktssköterskor i studien ansåg att arbetets inriktning var otydlig och 
att det saknades diskussioner om mål och metoder samt att de därför använde oli-
ka angreppssätt vilket bidrog till bristande kontinuitet i hälsovägledningsarbetet. 
De ansåg att förutsättningar för en ”bra” hälsovägledning i flera avseende var 
bristande. Framförallt angavs en otillfredsställande arbetssituation, bristande in-
tresse från arbetsledningen, otillräckliga mål- och metoddiskussioner, tidspress i 
mötet med föräldrar och barn, bristande kompetens för vissa uppgifter och en 
ofördelaktig fysisk miljö som hindrande faktorer. Det visar att faktorer som orga-
nisation, personalresurser, arbetsledning, fortbildning och miljö finns i ett samspel 
med distriktssköterskornas inställning, kunskap och färdigheter för hälsovägled-
ningsarbete och inverkar på hälsovägledningens kommunikation, arbetssätt och 
innehåll. Faktorerna och samspelet mellan dem skapar varierande möjligheter för 
föräldrars delaktighet, aktivitet och lärande. Med den här kunskapen räcker det 
troligtvis inte att inrikta utvecklingsarbete på själva hälsovägledningssamtalet, att 
enbart införa en ny modell eller metod för hälsovägledning. Hälsovägledning bör 
angripas ur en bredare aspekt, där hälsovägledningens sammanhang och miljö 
inkluderas genom att forsknings- och utvecklingsarbetet också riktas mot olika 
faktorer i verksamheten, organisation, miljö, kompetens m.m. som inverkar på 
hälsovägledningsarbetet.  

Olander presenterade studiens resultat för distriktssköterskorna i alla primär-
vårdsområden i Landstinget Blekinge. Vid samma tillfälle presenterade Olander 
planerna på ett forsknings- och utvecklingsarbetet med två primärvårdsområden 
involverade, inriktat på utveckling av hälsovägledning i barnhälsovården med 
utgångspunkt från fyra grundstenar för delaktighet och utveckling (se 2.2). Di-
striktssköterskorna i alla primärvårdsområden i landstinget Blekinge tillfrågades 
om de ville medverka i ett inledande projekt under två år. Flera områden var in-
tresserade av att vara med. Primärvårdens förvaltningsledning skulle avgöra vilka 
av de intresserade områdena som skulle kunna medverka. De ansåg att det endast 
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fanns möjlighet för ett område att medverka, då övriga som hade visat intresse, 
var engagerade i andra projekt eller verksamhetsutveckling. Det blev den di-
striktssköterskeverksamhet med barnhälsovård som organisatoriskt är knuten till 
Lyckeby vårdcentral inom Lyckeby-Jämjö primärvårdsområde. 

 
 

Utgångspunkter och syfte 
Den värdemässiga och teoretiska grunden för utvecklingsarbetet utgick från att 
arbetets upplägg och genomförande skulle vara överensstämmande med vad som 
anges i mål och riktlinjer för svensk hälso- och sjukvård (SFS 
1993:787/1996:787) och barnhälsovård (Landstinget Blekinge, 1995, Socialstyrel-
sen, 1991; 1994) De betonar ett arbetssätt med respekt för föräldrars och barns 
autonomi och integritet som ger möjlighet till medinflytande och delaktighet samt 
stärker föräldrarnas möjligheter till ansvarstagande och beslutsfattande. Förväntas 
barnhälsovårdens personal arbeta utifrån dessa riktlinjer i hälsovägledningsarbe-
tet, bör utvecklingsarbetet utgå från samma grundtankar och ge deltagarna 
möjlighet till aktivt deltagande, ansvarstagande och beslutsfattande.  

Grunden för hälsofrämjande och förebyggande arbete (Health promotion) och 
hälsoundervisning (Health education) finns i Världshälsoorganisationens ”Hälsa 
för alla” (WHO, 1998,) och i aktuell litteratur om hälsoarbete (Ewles & Simnett, 
1995, Tones & Tilford, 1994; Bunton & Mcdonald, 1992). De framhåller att häl-
sofrämjande och förebyggande arbete har som syfte att öka förutsättningar för 
människor att aktivt agera för sin hälsa och att öka kontrollen över hälsans be-
stämningsfaktorer och att hälsoarbetet skall främja utvecklingen av individens 
”empowerment”; dvs. att ha makt över sin situation. Hälsoundervisning som är 
inriktad på att öka individers empowerment utgår från en holistisk syn på hälsa 
och inriktas på att stärka individens resurser, tron på sig själv och tilltron till sina 
resurser och egen kunskap (Tones, 1994; Wallerstein & Bernstein, 1988). Över-
ensstämmande med dessa grundstenar bör utvecklingsarbetet ske i en ständig 
dialog och främja distriktssköterskans uppfattning om egen kapacitet och resurser 
till att påverka och hantera hälsovägledningsarbetet och därigenom främja utveck-
ling av de deltagande distriktssköterskornas empowerment och kompetens. 

Då hälsovägledning ses som en lärandeprocess (Olander, 1998), krävs arbets-
sätt som skapar möjligheter för föräldrar till reflektion, aktivt lärande och 
medvetet handlande och beslutfattande. En sådan hälsovägledning utgår från indi-
videns erfarenheter och innefattar flera steg från att identifiera situationen till att 
värdera de handlingsalternativ som väljs (Kolb, 1984; Schön 1991). Den lärande-
processen kan liknas vid processen och faserna som beskrivs för hälsoarbete och 
förändringsarbete med grundläggande faserna identifierings/inventering, ana-
lys/planering, genomförande och utvärdering (Ewles & Simnett, 1995). 
Överensstämmande med att distriktssköterskor förväntas använda ett arbetssätt 
som främjar lärandeprocessen i mötet med familjerna i barnhälsovården, bör även 
utvecklingsarbete utgå från en sådan process för att ge möjlighet till att distrikts-
sköterskor utvecklar sina färdigheter för att arbeta i en sådan process med 
hälsovägledning. 
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För att stämma överens med ovanstående värden och antaganden valdes ”Par-
ticipatory Action Research” (PAR) (Whyte, 1991,) som ansats för forsknings- och 
utvecklingsarbetet. PAR ger möjlighet till praktikers delaktighet, utveckling och 
lärandeprocesser. I PAR deltar praktiker aktivt tillsammans med forskare genom 
hela forskningsprocessens faser med inventering, analys, planering och utvärde-
ring till avslutande rapportering. Aktionsforskningsspiralen är på så vis 
överensstämmande med hälsoarbetets process. I PAR ändras förhållandet mellan 
forskare och utforskade, till att båda är deltagare i en gemensam kunskaps- och 
verksamhetsutveckling. På så vis ändras också förhållandet mellan teori och prak-
tik genom att kunskap inte enbart produceras för kunskapsbildningens skull, utan 
även för förändring. Det finns ett antal likartade former för forskning där både 
praktiker och forskare deltar, med eller utan en aktionskomponent. Holmer (1993) 
använder begreppet ”deltagarorienterad forskning” och Springett (2001) participa-
torisk och praktikrelaterad forskning. Gemensamt för dem är att ”Participation” 
dvs. delaktighet är en grundsten och att såväl praktikernas som forskarens kun-
skaper och erfarenheter används och gör alla deltagare till utvecklare, experter och 
medforskare. Tankarna om arbetsfördelningen mellan forskare och deltagare ut-
gick från Dahlgrens kompetensmodell (1993) där båda parter bidrar med vad de är 
bäst på.  

Den tredje grundbulten var Grounded Theory (GT) (Glaser & Strauss, 1967, 
Glaser, 1998). GT är en metod för teorigenerering med studier som utforskar 
praktiken som ”upptäcktens väg”. De inleds så öppet som möjligt med en över-
gripande fråga om vad som är huvudangelägenheten vad som gör en situation 
problematisk eller vad som bekymrar människor i det område som studeras. 
Forskningsproblemet upptäcks genom data och är inte formulerat i förväg av fors-
karen. Därefter sker en ständigt jämförande analys av händelser som ses i data, 
samt mellan data och begrepp.  

Att utveckla hälsovägledning som uppfyller ovanstående intentioner kräver ett 
arbetssätt i utvecklingsarbetet som utgår från dem som arbetar i verksamheten. 
Det participatoriska arbetssättet ger möjlighet till en reflektionsprocess och läran-
deprocess där erfarenheter inventeras, görs tydliga och reflekteras för att ställning 
skall tas för fortsatt handling (Kolb, 1984). En sådan struktur överensstämmer 
med hälsoarbetets struktur. Därigenom är faserna i utvecklingsarbetet också faser 
i de deltagandes lärande. I hälsofrämjande och förebyggande arbete lyfts ett så-
dant "bottom-up" nedifrån-upp perspektiv fram som en betydelsefull 
utgångspunkt för lokalt hälsoarbete som syftar till en mobilisering av invånarna i 
förändringar som utformas med och efter invånarnas behov och önskemål (Bracht, 
1999). 

Ovanstående värden, grundbultar och resonemang ledde till följande utgångs-
punkter för det aktuella utvecklingsarbetet;  

•  att utvecklingsarbetet utgår från den praktiska verksamheten,  
•  att distriktssköterskorna aktivt medverkar i utvecklingsarbetet,  
•  att utvecklingsarbetet följer faserna i ett hälsoarbete,  
•  att arbetet med utveckling formas gemensamt av projektgruppen.   
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Syftet med hälsovägledningsprojektet var att distriktssköterskor och forskare till-
sammans skulle utveckla barnhälsovårdens hälsovägledningsarbete inom det 
avgränsade primärvårdsområdet. Hälsovägledningsprojektets målsättning forma-
des av distriktssköterskorna och var att utveckla en mer individ- och 
familjecentrerad hälsovägledning, som är av god kvalitet och är möjlig att tilläm-
pa i organisationen.  

 
 

Deltagare i utvecklingsarbetet  
Utvecklingsarbetet omfattade den barnhälsovård som organisatoriskt är knuten till 
Lyckeby vårdcentral i Blekinge. I Landstinget Blekinge har distriktssköterskan 
ansvar för såväl barnhälsovård som övrig hälso- och sjukvård inklusive hemsjuk-
vård i eget boende inom geografiskt indelade distrikt. I det inledande projektet 
deltog sju ordinarie distriktssköterskor med ansvar för var sitt distriktssköterske-
område, en avdelningsföreståndare som arbetade både som arbetsledare och 
distriktssköterska, samt en doktorand/forskare som jämsides med utvecklingsarbe-
tet genomförde forskarstudier av hälsovägledning och undervisade i 
folkhälsovetenskap med fokus på hälsoarbete. Fyra distriktssköterskor hade 
gemensam distriktssköterskemottagning på vårdcentralen i Lyckeby och betjänade 
tätortsbebyggelse. Tre distriktssköterskor betjänade "ytterområden" med både 
tätort och landsbygd med distriktssköterskemottagningar på mindre orter utanför 
Lyckeby. I slutfasen av projektet utökades projektgruppen med två distriktsskö-
terskor som anställdes för att ersätta tjänstledigheter och sjukskrivningar. De har 
deltagit i utvecklingsarbetet sedan dess. Under det fortsatta utvecklingsarbetet 
omorganiserades verksamheten till fem ”tätorts” distrikt och en ”ytterområdes” 
mottagning flyttades till vårdcentralens distriktssköterskemottagning. Ytterligare 
distriktssköterskor anställdes. Alla distriktssköterskor som deltog i projektet arbe-
tade kvar under de efterföljande fem åren. År 2004 arbetade åtta 
distriktssköterskor med barnhälsovård och samtliga deltog i utvecklingsarbetet.  

Under projekttiden betjänade de sju distriktssköterskornas distrikt 16003 in-
vånare varav 1392 var barn 0-6 år. År 2004 betjänade de åtta distriktssköterskorna 
16241 invånare varav 1403 barn 0-6 år.  

 
 

Utvecklingsarbetets genomförande 
Projekt 1997-1999 
Utvecklingsarbetet bedrevs under de två första åren som ett projekt. Eftersom en 
utgångspunkt var att alla involverade distriktssköterskor aktivt skulle medverka i 
arbetet tillsammans med forskaren, ansöktes om och erhölls resursförstärkning 
från landstinget med 50 % distriktsskötersketjänst Den distriktssköterskan skulle 
ersätta de som deltog i projektet då de hade barnhälsovård träffar och arbetade 
med olika aktiviteter i projektet.  

Projektet startade med en träff i september-97 där alla distriktssköterskor med 
ansvar för barnhälsovård medverkade. Projektidéns bakgrund, tidsramarna, grund-
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stenarna för uppläggningen av projektet presenterades och diskuterades. Inom 
dessa ramar utvecklades projektet gemensamt i gruppen. Några färdiga planer för 
vad som skulle identifieras, hur förändringen skulle genomföras och vilka insatser 
som skulle göras, fanns därför inte utan utvecklades efterhand i gruppen.  

I projektgruppen fanns en strävan efter att arbeta med mer individ- och famil-
jecentrerad hälsovägledning. Flera frågor diskuterades om hur hälsovägledning än 
mer kan utgå från föräldrarnas behov och hur de genom sitt arbetssätt och metoder 
kan stärka föräldrarnas tilltro till egna resurser och låta dem bli mer delaktiga i 
hälsovägledningen. Den diskussionen ledde till hälsovägledningsprojektets över-
gripande mål. Det formulerades av distriktssköterskorna och var att utveckla 
distriktssköterskans hälsovägledning till föräldrar och barn till en mer individ- och 
familjecentrerad hälsovägledning, som är organisatoriskt möjlig att tillämpa och 
är av god kvalitet. De menade att i en verksamhet präglad av ekonomiska åtstram-
ningar med minskade personalresurser och ökad arbetsbelastning är det 
nödvändigt att stärka distriktssköterskans profession och att finna organisatoriskt 
tillämpbara arbetssätt och metoder för hälsovägledning som följer styrdokument 
och befintlig kunskap, så att en god kvalitet i barnhälsovårdens hälsovägledning 
kan bibehållas. 

Utvecklingsarbetet i sin helhet och arbetet med varje enskild aktivitet följde 
stegen för hälsoarbete enligt den modell som presenterades vid första mötet 
(fig.1). Utvecklingsarbetet startade med en "brainstorming" om hälsovägledning, 
om "problem" och om utveckling och förändringar som kändes angelägna. Många 
faktorer som ansågs inverka på hälsovägledningsarbetet aktualiserades. Allt 
skrevs ned och därefter gjordes prioriteringar av vilka "problem" och vilka aktivi-
teter som var mest angelägna att starta med. Aktiviteterna fokuserade på 
hälsovägledningens mål och riktlinjer, hälsovägledning arbetsmetoder, hälsoväg-
lednings innehåll och dokumentation samt på föräldrarnas uppfattning om 
hälsovägledning. 

Först gjordes en identifiering och inventering av "problemet" eller området 
och dess betydelse i förhållande till hälsovägledning. Det som kom fram analyse-
rades och därefter planerades för vilka insatser eller förändringar som skulle 
göras. Därefter genomfördes de och utvärderades. Aktiviteterna genomfördes pa-
rallellt, fanns i olika faser beroende på hur lång tid de tog att inventera, planera 
eller genomföra. Vissa aktiviteter genomfördes och kunde utvärderas inom pro-
jekttiden. Andra aktiviteter påbörjades och kunde endast delvis utvärderas, men 
fortsatt genomförande och utvärdering planerades. 
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Figur 1. Utvecklingsarbetets grundstruktur 

Övergripande mål: 
En mer individ- och familjecentrerad hälsovägledning som är organisatorisk 

tillämpbar och av god kvalitet. 

↑ 
Utvärdering 

av aktiviteter och mot mål 

↑ 
Genomförande av aktiviteter/insatser/förändringar 

planering av aktiviteter/insatser/förändringar 
mål med aktiviteter 

↑ 
Analys 

av vad kom fram i inventeringen 

↑ 
Inventering 

planering av inventering 
övergripande målsättning 

identifiering 

↑ 
Brainstorming 

 
 
Under projekttidens två år genomfördes kontinuerliga projektträffar en gång i må-
naden. Träffarna användes för uppföljning, analys, planering och utvärdering av 
utvecklingsarbetet men också för diskussion och reflektion av verksamheten samt 
för att stämma av upplevelser och erfarenheter av utvecklingsarbetet. Minnesan-
teckningar fördes vid träffarna och delades ut till alla i gruppen. Mellan träffarna 
arbetade distriktssköterskorna med projektet enskilt eller i mindre arbetsgrupper. 
Gruppen diskuterade fram vad som skulle mätas eller värderas och hur uppfölj-
ning och utvärdering skulle ske. Projektets sista träffar ägnades åt utvärdering av 
vilka insatser som hade gjorts och vad som hänt under de gångna två åren. Däref-
ter utvärderades struktur, process och resultat. Projektet sammanfattades i en 
rapport om projektets genomförande och resultat samt en sammanställning av 
betydelsefulla faktorer för att genomförande av utvecklingsarbete och för individ- 
och familjecentrerad hälsovägledning (Barnhälsovården i Lyckeby, 2000b).  
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Då projektet var avslutat besökte en distriktssköterska och forskaren övriga 
primärvårdsområden för information om utvecklingsarbetet och för diskussion om 
hälsovägledning med utgångspunkt från deras nya erfarenheter. Distriktssköters-
kan erbjöd support till dem om de ville startade liknande utvecklingsarbete. Några 
distriktssköterskor och forskaren presenterade utvecklingsarbetet vid såväl lokala 
som nationella konferenser. Distriktssköterskorna fokuserade på hur arbetet hade 
genomförts och på sina erfarenheter. Forskaren fokuserade på utvecklingsarbetets 
och hälsovägledningens teoretiska anknytning och forskningen som bedrevs jäm-
sides med projektet. 

Forskaren deltog aktivt i utvecklingsarbetet med att tillsammans med di-
striktssköterskorna planera undersökningar, söka kunskap och evidens, göra 
enkäter, sammanställa material och analysera. Hon anknöt till teoretisk kunskap 
och väckte frågor att reflektera på om Hälsovägledningens Vad Hur och Varför. 
Rollen förändrades efterhand från en aktivt drivande roll till en mer handledande 
roll och som en analyserande och reflekterande partner. Minnesanteckningar vid 
projektträffarna skrevs under det första året av forskaren, därefter av avdelnings-
föreståndaren som också successivt tog över mer och mer ansvar för samordning 
av utvecklingsarbetet. Under projektets gång förde forskaren fältanteckningar av 
observationer och samtal för utvärdering, för studier av processen i arbetet samt 
för studier av hälsovägledning för att skaffa praktiskt grundad teori för hälsoväg-
ledning som verksamhet (Olander, 2003).  

 
 

Fortsatt verksamhetsutveckling 2000-2004 
När projektet hade avslutats fortsatte utvecklingsarbetet som del i den ordinarie 
verksamhetsutvecklingen inom befintlig personalbudget, förutom utvärderingsar-
betet som delvis finansierades med verksamhetsutvecklingsmedel från 
Primärvårdsförvaltningen. Barnhälsovård och hälsovägledningsarbete diskutera-
des vid månatliga arbetsplatsträffar och utbildningsträffar samt vid 
barnhälsovårdsträffar två gånger per år. Vid träffarna analyserades genomförda 
förändringar och befintlig verksamhet. Nya rutiner fortsatte att utvecklas och yt-
terligare förändringar planerades och genomfördes. En del förändringar 
genomfördes successivt som en del i verksamhetsutvecklingen. De planerades på 
distriktssköterskornas träffar, i kafferum och i andra informella möten. Dessa för-
ändringar noterades i minnesanteckningar från barnhälsovård träffarna. En del 
förändringar genomfördes som avgränsade projekt som några av distriktssköters-
korna fick huvudansvar för. De planerades, diskuterades, genomfördes och 
utvärderades samt dokumenterades i separata projektrapporter.  
 Efter projektettiden deltog undersköterskor alltmer i barnhälsovård träffarna, 
då arbetsledaren ansåg att det var viktigt att alla blev insatta i den verksamhetsut-
vecklig som pågick och att utvecklingen av hälsovägledning som diskuterades var 
värdefull för all hälsovägledning inom verksamheten. Även Distriktssköterskorna 
med ansvar för barnhälsovården i resterande primärvårdsområde organisatoriskt 
knutna till Jämjö vårdcentral bjöds in och deltog alltmer i barnhälsovårdsträffarna. 
Forskaren deltog mindre aktivt i det direkta utvecklingsarbetet och deltog alltmer 
som reflektionspartner och stöd, såväl vid informella träffar som vid formella 
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barnhälsovårdsträffar en till två gånger per år och i avgränsade aktiviteter. År 
2004 sker planering, uppföljning av förändrade rutiner i gemensam diskussion 
med beslut om hur arbetet skall utformas och genomföras på gemensamma ar-
betsplats- och barnhälsovårdsträffar. Årliga uppföljningar av hela 
barnhälsovårdsverksamheten görs i samband med att verksamhetsberättelse och 
verkställighetsplan skrivs. 
 
 

UTVÄRDERINGENS GENOMFÖRANDE  
Utvärderingens syfte  
Syftet med utvärdering var att värdera sju års utvecklingsarbete i förhållande till 
utvecklingsarbetets syfte och utgångspunkter, till övergripande mål och mål för 
förändringar som genomfördes, samt att öka förståelse för faktorer som främjar 
och hindrar förändringsarbete och kvarhållande av genomförda förändringar. 

Överensstämmande med utgångspunkterna för utvecklingsarbetet var utvärde-
ring en återkommande fas, för såväl separata aktiviteter som hela 
utvecklingsarbetet. Utöver de återkommande uppföljningarna avslutades det inle-
dande projektet med en utvärderingsfas (Barnhälsovården i Lyckeby, 2000a). I 
den formulerades att fortsatt utvärdering skulle ha fokus på vilka förändringar 
som har kunnat bibehållas och vilka faktorer som har påverkat detta och hur för-
ändringar/utveckling har kunnat fortsätta att genomföras. Dessutom skulle den 
innefatta utvärdering av föräldrarnas uppfattningar och förändring av familjens 
hälsa i relation till barnhälsovårdens hälsovägledning. Dessa blev utgångspunkten 
i en ny sammanfattande utvärderingsfas av utvecklingsarbetet, drygt fem år efter 
projektet. 

Både projektutvärderingen och utvärderingen som nu presenteras kan ses som 
summativa utvärderingar som samlar ihop och sammanfattar resultat av utveck-
lingsarbetet. Men de kan också ses som formativa utvärderingar som ger underlag 
för hur fortsatt verksamhetsutveckling skall utformas. Då utvecklingsarbetet i sig 
hade som syfte att bidra till lärande och förändring var gränsen mellan utveck-
lingsarbete och utvärdering flytande. På så vis kan utvärderingen vara utvärdering 
av utvecklingsarbete lika väl som utveckling genom utvärdering (Karlsson, 1999). 
För att kunna fungera som formativ utvärdering för fortsatt verksamhetsutveck-
ling beskrivs såväl utvecklingsarbetets struktur, process som effekter.  

 
 

Datainsamling och analys 
Hösten 2002 planerades en femårs uppföljning av projektet bestående av en ny 
undersökning av föräldrarnas uppfattning om barnhälsovårdens hälsoväglednings-
arbete, studier av lokala dokument för att undersöka deras innehåll och 
journalstudier för att undersöka dokumentationen i barnhälsovårdsjournalerna. På 
grund av hög arbetsbelastning för såväl distriktssköterskor och forskare genom-
fördes endast föräldraundersökningen under 2003.  Övriga undersökningar fick 
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invänta tidsutrymme för att kunna genomföras. Våren 2004 omarbetades och ut-
ökades uppföljningen till föreliggande ”fem –år efter projektet”- utvärdering.  

Utvärderingen genomfördes under våren 2005. Liksom vid tidigare utvärde-
ringar inom och av utvecklingsarbetet diskuterade distriktssköterskorna och 
forskaren vad som skulle mätas eller värderas och vilka metoder som skulle an-
vändas för utvärderingen. Både distriktssköterskor och forskare deltog i 
datainsamling och analys. Distriktssköterskorna samlade in data från ett urval 
barnhälsovårdsjournaler och från föräldraundersökningen. Forskaren samlade in 
data från utvecklingsarbetets dokument och enskilda intervjuer med distriktsskö-
terskorna. Data från de olika datainsamlingarna sammanställdes och bearbetades. 
Först gjordes en helhetsanalys för att få en övergripande uppfattning av materialet, 
och därefter bearbetades materialet i en inledande systematisk analys av forskaren 
i förhållande till utvärderingens områden (Holme, Solvang, 1999). Materialet pre-
senterades vid en barnhälsovårdsträff och frågor som var oklara eller obesvarade, 
samt nya frågor som väcktes om resultatet i bearbetningen diskuterades i en kri-
tisk analyserade dialog (Karlsson, 2003). Analysen fördjupades på så vis med 
distriktssköterskornas reflektioner och tillägg. Diskussionen spelades in på band 
som stöd för forskaren i den fortsatta sammanställningen och analysen. Därefter 
diskuterade forskaren vid några tillfällen data och analys med olika distriktsskö-
terskor som ett led i att få sammanställning och analys så överensstämmande med 
”verkligheten” och data som möjligt. Forskaren slutförde utvärderingen och skrev 
diskussion och slutsatser samt sammanställde föreliggande rapport. Rapporten 
lämnades ut till alla distriktssköterskor som fick granska den och lämna synpunk-
ter innan den slutliga versionen trycktes. 

 
 

Utvecklingsarbetets dokument 
Från utvecklingsarbetets start 1997 fram till 2004 skrevs olika slags dokument, 
såsom minnesanteckningar från barnhälsovårdsträffar och hälsovägledningsstu-
diecirklar, uppföljningsanteckningar, utvärdering och rapporter (bil.1). De 
innehåller anteckningar om utvecklingsarbetets upplägg, aktiviteter och föränd-
ringar som genomfördes samt faktorer som påverkade utvecklingsarbetet. De 
innehåller också anteckningar från diskussioner om föräldraundersökningar och 
hälsovägledningsdiskussioner med reflektioner från videoinspelade besök, samt 
anteckningar om distriktssköterskornas erfarenheter, uppfattningar och agerande 
under utvecklingsarbetet. Dokumenten bearbetades kvalitativt för att urskilja data 
som gav information om utvecklingsarbetets process och effekter, samt om fakto-
rer som stärker eller försvårar utvecklingsarbete och kvarhållande av genomförda 
förändringar. 

 
 

Studier av dokumentationen i barnhälsovårds journal  
För att ta reda på om dokumentation av hälsovägledning hade förbättrats genom 
utvecklingsarbetet genomfördes 2004 en undersökning av barnhälsovårdsjourna-
lens hälsovägledningsdokumentation. Varje distriktssköterska gjorde ett 
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slumpmässigt urval av fem journaler inom sitt eget distrikt för barn födda 1999 
(de äldsta barnens journaler) och fem journaler för barn födda 2003 (varit inskriv-
na i barnhälsovården minst ett år vid undersökningens genomförande). Sju av åtta 
distriktssköterskor besvarade ett frågeformulär med innehåll hämtat från den 
”gamla” barnhälsovårdsjournalen som gällde för 1999 års barn och den ”nya 
barnhälsovårdsjournalen som gällde 2003 års barn (bil.2). För varje journal an-
tecknade distriktssköterskorna antalet markeringar som fanns i 
barnhälsovårdsjournalens fasta kolumner för hälsosamtal och hälsoupplysning 
samt i vilken omfattning text med sökord, samråd med föräldrar, föräldrarnas upp-
fattning och uppföljning, förekommer i utrymmet för fri text. 
Distriktssköterskorna besvarade också öppna frågor om förbättringar i dokumen-
tationen, problem och hinder som kvarstod för dokumentation och vilka 
ytterligare förbättringar som de skulle vilja göra. De standardiserade frågorna be-
arbetades kvantitativt för frekvenssammanställning och de öppna frågorna 
bearbetades kvalitativt för kategorisering av områden som distriktssköterskorna 
anger. Forskaren ansvarade för sammanställning och en första bearbetning av re-
sultatet. Därefter diskuterades resultatet vid en barnhälsovårdsträff och 
analyserades i förhållande till de förändringar som hade bestämts i projektet. 
 
 
Föräldraundersökning  
Som en del i utvärderingsunderlaget användes den enkätundersökning som 
genomfördes 2003 för att få kunskap om föräldrarnas uppfattning av barnhälso-
vården och dess hälsovägledningsarbete, fem år efter det att utvecklingsprojektet 
startade (Barnhälsovården i Lyckeby, 2003a). Enkäten innehöll samma frågor som 
den tidigare föräldraundersökningen 1998 i början av utvecklingsarbetet (Barnhäl-
sovården i Lyckeby, 1998) samt ytterligare några frågor om genomförda 
förändringar. Enkäten omfattade både strukturerade och öppna frågor om familje-
situationen, organisationen av barnhälsovårdens hälsovägledningsarbete, 
distriktssköterskans förhållningssätt och arbetsinsatser, samt hälsovägledningens 
innehåll. Enkäten skickades ut till ett systematiskt urval föräldrar med barn i tre 
åldersgrupper, 6 år, 3 år och 1½ år inom alla distriktssköterskeområdena, totalt 
267 föräldrar. Föräldrarna till 6-års-barnen var samma föräldrar som deltog i den 
förra föräldraundersökningen 1998 (Barnhälsovården, 1998a). Enkäten databear-
betades i dataprogrammet Filemaker. Data analyserades både kvantitativt och 
kvalitativt för att beskriva föräldrarnas uppfattningar om det nuvarande hälsoväg-
ledningsarbetet och för jämförelser med föräldrarnas uppfattningar 1998. En 
undersköterska och två distriktssköterskor ansvarade för genomförandet av data-
insamling och datainmatning i Filemaker. Därefter ansvarade en av 
distriktssköterskorna för dataanalysen och rapportskrivandet. Resultat och analys 
diskuterades vid informella träffar och vid en barnhälsovårdsträff för en avslutan-
de analys. Forskaren deltog som vetenskapligt stöd i undersökningens alla steg.  
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Deltagande observationer och fältanteckningar  
Deltagande observationer och fältanteckningar genomfördes av forskaren fortlö-
pande under utvecklingsarbetet då forskaren vistades på 
distriktssköterskemottagningarna från 1997-2004. Under den tvååriga projekttiden 
var det ungefär en dag per vecka. Under de följande tre åren cirka 2 dagar per må-
nad, samt därefter alltmer sällan, cirka ½-1 dag per månad. Normalt 
förekommande aktiviteter och företeelser samt miljö, omständigheter och sam-
manhang iakttogs och antecknades. Distriktssköterskornas samtal med föräldrar 
och barn i deras mottagningsrum bakom stängda dörrar observerades inte. Fältan-
teckningarna följde inget speciellt mönster. De innehöll anteckningar om det som 
kändes aktuellt att notera, typ av aktivitet, vad som gjordes, vad som sades av vem 
och atmosfär. Med utgångspunkt från observationerna och fältanteckningarna för-
des samtal med distriktssköterskorna, både enskilt och i grupp informellt och 
formellt. För utvärderingen bearbetades fältanteckningarna kvalitativt för att sam-
la in data med information om utvecklingsarbetets struktur, process och effekter 
som kunde komplettera, utveckla eller problematisera utvärderingens övriga data.  

 
 

Enskilda intervjuer med deltagande distriktssköterskor  
Under våren 2005 genomfördes enskilda intervjuer med avdelningsföreståndaren 
och distriktssköterskorna med ansvar för barnhälsovården inom sitt egna distrikt, 
inalles åtta distriktssköterskor. Intervjuerna genomfördes av forskaren. En intervju 
guide med öppna frågor användes (bil.3). De inriktades på distriktssköterskans 
uppfattningar om utvecklingsarbetets genomförande, aktiviteter och förändringar, 
hur utvecklingsarbetet påverkat deras eget hälsovägledningsarbete, samt möjlighe-
ter och hinder för att behålla genomförda förändringar och att fortsätta utveckla 
hälsovägledningsarbetet. De intervjuade fick också reflektera på det nuvarande 
hälsovägledningsarbetet i förhållande till utvecklingsarbetets mål, genomförda 
aktiviteter och beslutade insatser. Intervjuerna spelades in på band, skrevs ut och 
bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. 
 
 

Etiska aspekter  
De grundläggande forskningsetiska kraven för individskydd i humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning, dvs. informationskrav, samtyckeskrav, konfiden-
tialitets-krav och nyttjandekrav (HSFR, 1990), beaktades i utvecklingsarbetet. 
Distriktssköterskorna var medvetna om vilka datainsamlingar som gjordes och 
vad de skulle användas till. Det fanns ett informerat samtycke till att data samla-
des in ur deltagande observationer, fältanteckningar, gruppdiskussioner och 
minnesanteckningar för att följa processen i utvecklingsarbetet, för utvärdering 
och för generering av kunskap och teori för hälsovägledningsarbetet. Distriktsskö-
terskor som deltar i ett participatoriskt forsknings- och utvecklingsarbetet kan 
känna sig i beroendeställning till forskaren. Det kan innebära att den frivillighet, 
som enligt forskningsetiska principer skall finnas för deltagande i studier, inte 
upplevs så, utan som ett underförstått måste. Distriktssköterskorna som deltog var 



 

  

20 

tillfrågades separat för enskilda intervjuer och fick ta ställning till om de ville del-
ta eller inte.  
 Tillstånd för genomförande av undersökningarna för utvärdering och forsk-
ning erhölls av primärvårdsområdets basenhetschef samt av Landstinget 
Blekinges etiska kommitté. De föräldrar som medverkade i videoinspelningar och 
enkätundersökningar tillfrågades om medverkan och informerades skriftligt. För 
föräldraenkäten krävdes inte tillgång till journaler, utan ett register med barnens 
födelsedata, eller namn och adress användes. Enkäterna kodades för att kunna 
skicka påminnelser, därefter avidentifierades de. För de videoinspelade mötena 
fanns en överenskommelsen med föräldrarna att de videoinspelade mötena endast 
skulle användas av den distriktssköterska som medverkat vid videoinspelningen 
och av mig som projektledare. I journalstudien efterfrågades inte några person-
uppgifter eller uppgifter som kunde härledas till enskilda barn. Registrering av 
urvalet journaler gjordes inte och frågeformulären avidentifierades vid samman-
ställningen.  
 Data från de enskilda intervjuerna avidentifierades. Data representerar en liten 
verksamhet och ett fåtal respondenter, därför är det av stor vikt att anonymiteten 
bevakas så att presentationen av data inte skadar eller lämnar ut någon. Därför är 
en del uttryck och kommentarer utelämnade i citat och beskrivningar för att mins-
ka möjligheterna att identifiera källan. I begreppet ”distriktssköterska”, inkluderas 
avdelningsföreståndaren och begreppet ”hon” används för såväl manlig som 
kvinnlig distriktssköterska.  
  

 
 

RESULTAT 
Resultatet av utvärderingen presenteras under följande rubriker; utvecklingsarbe-
tets struktur, utvecklingsarbetets process, utvecklingsarbetets effekter, faktorer 
som inverkar på utvecklingsarbetets genomförande samt faktorer som inverkar på 
vidmakthållande och fortsatt utveckling. I resultatet förekommer citat med kursiv 
stil för att exempelfiera distriktssköterskornas upplevelser och uppfattningar. 

 

Utvecklingsarbetets struktur 
Ur en strukturell aspekt visar sammanställningen av data att utvecklingsarbetet 
syfte till stor del är uppfyllt och att arbetet övervägande följde de angivna ut-
gångspunkterna. Barnhälsovårdens arbete inom primärvårdsområdet utvecklades 
och tydliggjordes ur ett individ- och befolkningsperspektiv. Huvudsakligen ut-
vecklades arbetet gemensamt av de deltagande distriktssköterskorna och 
forskaren, men även annan personal såsom barnhälsovårdsläkare och barnhälso-
vårdspsykolog, distriktssköterskemottagningens undersköterskor samt personal 
från förskola och svenska kyrkan blev involverade i utvecklingsarbetet eller i pro-
jekt inom utvecklingsarbetet. Det övergripande utvecklingsarbetet och de 
avgränsade aktiviteterna följde mestadels faserna för hälsoarbete, men inte stän-
digt i den ordning som grundmodellen anger. Utvecklingsarbetets dokument visar 
att faserna följdes mer strikt under projekttiden genom de täta barnhälsovårdsträf-
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farna med planering, analys och utvärdering, än under den efterföljande verksam-
hetsutvecklingen då det var färre träffar.  

En av utgångspunkterna var att arbetet skulle utgå från den praktiska verk-
samheten Den utgångspunkten följdes inte ur en personalresursaspekt. I det 
inledande tvååriga projektet utökades personalresurser med en halvtid distrikts-
sköterska och i den fortsatta verksamhetsutvecklingen fanns också en viss 
resursförstärkning i avgränsade aktiviteter. I övrigt genomfördes verksamhetsut-
vecklingen inom befintlig personalbudget. Projektets resursperson deltog i 
barnhälsovårdsträffarna i mån av tid, men deltog därutöver inte aktivt i utveck-
lingsarbetet. Det var en svårighet att använda den utökade personalresursen på ett 
”effektivt” sätt som ersättare eller förstärkning. När flera personer arbetade till-
sammans med aktivitet var det svårt att ersätta den tiden, eftersom 
distriktssköterskorna hade behövt ersättare samtidigt. En annan anledning till att 
resursen inte ständigt utnyttjades till fullo var att distriktssköterskorna prioriterade 
kontinuitet i sina patient- och föräldrakontakter och därför inte gärna lämnade 
över arbetsuppgifter till resurspersonen. 

Under projekttiden genomfördes utvecklingsarbetet enligt de organisatoriska 
ramar som bestämdes då projektet sattes igång. Alla inplanerade månadsträffar 
genomfördes, Vid månadsträffarna deltog nästan alla distriktssköterskorna varje 
gång. I den följande verksamhetsutvecklingen minskades antalet barnhälsovård 
träffar successivt till nuvarande 2 träffar per år. I data framgår dock att eftersom 
utvecklingsarbetet har lyfts upp barnhälsovård som verksamhet, diskuteras barn-
hälsovård och hälsovägledning mer än tidigare parallellt med övrigt arbete vid 
utbildningsdagar och arbetsplatsträffar. 

Dokumenten visar att dokumentation var mer utförlig under projekttiden och 
de närmsta åren därefter, än under senare årens verksamhetsutveckling. Tidsmäs-
sigt var aktiviteten störst under projekttiden och därefter i avgränsade aktiviteter. I 
möjligaste mån deltog också vikarierande sjuksköterskor i barnhälsovårdsträffarna 
för att öka deras delaktighet. Efter en omorganisation blev en distriktssköterska 
långtidssjukskriven och deltog senare endast passivt i utvecklingsarbetet. Dessför-
innan hade två nya distriktssköterskor anställts som aktivt började delta i 
utvecklingsarbetet. 

När utvecklingsarbetet fortsatte som del i den ordinarie verksamhetsutveck-
lingen deltog allt oftare också distriktssköterskorna som arbetar med 
barnhälsovård inom Jämjö primärvårdsområde (den andra delen av primärvårds-
området Lyckeby-Jämjö) och undersköterskorna i barnhälsovårdsträffarna. Även 
undersköterskorna (som inte arbetar med barnhälsovård) deltog när utvecklingsar-
betet och föräldraundersökningen diskuterades i sin helhet. Det ökade deras 
medvetenhet om distriktssköterskornas barnhälsovårdsarbete och hälsovägled-
ningsarbete och gav dem ökad kännedom om och förståelse för faktorer som 
påverkar hälsovägledningsarbetet även i arbetet med vuxna patienter.  

En plan med ansökan om medel för distriktssköterske- och forskar arbetstid 
för att följa upp utvecklingsarbetet lämnades till primärvårdsförvaltningen 2003. 
En begränsad del av de ansökta medlen erhölls och användes till en undersökning 
av föräldrarnas uppfattningar om barnhälsovårdens hälsovägledningsarbete. Den 
var viktig att genomföra senast våren 2003 för att föräldrar som deltog i föräldra-
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undersökningen 1998, skulle kunna innefattas även i den undersökningen. Upp-
följningens två övriga undersökningar fick avvakta. Både distriktssköterskorna 
och forskaren var hårt arbetsbelastade, så det fanns inte utrymme för ytterligare 
uppföljningsarbete utan medel för personalresurser och tid. Under det påföljande 
året diskuterades en uppföljning, men arbetssituationen var sådan att uppföljning-
en fick bli del i den nu aktuella ”fem år – efter projekt”- utvärdering i stället. . Den 
nu aktuella rapporten är skriven av forskaren  

Under de två första åren erhölls utvecklingsmedel från Primärvårdsförvalt-
ningen för finansiering av 50 % distriktsskötersketjänst som skulle göra det 
möjligt för alla distriktssköterskor att aktivt kunna delta i utvecklingsarbetet samt 
medel från Trygghetsfonden för delprojektet Samverkan. Därefter finansierades 
det fortsatta utvecklingsarbetet som del i ordinarie verksamhetsbudget förutom 
medel som erhölls från Primärförvaltningen för delprojekt. Forskarens deltagande 
finansierades av medel från Rådet för Hälso- och sjukvårdsforskning i Södra 
sjukvårdsregionen, Forskningskommittén, Landstinget Blekinge, samt medel för 
doktorandstudier och forskning från Blekinge Internationella Hälsohögsko-
la/Blekinge Tekniska Högskola.  

 
 

Utvecklingsarbetets process  
Det participatoriska arbetssättet  
Distriktssköterskorna anser att utvecklingsarbetet präglades av ett participatoriskt 
arbetssätt. De känner att de var delaktiga i arbetet och att de tillsammans med 
forskaren aktivt medverkade till att tydliggöra och utveckla barnhälsovårdens häl-
sovägledningsarbete. Utvecklingsarbetets arbetssätt, utgångspunkten om aktiv 
medverkan och att arbetet skulle formas gemensamt i gruppen har motsvarat syf-
tet med utvecklingsarbetet. Distriktssköterskorna anser också att 
utvecklingsarbetets utgångspunkt om att utgå från den praktiska verksamheten var 
vägledande för arbetet som genomfördes. Det var de problem och förhållanden 
som distriktssköterska inventerade som aktualiserades i utvecklingsarbetet. Det 
var också de förändringar som distriktssköterskorna arbetade fram som genom-
fördes. Såväl möjligheten till delaktighet och inflytande, som den praktikbaserade 
utgångspunkten, var mycket betydelsefull för hur distriktssköterskorna förhöll sig 
både känslomässigt och arbetsinsatsmässigt till den stundtals ökade arbetsbelast-
ningen som utvecklingsarbetet innebar. ”Många projekt som kommer någon 
annanstans ifrån, upplevs som något som måste göras. Det här projektet var nå-
got annat och har lett till förbättringar.” 
 Distriktssköterskorna anser att det var positivt att det inte var endast några få 
som arbetade med utvecklingsarbetet, utan att alla distriktssköterskor aktivt fick 
delta i utvecklingsprocessen. ”Vi gör ju inte allt enligt slentrian längre som vi 
gjorde tidigare, utan vi har alla spånat ihop det material som vi använder oss av 
och pratar igenom bättre nu än tidigare om de problem som uppkommer och pra-
tat oss samman om de rutiner som vi använder nu.” Minnesanteckningar och 
intervjuer visar att utvecklingsarbetets arbetssätt stärkte utvecklingsvilja och ge-
menskap. Kraven som ställdes om reflektion, aktivt delta i träffarnas diskussioner, 
förväntas säga sin mening och vara med och fatta beslut utvecklade ett tillåtande 
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klimat som gynnade utvecklingsarbetet. ”Finns ett tillåtande klimat. Alla vill 
framåt och vill delta, ingen sitter som bromskloss.” Genom diskussionerna, re-
flektion och prövande i praxis och åter diskussioner om hur arbetet genomfördes, 
ökade distriktssköterskornas trygghet och säkerhet i sitt arbete.  

Den enskilde distriktssköterskans delaktighet i aktiviteter och utvärderingsar-
bete varierade under årens lopp. Ibland kunde den vara låg om distriktssköterskan 
hade en hög arbetsbelastning eller ansvarade för verksamhetsutveckling utanför 
barnhälsovården. Ibland kunde den vara extra hög när hon hade huvudansvar för 
någon avgränsad aktivitet. Några distriktssköterskor var mer aktiva med att under-
söka och bearbeta samt skriva projektplaner och rapporter än andra som deltog 
med att granska och ge synpunkter på det som togs fram och presenterades. Alla 
deltog i analyserna och i träffarnas diskussioner och kände sig delaktiga i dem. 
”Man blir mer och mer inspirerad och vill utveckla.”   

Utvecklingsarbetet och framförallt projektets två första år ökade distriktsskö-
terskornas medvetenhet och vana vid att reflektera, analysera och diskutera sitt 
arbete. ”Man kan tycka att det gick väldigt fort mellan de där träffarna men såhär 
efteråt så har det ju satt sina spår. Ju äldre man blir vill man se lösningen för att 
det skall gå in.  De yngre har lättare för att ta sig an nyheter.”. Träffarna under 
projekttiden var mycket betydelsefulla genom att de återkom regelbundet och bi-
drog till att barnhälsovårdsarbetet ”ältades” ur olika aspekter. 
Distriktssköterskorna fick tid att reflektera, hålla kvar eller ändra uppfattning, 
diskutera hur en förändring kunde genomföras och diskutera de förändringar som 
prövades i praktiken. På så sätt ökade möjligheten att en förändring kunde förstås 
och ”tas in". Distriktssköterskorna anser att de numera tar upp diskussion om sitt 
arbete och kommer överens om hur de skall hantera en aktuell fråga. ”Den som 
kommer på något numera tar mer än tidigare upp frågan om hur skall vi göra? 
Skall vi göra så här nu allihopa? Vi har blivit snabbare på att diskutera hur vi 
skall göras. Vi har blivit indoktrinerade så att vi vågar säga: Jag har en plan! Jag 
har en ide!” 

Distriktssköterskornas och forskarens gemensamma diskussioner om barnhäl-
sovård och hälsovägledningsarbete var betydelsefulla för utvecklingen av 
distriktssköterskornas enskilda hälsovägledningsarbete. ”Du är mer van att tänka 
lite mer kritiskt. Och med andra synvinklar, det tycker jag är bra.” De gav di-
striktssköterskorna möjlighet att reflektera över förändringar som hände i det egna 
hälsovägledningsarbetet och sätta dem i relation till förändringar som de andra 
distriktssköterskorna beskrev, ställa dem till uppsatta mål.  ”Som helhet har det 
här förändringsarbetet varit jättenyttigt för mig och skakat om som inte något 
annat tidigare.”  Dessutom var det värdefullt att det egna hälsovägledningsarbetet 
sattes i ett sammanhang och diskuterades i förhållande till barnhälsovård som 
verksamhet och till primärvårdens ansvar för hälsofrämjade arbete. ”Vi stannade 
upp och tänkte igenom vårt uppdrag.”  ”Vi håller på att utveckla vår yrkesroll.”   

Den ökade medvetenheten och kunskapen var inte odelat positiv. Den gav 
också en viss frustration när krav och ansvar ställdes mot möjligheter och resur-
ser, både för att det inte sker saker tillräckligt snabbt och för man inte vet hur man 
skall hinna ta tag i problemen. ”Vi vet om de nationella målen, läser om 4 åringar 
som väger för mycket, diabetes ökar m.m.  Jag kan känna mig frustrera. – när 
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skall vi ta tag i detta. Det kommer så mycket som vi borde göra men vi hinner inte 
med det”.  
 Distriktssköterskornas och forskarens roller och delaktighet förändrades under 
tiden som forsknings- och utvecklingsarbetet pågick. I början av projektet hade 
forskaren en aktiv ledarroll för processens steg, för genomförandet av barnhälso-
vårdträffarna och olika aktiviteter samt dokumentationen. Efterhand som 
distriktssköterskorna utvecklade sina färdigheter genom ”learning by doing” tog 
distriktssköterskorna och arbetsledaren över mer och mer av planering, genomfö-
randet av olika undersökningar och aktiviteter samt dokumentation. Forskarens 
ledarroll övergick till att bli en av deltagarna, där hennes kunskaper och erfaren-
heter användes jämsides med övriga deltagares. Under de senaste åren deltog 
forskaren allt mindre aktivt i den fortsatta verksamhetsutvecklingen utan mer som 
en resurs för utvärderingen och nya projekt, bollplank i nya utvecklingsplaner och 
länk till högskolan. Samarbetet och kontakten med forskaren är fortfarande värde-
full för distriktssköterskorna. ”Det är betydelsefullt att det kommer någon utifrån 
som bryter mot mönstret och ser lite hur vi jobbar och inte kör fast i vanliga ruti-
ner. Även om man vill utveckla är en utifrån person som kan ge input viktig.” . 

Distriktssköterskornas delaktighet i de teorigenererande studierna var inte lika 
påtaglig som i det övriga utvecklingsarbetet. Forskaren diskuterade kontinuerligt 
händelser, agerande och förklaringar med distriktssköterskorna som en del i data-
insamlingen. Hon diskuterade också oklarheter som analysen behövde svar på för 
att kunna förstå hur begrepp, mönster och variationer som växte fram, kan förkla-
ras och hänga ihop med varandra. Den framväxande teorin presenterades i olika 
stadier och diskuterades för att se hur mönster och teori som växte fram stämde 
överens med hur de handskas med den dubbla rollen och syntetiserar hälsoarbetets 
båda sidor. På så sätt deltog distriktssköterskorna i forskningsprocessen, men del-
tog inte aktivt i bearbetningen av data. 

 
Utvecklingsarbetet som en hälsoarbetsprocess 
Utvecklingsarbetets arbetssätt enligt hälsoarbetets process, var betydelsefull både 
för verksamhetsutvecklingen i sin helhet och för det enskilda hälsovägledningsar-
betet. Distriktssköterskornas utsagor, utvecklingsarbetets dokument och 
observationer visar att distriktssköterskornas kunskaper och färdigheter för att 
driva utvecklingsarbete, göra undersökningar, analysera och rapportera dem öka-
de. ”Det finns ständigt nya krav och vi har lättare för att förändra nu när vi har 
jobbat med utvecklingsarbete och vet hur det går till.”   

Den inledande ”brainstormingen” blev en grundläggande inventering av den 
befintliga verksamheten och de problem som fanns och satte igång många funder-
ingar. I starten upplevdes projektet flummigt, ostrukturerat och svårbegripligt. Det 
fanns inga färdiga modeller eller uppgifter att arbeta med och det fanns ingen 
vana vid att själva genomföra förändringar enligt hälsoarbetets process modell. 
Successivt klarnade det, sammanhangen blev tydligare, strukturer för olika aktivi-
teter och projektet i sin helhet växte fram. Forskarens ständiga frågor om ”varför”, 
”hur vet du det”, ”vilken kunskap finns idag” och andra utforskande frågor ledde 
till att distriktssköterskorna successivt ställde frågorna till sig själva, till de andra 
distriktssköterskorna, till hur arbetets genomförs inom andra landsting och vad 
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litteraturen säger. Distriktssköterskornas informationssökning efter befintlig kun-
skap om bl.a. individ-centrerat arbetssätt, samverkan, metoder för samtal 
genomfördes framförallt från svenska källor. Forskaren bidrog med kunskap från 
internationell forskning och litteratur. Den kunskap som togs fram, finns inte do-
kumenterad på ett strukturerat sätt och endast den kunskap som var underlag för 
delprojekt är dokumenterad i respektive rapport. Det medför att det inte har ut-
vecklats en ”kunskapsbank” eller en strukturerad kunskapsöversikt att gå tillbaka 
till eller bygga vidare på för uppbyggnad av en ”evidens bank” som underlag för 
fortsatt utveckling av nya metoder och arbetssätt. 

Arbetet med att följa hälsoarbetets process var betydelsefullt för verksamhets-
utvecklingen i sin helhet. Både distriktssköterskornas utsagor, utvecklingsarbetets 
dokument och observationer av hur distriktssköterskor tog sig an förändringar 
som de ville göra, visar att arbetssättet ökade distriktssköterskornas kunskaper och 
färdigheter för att driva utvecklingsarbete, göra undersökningar, analysera och 
rapportera dem. ”Arbetet med aktiviteten som ett projekt var positivt. Det har gett 
mig jättemycket, dels att sitta i projekt och jobba med det och dessutom att jobba 
med det ut mot verksamheten, har stärkt mig”. De återkommande analyserna 
gjorde tydligt hur olika ”problem” i hälsovägledningsarbetet samspelar med var-
andra och med hälsovägledning ur olika aspekter. Det medförde att det blev 
många teoretiska kopplingar mellan aktiviteterna som pågick. ”Från att enbart 
följt gällande rutiner, började vi tänka efter vad det verkligen var som vi sysslade 
med och det medförde att en hel del förändrades genom utvecklingsarbetet.” 

Föräldraundersökningar ses som ett viktigt instrument för att följa barnhälso-
vårdens kvalitet. ”Uppföljning och utvärdering av verksamheten är arbetsmoment 
som har kommit för att stanna.”  ”Det finns ständigt nya krav och vi har lättare 
för att förändra nu när vi har jobbat med utvecklingsarbete och vet hur det går 
till.” En av distriktssköterskorna använde kugghjul som symbol på projektrappor-
tens omslag för den process som hade satts igång under projektet. ”Det känns som 
kugghjul, ett hjul sätter igång ett annat, det finns inget stopp på det hela och det 
fungerar bra.”   

En av distriktssköterskorna använde kugghjul som symbol på projektrappor-
tens omslag för den process som hade satts igång under projektet. ”Det känns som 
kugghjul, ett hjul sätter igång ett annat, det finns inget stopp på det hela och det 
fungerar bra.”  Även den återkommande anknytningen mellan hälsoarbetets pro-
cess och processen i hälsovägledningsarbetet medverkade till att stegen i 
hälsovägledning också blev tydligare. 

 
 

Utvecklingsarbetets effekter 
Övergripande måluppfyllelse 
Distriktssköterskornas övergripande mål för arbetet i utvecklingsarbetet var att 
utveckla hälsovägledningen till en mer individ- och familjecentrerad hälsovägled-
ning, som är organisatoriskt möjlig att tillämpa och är av god kvalitet. Det målet 
anser distriktssköterskor är uppnått. Då utvecklingsarbetet utvärderades efter pro-
jekttiden, ansåg distriktssköterskorna att de var på god väg mot målet, men att ett 
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sådant mål inte kunde uppnås på så kort tid som två år (Barnhälsovården i Lycke-
by, 2000a). Tre år senare visade föräldraundersökningen 2003 att målet med 
utvecklingsarbetet ännu inte hade uppnåtts fullt ut (Barnhälsovården i Lyckeby, 
2003a). Föräldrarna var övervägande nöjda med barnhälsovårdens verksamhet, 
men de gav också exempel på arbete som inte motsvarade deras behov eller efter-
frågan och visade att det fanns brister i barnhälsovårdens verksamhet som 
behövde fokuseras. Distriktssköterskorna analyserade och diskuterade föräldraun-
dersökningen och därefter har hälsovägledningen ytterligare förbättrats. 
Hälsovägledningen är mer individ- och familjecentrerad än tidigare och de fakto-
rer som samspelar med hälsovägledningens utformning är reflekterade och 
förändrade efter vad som är organisatoriskt möjligt. Distriktssköterskornas kom-
mentarer visar att det finns en spännvidd från ett tveklöst ja till att målen uppnåtts, 
till ett något tveksamt ja med kommentarer om att målet inte ständigt kan uppfyl-
las, att måluppfyllelse måste ställas i relation till vad som är organisatoriskt 
möjligt, samt att allting självklart kan bli bättre. 

 
 

Mest betydelsefulla effekterna 
Distriktssköterskornas uppfattningar om vilka effekter av utvecklingsarbetet som 
är de mest betydelsefulla har fokus på barnhälsovårdens status, sjuksköterskans 
professionella roll, hälsovägledningens kvalitet, utvecklingsklimat och samver-
kan.  

Distriktssköterskorna anser att barnhälsovårdsverksamheten har lyfts fram ge-
nom utvecklingsarbetet och har gett den en högre status än tidigare i basenheten. 
Svårt att säga något speciellt, utan mer att alla arbeten som gjorts har totalt lyft 
fram barnhälsovård mer och att vi pratat om alla förändringar. Mycket har på-
verkats som man inte kan säga konkret utan i det hela har man påverkats och 
ändrat sig en hel del. Alla förändringar drar på samma håll det ena ger det 
andra.” Barnhälsovårdsarbetet synliggörs mer än tidigare som en del av primär-
vårdens och distriktssköterskans verksamhet i verksamhetsplaner och 
verksamhetsberättelser. En genomgång av dokumenten utan systematisk analys, 
visar att barnhälsovården är mer uppmärksammat under senare år. Distriktsskö-
terskorna anser att det till stor del är utvecklingsarbetets förtjänst. Resurser för 
barnhälsovård och utveckling av barnhälsovårdsarbetet har utökats. Barnhälso-
vårds träffar har blivit ordinarie möten.  

Den professionella rollen har stärkts. Det finns en ökad medvetenhet om barn-
hälsovårdens mål, riktlinjer och verksamhet genom att de granskades i förhållande 
till den praktiska verksamheten. Det finns också en ökad medvetenhet bland di-
striktssköterskorna om hur de arbetar och vilka brister som finns. Arbetet utförs 
inte enligt slentrian som tidigare, utan övervägande anser distriktssköterskorna att 
de reflekterar mer på hur de arbetar och vad de gör. ”Den stora effekten är att vi 
har satt barnhälsovården under en lupp, från att bara ha gått efter gällande ruti-
ner, har vi tänkt efter vad de är verkligen är som vi sysslar med, för det har ju 
förändrats en hel del genom utv. arb. Och det är nog den stora skillnaden.” 
Distriktssköterskorna anser att hälsovägledningens kvalitet har ökat. Mötet med 
familjen genomförs på ett mer medvetet och mer individcentrerat sätt än tidigare. 
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Konkreta förändringar som genomfördes har varit positiva för det fortsatta arbetet. 
”Vi börjar med att sitta ned och samtala. Lite svårt för föräldrar så vanan vid att 
gå direkt fram till undersökningsbordet. Det är inte så lätt att sitta ned och prata, 
det är lättare att stå vid sidan av barnet och prata.”  

Utvecklingsklimatet har förstärkts genom utvecklingsarbetet och det finns en 
gemensam strävan att fortsätta att förbättra barnhälsovårdsarbetet. Utvecklingsar-
betet gav möjligheter att sitta ned och diskutera arbetssätt och metoder samt 
reflektera på hälsovägledningens vad, hur, vem och varför. De diskussionerna gav 
ett mer positivt klimat för förändringsarbete och sporrade distriktssköterskorna till 
att vara mer förändringsbenägna och positiva till fortsatt utveckling. Distriktsskö-
terskorna har också ökat sin kompetens för att arbeta med utvecklingsarbete. 
Projekttiden blev en kick för både arbete och personal som gav ett mer samman-
svetsat arbetslag som har varit positivt för den fortsatta verksamhetsutvecklingen. 
”Skönt att slippa slentrianverksamhet och nu när det inte är så många nyanställ-
da som kommer med nya idéer och krafter, gäller det för oss gamla att vakna till 
liv istället.” 

En betydelsefull effekt är det ökade samarbetet med andra verksamheter som 
arbetar med samma barn och familjer som de själva gör. Framförallt samarbetet 
med förskolan utvecklades mycket positivt genom den samverkansgrupp som 
bildades i utvecklingsarbetet. Distriktssköterskornas kontakter med ”sina” försko-
lor förbättrades och nya rutiner infördes och fler är i projektstadiet.  

 
 

Effekter av aktiviteter i utvecklingsarbetet.  
Utvärderingen av effekter av aktiviteterna i utvecklingsarbetet har fokus på sam-
ma aktiviteter som utvärderingen av projektet förutom de två aktiviteterna 
föräldraundersökning och metoddiskussionsträffar. Föräldraundersökningarna ses 
som data istället som en separat aktivitet och metoddiskussionsträffar var en 
landstingsövergripande aktivitet som överlämnades till primärvårdsförvaltningen 
då projektet avslutades (Barnhälsovården 2000b). Däremot har tre aktiviteter som 
utvecklingsarbetet efterhand fokuserade på lagts till, nämligen 3 års besök, hälso-
vägledningsmiljön och distriktssköterskornas övriga hälsovägledningsarbete.  För 
varje aktivitet ges en kort beskrivning av aktivitetens mål och insatser. 

 
 

Styrdokument, mål och riktlinjer  
Då projektet startade insåg distriktssköterskorna att de inte var insatta i gällande 
mål och riktlinjer för barnhälsovården, trots att flera av dem hade arbetat många år 
med barnhälsovård. De ansåg att diskussioner om mål och innehåll i verksamhe-
ten fördes för sällan och att det var viktigt att aktualisera och diskutera dessa. Som 
en av de första aktiviteterna i utvecklingsarbetet samlades alla aktuella styrdoku-
ment, mål och riktlinjer, både nationella och lokala i en mapp. Den cirkulerade 
bland distriktssköterskorna för läsning, de diskuterades och samlades därefter i en 
pärm för att finnas tillgängliga på mottagningen i Lyckeby. Målsättningen var att 
pärmen skulle uppdateras kontinuerligt och användas för diskussion och uppfölj-
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ning av verksamhetens inriktning och hur den stämmer överens med gällande mål 
och inriktningar vid barnhälsovårdsträffarna. 
Utvärderingen 2005 visar att utvecklingsarbetet har haft en positiv på distriktsskö-
terskornas medvetenhet och användningen av styrdokument och riktlinjer so 
arbetsverktyg. De finns tillgängliga, sammanställda och uppdaterade i pärmen 
som iordningställdes i det inledande projektet. Distriktssköterskorna läser verk-
samhetsplaner på ett mer medvetet sätt. Styrdokument och riktlinjer diskuteras 
betydligt mer än tidigare vid verksamhetsplanering och uppföljning av mål och 
verksamhetens inriktning, metoder och rutiner. ”Hade ingen susning innan du 
kom. Men det tror jag alla har koll på nu, alla läser alla planer och berättelser 
som vi aldrig gjorde innan. Och vi hoppas att vi får en ny barnhälsovårdsplan, då 
har vi nu mycket mer koll nu på”.  

Avdelningsföreståndaren ansvarar för att pärmen uppdateras och distriktsskö-
terskorna anser att den ständigt hålls aktuell. Pärmen används i det praktiska 
arbetet. Ny personal och studenter hänvisas till den bl.a. vid introduktion ”Vi vet 
nu var de finns och smäller i huvudet på våra doktorer ibland. Vi utgår från rikt-
linjerna som finns. Allt det är förändringsbart hela tiden och det är det vi 
diskuterar”. Arbete pågår med att göra en uppdelning av styrdokument och meto-
der i två olika pärmar så att innehållet blir mer tydligt och mer användbart.  

 
 

Dokumentation i barnhälsovårdsjournalen 
I den inledande ”brainstormingen” tog distriktssköterskorna fram dokumentatio-
nens betydelse för hälsovägledningsarbetet och att det fanns flera brister i deras 
dokumentation i barnhälsovårdsjournalerna. De var medvetna om att de inte alltid 
markerade hälsoinformation och hälsosamtal i angivna rutor journalen. De visste 
med sig att de ibland inte skrev så utförligt i journalen och att mycket fanns ”i 
huvudet” för de familjer som de kände mycket väl. De var också medvetna om att 
de inte alltid följde upp tidigare hälsovägledning på det sätt som de visste att de 
borde göra. Efter inventering och analys bestämde distriktssköterskorna att arbeta 
fram en checklista för de första hälsovägledningstillfällena. Målsättningen var att 
checklistan skulle användas som "kom ihåg" för att förbättra hälsovägledning och 
journalföring. Distriktssköterskorna utvecklade också sökord för dokumentationen 
i barnhälsovårdsjournalen, eftersom den barnhälsovårdsjournal som användes då, 
saknade anvisningar om sökord. Checklista med sökord testades under en period 
och en distriktssköterska sammanställde distriktssköterskornas synpunkter. Däref-
ter reviderades den och trycktes upp som ett verktyg för hälsovägledning och 
dokumentation. 

När projektet utvärderades 1999 ansåg distriktssköterskorna att arbetet med 
sökord och checklista samt diskussionerna om dokumentation hade ökat deras 
medvetenhet om tidigare brister och förbättrat både hälsovägledningens innehåll 
och uppföljning av tidigare hälsovägledning och dokumentationen.  

Vid utvärderingen 2005 anser distriktssköterskorna att dokumentationen i 
barnhälsovårdsjournalen har förbättrats väsentligt och att deras journaler har mer 
noggrann dokumentation än många av journalerna som kommer från andra pri-
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märvårdsområden. Efter projektet har dokumentationen fortlöpande diskuterats i 
förhållande till en ny barnhälsovårdsjournal som infördes år 2000. Diskussionerna 
har stärkt distriktssköterskornas dokumentation. De anser att finns större eftertan-
ke än tidigare med vad som skrivs och hur anteckningar skrivs. ”Dokumentationen 
har blivit mycket bättre, mer och mer noggrann, ”allt väl” och sedan inte mycket 
mer är borta. Skriver mer, djupare och bredare och försöker se hela familjebil-
den. Använder det som skrivits och följer upp vid mötet med familjen.”  

Checklistan som utarbetades under projekttiden har använts i olika grad. Den 
används inte generellt längre som ett stöd utan används framförallt vid första 
hembesöket och som stöd i hälsovägledningen av vikarier. Sökorden som togs 
fram används däremot och underlättar uppföljningen av tidigare hälsovägledning 
barnhälsovårdsjournalens fritext journalblad. ”Checklistan använde jag i början 
men behöver inte mer, men använder sökorden som vi tog fram. De är mycket 
bättre än de i den nya journalen. Distriktssköterskor har.” 
 I granskningen av dokumentationen i barnhälsovårdsjournalen mellan 2001-
2004 anger distriktssköterskorna att de viktigaste förändringarna som har gjorts är 
att journalerna fylls i mer noggrant och strukturerat än tidigare, att det skrivs ut-
förligare anteckningar om råd och åtgärder i fritext och att sökord använd mer 
frekvent för att de bättre skall kunna följa besöken. Granskningen av dokumenta-
tionen i barnhälsovårdsjournaler visar att sökordsanvändningen förekommer 
genomgående i nästan alla undersökta journaler för barn födda-03. I journalerna 
för barn födda 99 har det inte skett någon ökning av sökordsanvändningen. Fritext 
skrivningen har framförallts förbättrats med mer text som visar att insatser, råd 
och hälsovägledning görs i samråd med föräldrarna. Däremot förekommer text om 
uppföljning endast delvis mer i 03-journaler än i 99-journaler och text som be-
skriver föräldrarnas uppfattning förekommer inte så ofta in någon journalgrupp. 
Granskningen visar att markeringen av hälsoupplysning och hälsosamtal i fast-
ställda rutor är mest frekvent under barnets första år. I journalerna för barn födda 
99 finns färre markeringar än för barn födda -03. Några närmre jämförelser mel-
lan de olika åldergrupperna kan inte göras eftersom journaler ser olika ut.  

Fortsatt utveckling av dokumentationen i barnhälsovårdsjournalen har fokus 
på att distriktssköterskorna själva måste förbättra sin dokumentation. De är med-
vetna om att samtalen fortfarande innefattar mer än vad som dokumenteras i 
journalen och att de behöver bli än mer noggranna och tydliga framförallt med att 
beskriva samråd med föräldrarna och hur tidigare råd följs upp. Organisatoriskt 
anser distriktssköterskorna att tid måste av sättas för gemensamma genomgångar 
av bhv-journalen och mer diskussion om ”vad som är viktigt att ta upp vid olika 
åldrar och dokumentera så att alla gör likadant”. Distriktssköterskor ser fram 
emot en databaserad bhv-journal med formulär för vad som skall dokumenteras 
vid varje BVC besök förutom fri text och färdiga sökord. 

 
 

BVC –läkarbesök 
Vid projektstarten var rutinen för ett BVC-läkarbesök att föräldrar och barn först 
träffade en sjuksköterska från annat distrikt som "hjälpte till" i ett rum. Hon gav 
viss information och delade ut broschyrer. Barnet kläddes av, vägdes och mättes. 
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Efter den ”förberedelsen” väntade föräldrar och barn i väntrummet och träffade 
därefter den ordinarie sjuksköterskan och doktorn i ett annat rum. Distriktsskö-
terskorna var kritiska tillrutinen och ville förändra den till ett gemensamt 
distriktsskötersk- läkarbesök. De diskuterade kritiskt hur tiden användes, upple-
velsen av stress och hur lite de träffar barn och föräldrar i vid olika tidsintervaller. 
Föräldraundersökningen 1998 (Barnhälsovården i Lyckeby, 1998) visade att även 
föräldrarna var mycket kritiska till BVC läkarbesöken. De ansåg att det gavs för 
lite tid, personalen var stressad och besöken genomfördes enligt "löpande-band-
principen”. Föräldrarna ansåg att det besöket gav minst tillfredställande samtal 
med sämre möjligheter att ta upp frågor och problem. BVC- läkarbesöken och 
föräldrarnas synpunkter diskuterades vid en BHV-team träff och beslut fattades 
om att pröva en ny struktur för besöken. Målsättningen var att föräldrar och barn 
endast skulle träffa den ordinarie distriktssköterskan och läkaren och all hälso-
övervakning, hälsovägledning, m.m. skulle ske under besöket inne hos 
sjuksköterskan och läkaren.  

Utvärderingen 2005 visar att alla distrikt utom ett följer den nya strukturen för 
BVC läkarbesöken. Tre distrikt ändrade direkt 1999, därefter har alla utom ett 
övergått till den nya strukturen. Inom det distrikt som inte ändrat sin struktur 
ännu, arbetar den ”hjälpande” distriktssköterskan deltid inom distriktet och träffar 
familjerna även vid andra tillfällen. Föräldraundersökningen 2003 visade att fler 
föräldrar än vid förra undersökningen 1998 ansåg att tiden vid läkarmottagningen 
var tillräcklig. Den visade också att 30 % fler föräldrar ansåg att möjligheterna att 
ta upp problem och frågor i samtal med läkaren vid BVC-mottagning är bra. Även 
distriktssköterskorna själva anser att BVC-läkarmottagningen upplevs mindre 
stressig och att det finns mer tid för samtal och observation. I initialfasen av för-
ändringen var till en början rollerna oklara om vem som skulle prata om vad med 
föräldrarna, men det klarnade efterhand. Den nya strukturen upplevs som självklar 
och distriktssköterskorna kan inte tänka sig att gå tillbaka till den gamla struktu-
ren. ”Mer personligt att ha det ihop. Kan inte tänka mig att det kunde vara som 
det var tidigare med att föräldrarna kom in med ett naket barn och fick lägga på 
bordet. Kallt och opersonlig”. 

 
 

Hälsovägledning 
När utvecklingsarbetet startade ansåg distriktssköterskorna att de inte alltid arbe-
tade med hälsovägledning som de önskade, bl.a. beroende på bristande kunskaper, 
färdigheter och tilltro till egen kompetens att föra hälsovägledande samtal. En 
annan faktor som inverkade på hälsovägledningen var en stressig miljö både vid 
distriktssköterskornas öppna mottagning och vid läkarbesöken. De flesta av di-
striktssköterskorna i projektgruppen hade fortbildning i Hälsopedagogik men 
ansåg att de inte alltid använde sig av den kunskapen. Därför ville distriktsskö-
terskorna bli bättre på att utgå från föräldrarnas behov och efterfrågan och 
utveckla arbetssätt som kan stärka föräldrarnas tilltro till egna resurser och som 
låter dem bli mer delaktiga i hälsovägledningen. 

I föräldraundersökningen 1998 ansåg de flesta föräldrarna att distriktssköters-
korna var intresserade, lyssnade och samtalade så att de förstod. Föräldrarna ansåg 
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inte i lika stor utsträckning att distriktssköterskorna efterfrågade deras funderingar 
och förslag, gav stöd för föräldrarnas beslutsfattande eller att distriktssköterskorna 
följde upp frågor och problem som de tidigare pratat om (Barnhälsovården i 
Lyckeby, 1998). Samtal om föräldrarnas hälsa och samspel föräldrar-barn före-
kom i mindre omfattning än vad föräldrarna önskade.  

Under projekttiden arbetade distriktssköterskorna aktivt med att utveckla häl-
sovägledningen genom att identifiera, reflektera och diskutera på både sin egen 
hälsovägledning och hälsovägledning som erbjöds föräldrar genom broschyrer 
och annat informationsmaterial. Videoinspelningar gjordes av hälsovägledningssi-
tuationer på distriktssköterskor öppna barnhälsovårdsmottagning. 
Videoinspelningarna analyserades först enskilt av forskaren, sedan gemensamt av 
distriktssköterska och forskare. Därefter reflekterade distriktssköterskorna på de 
egna inspelade situationerna. De användes sedan som underlag för gemensamma 
diskussioner om hälsovägledning i studiecirkelform.  

Utvärderingen 2005 visar att distriktssköterskor successivt har ökat sin hälso-
vägledningskompetens och att deras hälsovägledning successivt har förbättrats. 
Under det fortsatta utvecklingsarbetet har ständigt diskussioner förts om hälsoväg-
ledningens genomförande och hur olika faktorer inverkar på den. Det har medfört 
att distriktssköterskorna pratar igenom problem som uppkommer i hälsovägled-
ningen och pratar sig samman om hur de kan tacklas. Diskussioner har också förts 
om hälsovägledningsarbetet med utgångspunkt från de teorigenererande studierna 
om hur distriktssköterskorna hanterar barnhälsovårdens dubbelsidiga uppdrag och 
hur de gör för att syntetisera befolkningsinriktat och individinriktat arbete De har 
ökat distriktssköterskornas medvetenhet om den vägledande rollen och om hälso-
vägledningens innehåll samt om distriktssköterskans dubbla uppdrag att både 
informera utifrån riktlinjerna och utgå från familjens behov. Under de senaste åren 
har distriktssköterskorna också deltagit i olika former för fortbildning i motive-
rande samtal och för att kunna erbjuda rökslutarsamtal vilket också bidragit till att 
de känner sig säkrare i hälsovägledningssituationen.  

Undersökningen av föräldrarnas synpunkter 2003 (Barnhälsovården i Lycke-
by, 2003a) visade att distriktssköterskorna hade förbättrat sin hälsovägledning 
jämfört med undersökningen 1998, men den genomsyrades fortfarande inte fullt 
ut av ett individ- och familjecentrerat arbetssätt. Nästan alla föräldrar ansåg att 
övervägande samtal med distriktssköterskan hade präglats av att hon är intresse-
rad, lyssnar och samtalar så att de förstår. En stor del föräldrar ansåg att de får 
stöd för att själv fatta beslut och att distriktssköterskan ger råd som kan sättas in i 
familjens vardag. Färre föräldrar ansåg att distriktssköterskan efterfrågar deras 
funderingar och att frågor och problem som man tidigare pratat om följs upp. Di-
striktssköterskorna analyserade resultatet av föräldraenkäten och diskuterade hur 
de kunde vidareutveckla hälsovägledningsarbetet och förbättra hälsovägledning-
ens kvalitet. Teoretisk hade de tillräckligt med kunskap. Det var hur de praktiskt 
skall genomföra samtal och hälsovägledning som de behövde arbeta vidare med.  

I den nu aktuella utvärderingen 2005, drygt ett år efter föräldraundersökningen 
anser distriktssköterskorna att hälsovägledningen är mer individ- och familjecen-
trerad än tidigare. De anser att hälsovägledningens kvalitet och mötet med 
familjen har förbättrats och upplever att föräldrarna är mer nöjda än tidigare. De 
anser att mer tid ges efter vars och ens behov och att de mer än tidigare efterfrågar 
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föräldrarnas frågor och synpunkter. ”Föräldraundersökningen har gett mig myck-
et. Jag har mest tagit till mig från de synpunkter där föräldrarna inte var nöjda. 
Jag lyssnar mer på dem i mötet. Frågar mer om hur det är med familjen och tar 
mig mer tid att prata om de frågorna.” Några distriktssköterskor anger att de får 
igång diskussion bättre än förr och upplever att föräldrarna pratar mer för att de 
bjuder in dem mer i samtalet. Andra distriktssköterskor anger att de vågar vara 
rakare än tidigare och ta upp frågor om t.ex. alkohol och vågar tränga djupare i 
samtalet både i det enskilda mötet och föräldragrupperna.  ”Vi har också blivit 
bättre på när det är lite jobbigt, det är inga svårigheter att fråga om man får lov 
att kontakta andra. Jag har jobbat länge men ibland är det lätt att undvika svåra 
saker det kan man ju göra hela tiden, men det tycker jag inte gör längre. Försöker 
er se med andra ögon. De ögonen hade jag inte innan”.  

I utvärderingens intervjuer med distriktssköterskornas tar flera distriktsskö-
terskor upp att videoinspelningarna som hade genomförts av 
hälsovägledningssituationer var en betydelsefull aktivitet för utvecklingen av det 
enskilda hälsovägledningsarbetet. ”Videoinspelningen var ett lyft för mig att tänka 
efter på vilka ord man säger till föräldrarna, att vara klarspråkig och tydlig i sitt 
ordval. För mig var det nyttigt och borde upprepas då och då. Det finns kvar och 
jag tänker på det fast det är så länge sedan.”. De visar på hur distriktssköterskor-
na praktiskt hanterade situationerna och finns aktuellt kvar att ta fram ur minnet. 
”Filmningen var bra, den visade på svagheter - vi stänger dörren numera- det 
gjorde vi inte tidigare. Det blir tydligt när man ser det på video”.  Tillståndet från 
föräldrarna innebar att det endast var den distriktssköterska som hade spelat in 
filmen och forskaren som fick titta på den. Det hade varit en fördel om tillståndet 
hade gällt uppspelning för hela gruppen distriktssköterskor så att hela gruppen 
distriktssköterskor hade kunnat analysera situationerna mer gemensamt än vad 
som nu var möjligt. 
 
 
Barnhälsovårdsteam träffar  
Vid den första brainstormingen då utvecklingsarbetet startade tog distriktssköters-
korna upp bristen på diskussion av barnhälsovårdens arbete som en negativ faktor 
för hälsovägledningen. Några träffar med gemensam diskussion av nya rön, ar-
betssätt, utveckling av arbetet, m.m. fanns inte i verksamheten, varken för 
barnhälsovårdens distriktssköterskor eller för hela barnhälsovårdsteamet. Bristen 
på diskussion relaterade de till barnhälsovårdens och hälsovägledningen kvalitet 
och att de inte visste hur deras arbete motsvarade föräldrarnas behov och efterfrå-
gan. Distriktssköterskorna efterfrågade ett ökat samarbete med barnhälsovårdens 
läkare och sådana diskussionstillfällen.  

När den första undersökningen av föräldrarnas synpunkter hade genomförts 
(Barnhälsovården i Lyckeby, 1998) bjöd distriktssköterskorna in barnhälsovår-
dens läkare (barnläkare från barnklinik och distriktsläkare) 
barnhälsovårdpsykologen, verksamhetschefen och landstingets barnhälso-
vårdsansvarig till en träff för att presentera och diskutera resultatet av enkäten och 
det pågående utvecklingsarbetet. Träffen uppfattades mycket positivt. De närva-
rande bestämde att ha BHV-team träffar två gånger om året i syfte att stärka 
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kvalitet och säkerhet i barnhälsovården samt stärka kontinuitet i hälsovägledning 
och arbetsmetoder och därmed öka trygghetskänslan för både personal och föräld-
rar. Vid det påföljande mötet bestämdes hur träffarna skulle genomföras. 

Utvärderingen 2005 visar att målet med BHV-team träffar har inte uppnåtts. 
De har inte genomförts i den omfattning som målsättningen var och har inte ge-
nomförts enligt de planer och det syfte som bestämdes vid det första mötet. Redan 
efter några träffar deltog allt färre läkare, vilket kan bero på att det var läkarbrist 
och stor omsättning av läkare inom barnhälsovården. Distriktssköterskorna sakna-
de engagemang i diskussionerna om arbetsmetoder och hälsovägledningens 
innehåll från flera läkare. År 2001 ställdes träffen och därefter har BHV-team träf-
farna fortsatt med cirka en träff per år. Träffarnas karaktär har förändrats till mer 
tematiska träffar med föreläsning av en specialist och diskussion av olika sjukdo-
mar och problem. Vid utvärderingens intervjuer finns önskemål om att träffarna 
mer ägnas åt diskussion om arbetet så som det var tänkt från början.  

De träffar för utvecklingsarbetet som forskaren och distriktssköterskorna star-
tade under projekttiden fortsatte efter projektet som regelbundna 
barnhälsovårdsträffar två gånger per år. Numera deltar också distriktssköterskor 
som arbetar med barnhälsovård vid den andra vårdcentralen i primärvårdsområ-
det. Distriktssköterskorna anser att träffarna är ett värdefullt forum för diskussion 
av arbetsformer, innehåll och förändringsarbete och bör finnas kvar för att stärka 
kontinuitet och kvalitet. En distriktssköterska påpekar att de kanske är t.o.m. än 
mer viktiga idag, då föräldrarna får mycket information via massmedia och vill 
diskutera den med barnhälsovårdens personal. Barnhälsovårdsträffarna är då be-
tydelsefulla för att personalen skall känna sig kompetenta och trygga och att 
föräldrar skall känna tillit och förtroende för den hälsovägledning som ges och det 
arbete som utförs. 

 
 

Barnkonsultverksamhet 
Då utvecklingsarbetet startade var två av barnhälsovårdsläkarna barnläkare och 
barnklinikens konsulter för barnhälsovård inom projektområdet. Övriga barnhäl-
sovårdsläkare var distriktsläkare. Distriktssköterskorna ansåg att 
barnkonsultverksamheten inte fungerade effektivt och att det var för lång tid mel-
lan tillfällena för konsultation. Distriktssköterskorna ville skapa bättre fungerande 
barnkonsultverksamhet med tydliga rutiner för konsultering i det enskilda ärendet 
samt tid för allmän konsultering och fortbildning för distriktsläkare och distrikts-
sköterskor. Det skulle ge möjlighet till uppdaterad kunskap om hur barnläkare 
bedömer och åtgärdar olika problem och öka kontinuitet och kompetens i behand-
ling och hälsovägledning. Konsultverksamheten diskuterades vid en BHV-träff 
och nya rutiner bestämdes. Konsultverksamheten anknöts till barnläkarnas ordina-
rie bvc-läkarmottagning som de hade varannan vecka. Tid avsattes för 
konsultering där remitterande distriktssköterska och läkare också skulle delta. 
Ämnesfördjupning och diskussion om behandling, utredning och rutiner med 
barnläkarna som resurser förlades till BHV-team träffarna. 

Vid utvärderingen 2005 är konsultverksamheten anknuten till barnläkarens 
(numera endast en barnläkare) ordinarie bvc-läkarmottagning varannan vecka. 
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Konsultverksamheten i det enskilda ärendet fungerar bra när ordinarie barnläkare 
tjänstgör, annars är det ingen bra kontinuitet pga. läkarbrist på barnkliniken. På 
grund av resurs och tidsbrist har det inte blivit rutin att remitterande läkare och 
distriktssköterska är med vid konsultationen. Distriktssköterskorna anser att det 
hade varit det bästa för kontinuitet och kvalitet i hälsovägledning och vård. Nu 
rapporterar konsultmottagningens distriktssköterska till distriktssköterskan inom 
det område som remissen kom ifrån vilket inte ger den fortbildning och diskussion 
som efterfrågades.  
 
 
Samverkan med andra verksamheter 
Tidigt i utvecklingsarbetet aktualiserades samarbetet med andra verksamheter och 
yrkesgrupper som möter ”samma” föräldrar som de själva, både som problem och 
möjlighet. Det gällde samarbetet inom landstingets hälso- och sjukvård, men ock-
så samverkan med socialförvaltning, förskola och skola, samt med svenska kyrkan 
som ansvarar för välbesökt mamma-barn verksamhet. Distriktssköterskorna upp-
levde att samarbetet inte alltid fungerade tillfredställande. Det skedde ofta först 
när ett "problem" hade uppstått och inte som samarbete i det hälsofrämjande och 
tidigt förebyggande arbetet. Distriktssköterskorna ville förbättra samverkan och 
såg den som en möjlighet att arbeta på ett mer helhetsinriktat sätt och förbättrad 
kontinuitet i hälsovägledningen.  

Distriktssköterskorna gjorde studiebesök på Habiliteringen och Tandhälsovår-
den för att lära sig mer om deras arbete med barn och föräldrar, deras 
hälsovägledning och diskutera hur samarbetet kunde förbättras. Som ett led i ett 
ökat samarbete mellan mödrahälsovårdens barnmorskor, mödra- och barnhälso-
vårdspsykologen och barnhälsovårdens distriktssköterskor anordnades 
gemensamma träffar för blivande föräldrar. De provade också en ny modell för 
föräldragrupper genom att barnhälsovården ”tog över” föräldragrupper från möd-
rahälsovården istället för att bilda nya distriktsindelade grupper. Socialtjänsten 
och bjöd in dem till en träff för diskussion om förbättring av samarbetet både i 
tidiga stödjande insatser och i enskilda ärenden vid svåra problem eller vid anmä-
lan.  

Distriktssköterskorna bjöd in ett stort antal verksamhetsrepresentanter till ett 
möte om samverkan för att ”brainstorma” kring hur deras samarbete skulle kunna 
förbättras. Det blev mycket positiv respons och vid mötet bildades en samver-
kansgrupp med representanter från flera verksamheter; förskolan, svenska kyrkan, 
skolhälsovården, mödrahälsovården, barnhälsovården, mödra- och barnhälso-
vårdspsykologen, socialtjänstens Råd och Stöd samt föräldrar och 
utvecklingsarbetets forskare. Medel ansöktes och erhölls från Trygghetsfonden för 
ett två års samverkansprojekt (Trygghetsfonden, 2000). De användes till en sekre-
terare och för att kunna skaffa erfarenheter från andra verksamheters samverkan. 
Mål och former för samverkansarbetet utvecklades av gruppens medlemmar. Må-
let var att utveckla samverkan mellan verksamheterna för att på bästa sätt stödja 
föräldrar och barn genom att utveckla bättre kontaktnät, lära känna varandra och 
varandras verksamheter och ha samverkansgruppen som centra för informations-
spridning mellan verksamheterna samt finna former för att förbättra samverkan 
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och samarbete mellan verksamheterna i den befintliga organisationen och arbeta 
för en öppen förskola i Lyckeby enligt idén om familjecentral. 

Under projekttiden träffades samverkansgruppen en gång per månad. Vid träf-
farna utbyttes information av vad som är ”på gång” i verksamheterna. Problem 
och idéer om samarbete och gemensamma aktiviteter diskuterades och föreslog 
för verksamheterna. Informationsmaterial till föräldrar togs fram. Gemensam fort-
bildning för personal och föräldrar planerades och påbörjades. Gruppen arbetade 
hårt för att få igång en kommunal öppen förskola för samarbete liknande familje-
centralsmodellen, men lyckades inte övertyga landsting och kommun. 

Utvärderingen 2005 visar att satsningen på att utveckla samverkan har haft 
goda effekter inom flera områden. Samarbetet mellan distriktssköterskorna och 
”deras” förskolor har förbättrats. Några distriktssköterskor gör regelbundna besök 
eller andra erbjuder kontakt. Några deltar i förskolans personalträffar och föräld-
raträffar. Några distriktssköterskor har påbörjat ett samarbete med svenska kyrkan 
och deras mamma-barn grupper. Inom några distrikt har samarbetet inte funnit 
sina former ännu.  ”Har förändrat mig etablerat mer kontakt med förskolorna 
pratat om samverkan och hur vi skall ha mer kontakt och att jag vill komma ut 
och prata om olika saker. Håller på att bygga upp ett bättre samarbete där. Dagis 
ser positivt på detta. ”Flera distriktssköterskor anser att samarbetet kan ökas ytter-
ligare med bl.a. gemensamma föräldraträffar. En arbetsgrupp med representanter 
från förskola och barnhälsovård arbetar med en plan för utveckling av nuvarande 
4 års besök till ett besök där både förskolans och barnhälsovårdens kompetens tas 
tillvara.  

Samarbetet med mödrahälsovården och mödra- och barnhälsovårdspsykologen 
där alla tre har en gemensam föräldraträff fortsätter, vilket ökar möjligheten till 
kontinuitet i hälsovägledningen. Den nya modellen för ”övertag” av föräldragrup-
per från mödrahälsovården var inte övertygade positiv och distriktssköterskorna 
fortsatte med gamla modellen. Några distriktssköterskor har mycket lite kontakt 
med mödrahälsovården.  

Satsningen på en samverkansgrupp har gett goda effekter på hälsovägledning-
en och dess sammanhang. i ett När projektet avslutades fortsatte 
samverkansgruppens träffar som tidigare med informationsutbyte, diskussioner 
om aktuella gemensamma problem, förslag på insatser m.m. men antalet nätverks-
träffar minskade från en per månad till fyra per år och efter ytterligare två år till 
två gånger per år. Samverkansgruppen utökades tidigt med ytterligare en repre-
sentant från Socialtjänstens Familjerätt och under det senaste året med en 
representant från förskolornas resursteam. Alla verksamheter är fortfarande repre-
senterade i gruppen och deltar i de flesta träffarna förutom socialtjänstens Råd och 
Stöd, som inte deltagit under senaste åren. För närvarande finns en föräldrarepre-
sentant i gruppen, men det har inte funnits kontinuerligt. Det har varit svårt att 
engagera någon förälder för arbetet och några har inte varit kvar mer än drygt ett 
år. Deltagarna, verksamhetschefer och barnhälsovårdens distriktssköterskor anser 
att nätverket är värdefullt och att samverkansträffarna och samarbetet skall fortsät-
ta. Gruppens arbete har bidragit till mer kontinuitet i hälsovägledningen genom att 
det finns mer samstämmighet i råd och information till föräldrarna. Samarbetet 
har klart förbättrats med alla verksamheter utom med socialtjänsten. Distriktsskö-
terskorna uppfattar det så att socialtjänsten inte är intresserad av samarbete i 



 

  

36 

hälsofrämjande och tidiga insatser, utan vill kontaktas för sekundärpreventiva 
insatser i enskilda ”ärenden”.   

 
 

3 års-besök 
I samband med att den nya barnhälsovårdsjournalen infördes januari 2000, ansåg 
distriktssköterskorna att det borde göras en översyn av de lokala rutinerna för det 
nationella basprogrammets hälsoövervakning, framförallt de för barn vid tre och 
fyra års ålder. De ansåg att den dåvarande 3-års kontrollen i form av ett läkarbe-
sök, inte var tillförlitlig och att det fanns alltför lite tid till hälsovägledning. En 
mer noggrann utvecklingsbedömning och ett tydligt hälsosamtal i dessa tidiga 
åldrar kunde öka möjligheterna för att uppmärksamma "problem" i ett tidigare 
skede. Informationsutbytet i samverkansgruppen hade ökat distriktssköterskornas 
medvetenhet om förskolepersonalens kompetens för bedömning av barns utveck-
ling. Ett samarbete med förskolan skulle öka tillförlitligheten i 
utvecklingsbedömningarna genom att kompetensen hos förskolans personal och 
distriktssköterskorna kompletterar varandra. Dessutom ansåg distriktssköterskorna 
att ett samarbete där föräldrar är aktivt delaktiga ytterligare kan förbättra hälso-
vägledningen och möjligheterna att identifiera och stödja föräldrar och barn. 

Ett ”3-års-projekt” planerades i samarbete med förskolepersonal samt mödra- 
och barnhälsovårdspsykolog och logoped. Nya rutiner infördes för distrikten i 
”centrala” Lyckeby. Projektet utvärderades efter ett år (Barnhälsovården i Lycke-
by, 2001) och infördes därefter i den ordinarie verksamheten i alla distrikt inom 
primärvårdsområdet. 3 års besöket innebar att föräldrarna kontaktar barnets för-
skollärare som fyller i en utvecklingsbedömning. Föräldrar tar med 
utvecklingsbedömningen till ett 3-års besök där tid mer kan ägnas åt hälsosamtal 
än åt ”kontroll” av barnets utveckling. Distriktssköterskorna har stöd från manual 
för besökets utformning och innehåll. En uppföljning av ”3 års-projektet” visade 
att föräldrarna är positiva till formen för besöket och samarbetet med förskolan 
(Barnhälsovården i Lyckeby 2003b). Utformningen och genomförandet följde till 
stor del riktlinjerna, men rutinerna för inbjudan och föräldrarnas uppgift att tidigt 
kontakta förskolan hade fortfarande brister.  
 Något år efter att 3 års besöket hade införts inom Lyckeby primärvårdsområ-
de, ändrades riktlinjerna nationellt för 3 års-besöket från att vara ett läkarbesök till 
att vara ett sjuksköterskebesök. Den landstingsövergripande barnhälsovårdsled-
ningen såg ”3 års-projektet” som ett pilotprojekt och beslutade att 3 års besök med 
samverkan med förskolan skulle införas i alla primärvårdsområden. Den lands-
tingsövergripande barnhälsovårdutvecklingsgruppen vidareutvecklade 3 års 
besöket med ytterligare material och något ändrade rutiner.  

Utvärderingen 2005 visar att rutinen för det ”nya” 3 års besöket används i alla 
distrikten inom hela primärvårdsområdet Lyckeby-Jämjö. De håller fortfarande 
kvar vid vissa rutiner som de anser är bättre från den gamla rutinen. Samarbetet 
med förskolorna fungerar bra och distriktssköterskorna anser att upplägget av 3–
års besöket ger möjlighet till hälsovägledning med utrymme för att utgå från för-
äldrars och barns behov och efterfrågan av hälsovägledning. De uppfattar också 
föräldrarna positiva till besöket och att det upplevs meningsfullt.  ”Det är förhåll-
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ningssättet – t.ex. tre års besöket är ett helt nytt sätt som vi hade inte sådan besök 
förut. Förr var det mycket vikt och mat.  Nu blir det mycket om familjen, beteende 
och allmänt. Man känner att de vågar prata mer, för att vi bjuder in dem mer i 
samtalet”. 
 Införandet av det ”nya” 3 års- besöket har inte genomförts i alla primärvårds-
områden i landstinget i det samarbete som var tänkt med förskolorna i alla 
kommuner. Anledningen förefaller vara i vissa områden att det inte har etablerats 
något samarbete med förskolorna och i vissa kommuner att utformningen av be-
dömningen av barnets utveckling inte stämde med hur förskolorna arbetade. Men 
distriktssköterskorna i Lyckeby har varit mycket angelägna om att bygga vidare 
på sina goda kontakter med förskolorna i 3 års besök och även utveckla ett 4 års 
besök i samarbete med förskolan. De vill förbättra möjligheterna för hälsovägled-
ning och samtal, men också för att de hitta arbetsformer för att i samarbete tidigt 
upptäcka och erbjuda stödjande insatser för föräldrar och barn. Kontakterna med 
kommunen har varit positiva och några distriktssköterskor har under våren 2005 
inledande planeringsmöten med representanter för förskola och Karlskrona kom-
muns resurscentra samt skriver en projektplan för att söka medel från 
primärvårdförvaltningen. ”Samarbete vid 3 års besök har varit jättepositivt. Se 
hur det blir med 4 åringarna kan bli ännu bättre. Där finns ett engagemang från 
ledningen”. 
 
 
Hälsovägledningsmiljö 
I utvecklingsarbetets diskussioner aktualiserades ofta miljöns betydelse för hälso-
vägledning och samtal men något specifikt mål för förbättring av 
hälsovägledningsmiljön formulerades inte att arbeta utifrån. De videoinspelade 
besöken på distriktssköterskornas öppna barnhälsovårdsmottagning visade också 
tydligt miljön för besök på expeditioner och i barnrum. Genom dem såg distrikts-
sköterskorna brister i rummens utformning och möblernas placering, hur dörrar 
var stängda eller öppna, avsaknad av stolar att sitta ned för samtal på, hur di-
striktssköterskorna rörde sig under samtalet osv. Några hade sina föräldragrupper 
i väntrummet, men var medvetna om att det inte var en inbjudande miljö för att 
diskutera bl.a. familjeförhållanden. Andra hade föräldragrupp i en konferens lokal 
vilket inte var en lämplig miljö för medföljande barn. 

Vid utvärderingen 2005 har de flesta mottagningsrummen en mer hälsoväg-
ledningsvänlig miljö. Successivt har rummen förändrats med möblemang för både 
vuxna och barn att kunna sitta och samtala vid, barnvänliga bilder och leksaker för 
att göra dem mer inbjudande för både hälsoövervakning och hälsovägledning för 
föräldrar och barn. I några rum finns anslagstavlor med aktuella ämnen för hälso-
vägledning och diskussion med föräldrar.  
”Jag har möblerat om och utnyttjar fåtöljerna vid besöken. Det blir på en annan 
nivå och blir mer hemmiljö att sitta och prata med föräldrarna i fåtöljer. Vi sitter 
mitt emot varandra, kan slappna av och jag tror att samtalen blir bättre.” 

En nytt avskilt utrymme med ett rum för en grupp att sitta och prata i, med 
möjlighet till att visa video och rita på tavla, samt ett lekrum, har iordningsställt 
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för föräldragruppsverksamhet och används flitigt. Behov finns av ännu ett sådant 
rum och planering pågår för att utöka med ännu ett barnrum. ”Varit positivt. För-
äldrar uttrycker spontant att det är mysigt att gå till bjuds in till något som är 
mjukt och harmoniskt.”. Distriktssköterskor är också mer observanta på att skapa 
en avskild miljö och inte bli störda. De arbetar mer med stängd dörr vid besök och 
har infört skyltar för ”samtal pågår” på dörren.  

Även BVC väntrummet är ändrat för att skapa en bättre väntrumsmiljö, med 
möjlighet till information för föräldrarna, bättre lekutrymme för barnen, tydligare 
och bättre ”kösystem”, samt möjlighet att ha avslappnande musik för att skapa en 
miljö att ”varva” ned i. 

 
 

Effekter på distriktssköterskornas övriga hälsovägledningsarbete 
Då projektet startade diskuterades inte distriktssköterskornas övriga verksamhet i 
förhållande till den utveckling av hälsovägledningsarbetet som sattes igång inom 
barnhälsovården. Men kommentarer vid framförallt de senaste årens informella 
och informella träffar och de enskilda intervjuerna visar att utvecklingsarbetet 
hade positiva effekter även på distriktssköterskornas övriga arbete.  

Utvärderingen 2005 visar att utvecklingsarbetet i barnhälsovården har haft po-
sitiva effekter på utvecklingen av distriktssköterskornas övriga 
hälsovägledningsarbete Utvecklingsarbetets arbetsform med ständiga reflektioner 
och granskning av hälsovägledningsarbetet ”smittade av sig” och de anser att en 
effekt av utvecklingsarbetet är att de granskar och förbättrar rutiner, hälsovägled-
ning och miljöer även för vuxna vårdsökande och patienter som kommer till 
distriktssköterskemottagningen ”Över huvud taget funderar jag mer på vad och 
hur jag gör”. 

Distriktssköterskorna anser att de har bättre samtalsmetodik i allt patientarbete 
och ett annat sätt att arbeta som också främjar hälsovägledning med vuxna. Bemö-
tandet överhuvudtaget är annorlunda nu än tidigare. Den effekten kan inte enbart 
tillskrivas utvecklingsarbetet i barnhälsovård. Parallellt under utvecklingsarbetets 
senaste två år, gick de distriktssköterskor som också arbetar på Hälsotorget, fort-
bildning i hälsokommunikation, samtalsmetodik och motiverande samtal. Dessa 
distriktssköterskor anser att arbetet i utvecklingsarbetet och fortbildningen kom-
pletterar och stärker varandra. ”Utvecklingsarbetet har absolut haft effekt på det 
övriga arbete, inte minst i hälsovägledning med vuxna, tobaksarbete, motion och 
allt det här. Man har ett annat sätt att arbeta det tror jag. Det har ju hänt paral-
lellt med annat på t.ex. hälsotorget om kommunikation och samtalsmetodik och 
det har haft nytta för barnhälsovård och liksom hälsovägledning utv. arbetet har 
haft nytta för hälsotorg och vuxna” 

 
 

Teori om distriktssköterskornas hälsovägledningsarbete  
Under utvecklingsarbetet samlade och analyserade forskaren data för de teorige-
nererande studierna t.o.m. våren 2003. Studierna var underlag för forskarens 
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avhandlingsarbete, därför genomfördes det praktiska datainsamlings- och bearbet-
ningsarbetet enbart av forskaren. Syftet med de studierna var att öka förståelsen 
för vad som är betydelsefullt för hur hälsoarbete i barnhälsovården utformas och 
genomförs samt att formulera teori som kan vara användbar i denna hälso- och 
sjukvårdskontext. Studien utgick från en öppen frågeställning. Vad är den vikti-
gaste angelägenheten för distriktssköterskor i deras möte med föräldrar och barn 
på barnhälsovårdens öppna mottagning? I den övergripande frågeställningen 
rymdes frågor om hur distriktssköterskorna hanterade angelägenheten, vad som 
kunde göra den problematisk och hur hanteringen av en sådan angelägenhet tog 
sig uttryck i det praktiska arbetet i form av samspel och mönster.  

I utvecklingsarbetets diskussioner om hälsovägledning och förhållningssätt, 
arbetsmetoder och arbetsinnehåll, miljö och faktorer som påverkade arbetet och i 
dataanalysen blev det tydligt att det fanns förhållningssätt och arbetsuppgifter som 
kunde ses som motsägelsefulla, men distriktssköterskorna upplevde dem som 
motstående, men inte motstridiga.  

De teorigenererande studierna resulterade i ökade kunskaper om hur hälsoväg-
ledningsarbete utformas och genomförs och om distriktssköterskornas 
dubbelsidiga uppdrag i barnhälsovården. Distriktssköterskorna har både ett folk-
hälsouppdrag som utgår från mål och riktlinjer i barnhälsovårdens program och ett 
familjeuppdrag som utgår från föräldrar och barn, vilket medför att distriktsskö-
terskorna skall arbeta med hälsoarbete riktat mot befolkningen och ge alla familjer 
hälsoinformation och samtidigt arbeta med hälsoarbete och hälsovägledning som 
utgår från den enskilda familjens behov och efterfrågan. Distriktssköterskornas 
”hjärteangelägenhet” är att syntetisera de båda uppdragen. Den syntetiseringen 
benämndes befolkningsindividualisering. En teori om hur distriktssköterskor han-
terar sitt dubbelsidiga uppdrag i barnhälsovården formulerades (Olander, 2003). 
Distriktssköterskor i barnhälsovården hanterar dubbelsidigheten i ett uppdrag 
med både samhälle och individer som uppdragsgivare, genom att använda oscil-
lerande mönster och därigenom syntetisera verksamhetens folkhälsouppdrag och 
familjehälsouppdrag i form av befolkningsindividualisering. 

En återverkan av studien i den praktiska verksamheten är att distriktssköters-
kornas dubbelsidighet och angelägenhet om syntetisering har uppmärksammats 
och att de är medvetna om de olika uppdragen. Det har inte funnits något begrepp 
tidigare och arbetet har inte diskuterats förut med en sådan utgångspunkt Mönst-
ren för hur distriktssköterskor handskas med sin angelägenhet i mötet med 
föräldrar och barn har också diskuterats. Distriktssköterskor tycker att de ger en 
bra insikt om det är möjligt att alla distriktssköterskor inte måste göra exakt lika-
dant, utan kan lägga upp sitt möte lite olika och ändå behålla syntetiseringen.  

I intervjuerna med distriktssköterskorna våren 2005, ställdes inte någon direkt 
fråga om de teorigenererande studierna och hur de påverkat den enskilde distrikts-
sköterskans förståelse för hälsovägledning. Intervjuerna ger därför inte någon 
djupare uppfattning om distriktssköterskornas förståelse och användning för den 
nya kunskapen och teorin.  Några distriktssköterskor lyfter upp den nya med-
vetenheten om det dubbla uppdraget och hur det kan påverka 
hälsovägledningsarbetet, men hur distriktssköterskor handskas med befolknings-
individualisering lyfts inte fram i någon nämndvärd grad.  
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 I distriktssköterskornas och forskarens diskussioner om det dubbelsidiga upp-
draget påpekas betydelsen av att vara tydlig med de olika uppdragen och att 
distriktssköterskor i mötet med föräldrar och barn måste hantera båda och strävar 
efter att de förenas. 
 

 

Faktorer som inverkade på utvecklingsarbetets genomförande  
I utvecklingsarbetet aktualiserades kontinuerligt olika faktorers inverkan på ut-
vecklingsarbetets genomförande och effekter. När utvecklingsarbetet utvärderades 
efter projekttiden sammanställdes faktorer som distriktssköterskorna ansåg vara 
betydelsefulla för genomförande av utvecklingsprojekt (Barnhälsovården i Lyck-
eby, 2000b) I den nu aktuella utvärderingen fokuserade såväl stödjande och 
underlättande som hindrande faktorers inverkan på utvecklingsarbetets genomfö-
rande. 
 
Stödjande och underlättande faktorer  
Anteckningar i utvecklingsarbetets dokument och distriktssköterskornas utsagor 
visar att nedanstående faktorer som togs fram vid projektutvärderingen 1999, 
kvarstår som generellt betydelsefulla för genomförande av utvecklingsarbetet. 
• Alla i en projektgrupp eller i en arbetsorganisation bör delta i utvecklingsar-

betet; från start och inventering, i olika aktiviteter samt i diskussioner och 
beslutsfattande.  

• Tid för deltagande i verksamhetsutveckling måste avsättas och ev. extraresur-
ser möjliggöras genom t.ex. utvecklings- eller projektbidrag. 

• Extra resursperson behövs i startskedet. 
• En förändringsprocess måste få lov att ta tid. 
• Verksamhetsutvecklingsarbete bör planeras in i ordinarie verksamhet med 

hänsyn till övrig verksamhet. 
• Genomförbara mål och delmål måste finnas. 
• Regelbundna projektträffar är viktiga för diskussioner, gemensam planering, 

analys och utvärdering.  
• Reflektionen är betydelsefull och tillfällen för diskussion och reflektion måste 

finnas. 
• Det är betydelsefullt att det inte är en person som ensam har ansvar för en 

förändringsaktivitet eller ett avgränsat projekt, utan att två personer gemen-
samt har huvudansvar för genomförandet. 

• Minnesanteckningar bör skrivas så det tydligt framgår vilka beslut som fattas 
och vem som skall ansvara för eller göra vad. 

• En engagerad arbetsledning som är positiv till utvecklingsarbete. 
            (Barnhälsovården i Lyckeby, 2000b) 
 
 
I de enskilda intervjuerna 2005 då distriktssköterskorna såg tillbaka på utveck-
lingsarbetet i sin helhet var det några faktorer som distriktssköterskorna mest 
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lyfter upp som stödjande och underlättande för utvecklingsarbetet. De har fokus 
på delaktighet, utvecklingstillåtande arbetsmiljö, support uppifrån, tid och resurs 
utifrån. 
 Det var betydelsefullt att distriktssköterskorna var delaktiga i utvecklingsarbe-
tet och kunde se sin egen del i sammanhanget och fick tillsammans komma fram 
till de förändringar som genomfördes.  Vi har fått tid och det har alltid funnits 
frivilliga som tagit sig an olika delar. Men jag tror att de får alla med sig i sina 
idéer. Hur kan det bli så? Att man får dem med sig? Finns en positiv anda i verk-
samheten och det kanske finns en drivande kraft som hjälpe oss samman.  

En underlättande faktor var att det fanns en utvecklingspositiv arbetsmiljö 
med tillåtande klimat både i arbetsgruppen och hos ledningen. Gemensamt i ar-
betsgruppen fanns en vilja och en positiv inställning med intresse av 
utvecklingsarbete. Alla distriktssköterskor drog åt samma håll vilket underlättade 
arbetet. På så vis fanns ett klimat som tillät någon gå ifrån och jobba med utveck-
lingsarbete. ”Ett tillåtande klimat i arbetsgruppen gör att vi på något vis får tiden 
att räcka till för barnhälsovård utvecklingsarbete.”   

Cheferna gav support. De var positiva och tillåtande, vilket gav möjlighet och 
skapade utrymme för att arbeta med utvecklingsarbetet, stimulerade och uppmunt-
rade utveckling, värdesatte insatser och visade intresse för resultat som kom fram. 
”Även om det finns intresse och vilja, skapas inte möjligheter uppifrån för att ar-
beta med utvecklingsarbete finns risk att man bränner ut sig eller inte vill delta.”    

En betydelsefull faktor för förändringsprocessen som återkom i fältanteck-
ningar och i intervjuer var att utvecklingsarbetet tilläts "ta tid”. Det var 
betydelsefullt att inte stressa på, det måste finnas tid och ork. Barnhälsovården är 
endast en del av distriktssköterskans arbetsområde och utveckling skall också ske 
inom övriga områden. Det var viktigt att de inte kände att de måste pressa fram en 
förändring inom en viss tid eller prova en ny rutin när de inte kände sig mogna för 
den. Det behövdes tid att få reflektera, tänka om och ta till sig en förändring så att 
det inte endast blev en ny rutin, utan också ett nytt arbetssätt ”Det var bra att det 
fick ta den tid det tog”. För att distriktssköterskor skulle ha tillräckligt med tid för 
att genomföra aktiviteterna och för att alla distriktssköterskor skulle kunna delta i 
projektträffarna var den extra personalresursen under projekttiden värdefull. Det 
var också betydelsefullt att det tillfälligt fanns extra resurser för avgränsade pro-
jekt  

Det var betydelsefullt att det fanns en person utifrån som stöd, bollplank och 
handledare i utvecklingsarbetet. Speciellt i början var det betydelsefullt att en så-
dan person var med och satte igång utvecklingsarbetet, puffade på lite och 
uppmuntrade till att jobba lite extra. ”Vid starten hade vi inte själv förmågan att 
driva framåt, men sedan förmådde vi själva mycket.   Det finns något olika upp-
fattningar om betydelsen av varifrån personen kommer från högskolan eller någon 
annan ledare, men ett kritiskt tänkande och teoretisk kunskap betonas. Det behövs 
någon resurs ”utifrån” som kommer med andra infallsvinklar och är van att tän-
ka kritiskt, ifrågasätter och väcker oss att tänka på ett annat sätt”. 
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Hindrande faktorer  
Anteckningar i utvecklingsarbetets dokument och fältanteckningar, samt distrikts-
sköterskornas utsagor visar att det också fanns faktorer som hade varit hindrande 
för genomförandet av utvecklingsarbetet. De har fokus på distriktssköterskans 
arbetsförhållande, tidsutrymme, utvecklingsengagemang, samt läkares medverkan 
i utvecklingsarbetet.  

Distriktssköterskornas mångfacetterade arbete med ansvar för såväl barnhäl-
sovård, mottagningsarbete och hemsjukvård i den befintliga 
primärvårdsorganisationen aktualiserades alltmer och av alltfler distriktssköters-
kor under utvecklingsarbetets gång som en hindrande faktor. De måste hålla sig a´ 
jour inom flera områden och de måste ständigt göra prioriteringar mellan olika 
insatser. Det medförde att distriktssköterskorna periodvis kunde få en känsla av 
otillräcklighet och då fanns inte samma ork att också vara aktiv i utvecklingsarbe-
tet. ”Det var stundtals svårt att hinna med allting och göra allting lika bra.”  Det 
skedde också förändringar som uppfattades som försämringar för distriktssköters-
kornas arbetsförhållande, schema, arbetstider. Under en period inverkade det 
negativt på lusten att ta sig an utvecklingsaktiviteter och att anstränga sig i utveck-
lingsarbetet. ”Ibland kan det vara andra faktorer som påverkar lusten att jobba 
med projekt och så. Prat om schema och indragning påverkar viljan att jobba 
med projekt. 

Det var det inte enkelt och självklart att få till stånd det tidsutrymme som be-
hövdes för utvecklingsarbetet inom befintlig verksamhet. Av och till var det tufft 
att planera in och genomföra träffar och övriga aktiviteter som krävdes för att ut-
vecklingsarbetet skulle fortgå samtidigt som övrig verksamhet skulle fungera. 
”Men det andra har övervägt så att man ändå har fixat det tycker jag. Det är ju 
positivt.” Det var också svårt att få tiden att räcka till för utvecklingsarbete när 
arbetet med bl.a. tyngre hemsjukvård krävde ökade insatser och inga ekonomiska 
medel fanns för vikarier.  

Ett minskat utvecklingsengagemang kan bero på annat arbete och för låg in-
tensitet i utvecklingen. För några distriktssköterskor minskade engagemanget i 
utvecklingsarbetet under de senaste åren. De deltog mestadels i barnhälsovårds-
träffarna eftersom de också deltog i förändringsarbete inom andra områden av sitt 
arbetsfält. Tid eller ork räckte då inte till engagemang inom båda områdena. Efter 
projekttiden, när utvecklingsarbetet blev del i den ordinarie verksamhetsutveck-
lingen genomfördes inte lika många aktiviteter och de kunde inte genomföras lika 
snabbt som under projekttiden, eftersom utvecklingsarbetet skulle rymmas i den 
ordinarie arbetstiden. Då kan utvecklingsengagemanget minska och vara hindrat 
för utvecklingsarbetet. ”I början var allting mycket positivt, nu i slutet finns risk 
för stagnation. Det har inte hänt så mycket sista tiden, folk håller också på med 
annat.” 

Då forsknings- och utvecklingsarbetet startade var inte barnhälsovårdsläkarna 
med som deltagare i utvecklingsarbetet. De blev involverade från den första BHV-
team träffen, men blev inte aktivt medverkande på samma sätt som distriktsskö-
terskorna. Läkarnas bristande medverkan sågs som ett hinder för en 
genomslagkraftig förbättring av allt hälsovägledningsarbetet inom barnhälsovår-
den i Lyckeby. 
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Faktorer som inverkar på möjligheten att behålla förändringar 
och fortsatt utveckling.  
I de enskilda intervjuerna fick distriktssköterskorna också tänka till om vilka fak-
torer som är viktiga för att behålla de förändringar som genomfördes och för 
fortsatt verksamhetsutveckling. De aktualiserar såväl stödjande och underlättande 
faktorer som hindrande. 

 
Stödjande och underlättande faktorer  
De stödjande och underlättande faktorer som distriktssköterskorna lyfte fram som 
viktiga för att behålla förändringar och fortsätta utveckling har fokus på utveck-
lande arbetsmiljö, kontinuerliga träffar, resurser och tidsutrymme, ökad 
medvetenhet, synpunkter utifrån. 

För att behålla och fortsätta utveckla genomförda förändringar är det viktigt att 
ha en utvecklande arbetsmiljö och ständigt hålla utvecklingsfrågor vid liv, både i 
formella möten och i det dagliga pratet om arbetet. Olika utvecklingsarbete främ-
jar varandra och att hela tiden ha utvecklingsarbete i personalgruppen, ta fram 
idéer och diskutera, främjar fortsatt utveckling. ”Man kan inte slå sig till ro. Man 
måste fortsätta arbeta framåt och fortsätta utveckla.”   

Kontinuerliga träffar för att träffas, reflektera, diskutera stödjer och underlättar 
att behålla förbättringar och att utveckla vidare.  De underlättar för nya sjukskö-
terskor att både komma in i det praktiska vardagsarbetet och i den pågående 
verksamhetsutvecklingen. Det finns annars risk att var och en börjar arbeta efter 
sin egen idé eller faller in i gamla vanor. ”Det är viktigt att man inte sätter sig ned 
och säger att nu är det projektet slut, nu är det bra med det. Viktigt att hålla det 
vid liv och det gör vi vid arbetsplatsträffen. Vi har barnhälsovård som en stående 
punkt”.  

Verksamhetsutvecklingen underlättas om förutsättningar med resurser och 
tidsutrymme för barnhälsovårdens verksamhet inte reduceras utan att det finns 
utrymme för att genomföra de förändringar som distriktssköterskorna ser behov 
av. ”Behövs att förutsättningar förändras också - att vi får behålla de läkare som 
vi behöver och de läkartimmar vi har och att överhuvudtaget få jobba med barnen 
som behövs.  Om jag får fler dåliga i mitt område vet jag inte hr det skall gå till. 
Då får jag jobba som innan.  Den fortsatta utvecklingen underlättas om den stöds 
av en positiv ledare som håller ihop det fortsatta utvecklingsarbetet. Det behövs 
också kontinuerlig handledning och fortbildning samt inplanerad tid för verksam-
hetsutveckling för all barnhälsovårdspersonal. 
 Distriktssköterskornas medvetenhet om barnhälsovårds- och hälsovägled-
ningsarbetet stödjer fortsatt utveckling. De har mer kunskap om hur och varför 
arbetet genomförs som det görs och är på så vis mer beredda på att reflektera och 
ta itu med genomförandet av nya förändringar. Det fortsatta utvecklingsarbetet 
skulle stödjas om distriktssköterskornas erfarenheter sprids ut till alla barnhälso-
vårdverksamheter i länet, reflekteras och diskuteras med respons till Lyckeby. Det 
kan underlätta för nya rutiner att hållas kvar och främja ytterligare utveckling 
inom flera barnhälsovårdsverksamheter.  
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Distriktssköterskorna anser att det är angeläget att fortsätta att ha någon person 
som kommer utifrån och kan se på verksamheten med andra ögon än de själva, 
ställa granskande frågor och ge konstruktiva synpunkter. Och även kontakten med 
högskolan är värdefull, den borde alla ha kommer med nya rön, och vad man kan 
göra och vad andra gör. En sådan person utifrån är värdefull. Även att ta emot 
studenter för verksamhetsförlagda studier är ett bra sätt att inte stanna upp i ut-
vecklingen. 

Föräldrarnas synpunkter och värdering av barnhälsovård och hälsovägledning 
är betydelsefull för verksamhetsutvecklingen. De två undersökningarna av föräld-
rarnas synpunkter om barnhälsovården sporrade distriktssköterskor intresse för att 
genomföra förändringar för att förbättra barnhälsovård och hälsovägledning. De 
gav också stöd för inriktningen på förändringarna. Därför är det angeläget att fort-
sätta att genomföra föräldraenkäter eller genom andra former ta reda på 
föräldrarnas synpunkter om barnhälsovård och hälsovägledning.  

 
 

Hindrande faktorer  
Faktorer som är hindrande för att kunna behålla de förändringar som genomfördes 
och för ett fortsatt utvecklingsarbete har fokus på arbetsledningens intresse, di-
striktssköterskans arbetsfält, resurser, och kontinuitet. 

Arbetsledningens intresse för utveckling av verksamhetsområdet och inställ-
ning till hur förändringsarbete får bedrivas är betydelsefull för hur 
utvecklingsarbete kan fortgå och vidareutvecklas. Ett ledningsbyte kan vara ett 
hinder. Om en ny ledning inte ser på barnhälsovården och dess arbete på samma 
positiva sätt som en tidigare ledning gjorde, kan utvecklingen stanna upp.  

Distriktssköterskornas omfattande verksamhetsfält ansågs vara ett hinder för 
att bibehålla förändringar och fortsatt utveckling. Det är många områden som de 
skall hålla sig uppdaterade inom och utveckla. Även om de vill genomföra föränd-
ringar eller prova en ny rutin, finns inte ständigt orken att göra detta inom flera 
områden samtidigt. Det kan medföra att förändringar som bestäms inte blir etable-
rade i arbetslaget eller hos den enskilda distriktssköterskan. ”Svårt att hinna med 
allting och göra allting lika bra. Borde kanske begränsa till hemsjukvård eller 
barn”. 

Begränsade resurser kan vara ett hinder för fortsatt utvecklingsarbete inom 
barnhälsovården när sjukvård ges högre prioritet än hälsovård och barnhälso-
vårdsutveckling får stå tillbaka för sjukvård när prioriteringar måste göras och det 
är knappa resurser. Även bristande personalresurser med alltför stora distrikt och 
många barn att ansvara kan också vara ett hinder. Om tidspressen blir för stor, 
finns det risk för att distriktssköterskorna inte hinner diskutera verksamhet och 
arbetsmetoder med varandra. Det kan medföra att hälsovägledning inte genomförs 
enligt nya arbetssätt och rutiner som har bestämts i utvecklingsarbetet. Det kan 
dessutom innebära att de inte kan prioritera att gå på avsatta barnhälsovårdsträffar 
eller engagera sig i utvecklingsarbetet. ”Det är en prioritering hela tiden i vårt 
jobb. Jag tror att vi har intresse och vilja, men det behövs både tid och man får 
möjlighet uppifrån att göra det. Får man inte den uppskattningen så bränner man 
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ut sig snabbt och orkar inte heller. Så det är jättesvårt ibland för man vet inte vad 
man skall prioritera”. 

Ett hinder som ökat under de senaste åren är försämrad kontinuitet i mötet med 
föräldrar och barn p.g.a. verksamhetens prioriteringar av andra arbetsuppgifter, 
utbildningar, resursbrist m.m. Den motverkar möjligheterna att bibehålla genom-
förda förändringar och därmed möjligheterna att kunna uppnå de uppsatta målen 
för utvecklingsarbetet? Det är tufft och ett ganska splittrat jobb och vad man skall 
prioritera fler områden och större kunskapsområden. det har blivit mer. Jag kän-
ner det med barnhälsovården, jag känner att jag inte räcker till som tidigare och 
det har inte blivit lika stor kontinuitet. Man kan inte vara på mer än ett ställe.  

 
 

DISKUSSION 
Metoder för utvärdering 
Syftet med den nu aktuella utvärderingen var att värdera sju års utvecklingsarbete 
i förhållande till utvecklingsarbetets syfte och utgångspunkter, övergripande mål 
och mål för förändringar som genomfördes, samt att öka förståelse för faktorer 
som främjar och hindrar förändringsarbete och kvarhållande av genomförda för-
ändringar. Någon avsikt att utvärdera utvecklingsarbetets genomförande i 
förhållande till andra former för utvecklingsarbete och interventioner eller att ut-
värdera effekterna av aktiviteter i förhållande till effekterna av andra typer av 
insatser fanns således inte.  
 I linje med utvecklingsarbetets utgångspunkter genomfördes utvärderingen av 
distriktssköterskorna och forskaren själva som ett steg i utvecklingsarbetets och 
hälsoarbetets process. Det innebar att utvärderingen genomfördes som en intern 
utvärdering av de personer som deltar i utvecklingsarbetet och inte av någon per-
son som blev anlitad som en extern utvärderare. Det finns både för- och nackdelar 
med interna och externa utvärderare (Berg, Bjärås, 1995, Springett, 2001). Styr-
kan med att genomföra utvärderingen med interna utvärderare är att 
distriktssköterskorna och forskaren var väl insatta i verksamheten och i utveck-
lingsarbetet. De kunde sätta data i ett sammanhang vilket underlättade förståelsen 
för det som hände. Styrkan med att vara involverad i processen kan också vara en 
svaghet genom att deltagarna kan vara ”hemmablinda” och partiska. Därigenom 
kan de ha svårt att ge en objektiv bild av utvecklingsarbetet. Utvärderingen visar 
dock att det fanns ett kritiskt granskande förhållningssätt i utvecklingsarbetet. 
Redan i inledningsskedet pekade distriktssköterskorna ut brister i både verksam-
heten och det egna arbetet och föreslog förändringar. Forskaren deltog med 
kritiskt ifrågasättande ”utifrån ögon”. Arbetet med reflektioner, analys och dis-
kussioner stärkte och utvecklade distriktssköterskors självvärderande förmåga. 
För att läsaren skall kunna värdera utvärderingens trovärdighet har rapporten en 
hög transparens som gör det möjligt att se hur utvecklingsarbetet och utvärdering-
en har genomförts och på vilka grunder som resultat och slutsatser bygger på.  

I utvärderingen användes olika datakällor samt både kvalitativa och kvantita-
tiva metoder för datainsamling och analys för att fånga processer och samla ihop 
erfarenheter och uppfattningar. En sådan triangulering eller kombination av olika 
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metoder ökar tillförlitligheten och möjligheten för förståelse av komplexa sam-
manhang (Patton, 2002). Kombinationen av datakällor och metoder bidrog till att 
inte enbart ge kunskap om utvecklingsarbetets resultatet utan också förståelse för 
omständigheterna och strukturen för utvecklingsarbetet och hur det genomfördes. 
Genom den förståelsen ökar möjligheterna för att identifiera villkor och miljöer 
som måste skapas för att kunna nå framgångsrika effekter (Nutbeam, 1998). 
 I utvärderingsplanen ingick en undersökning av hur barnhälsovården upp-
märksammades i den aktuella basenhetens verksamhetsplaner och andra policy 
dokument när utvecklingsarbetet påbörjades och avslutades eftersom distriktsskö-
terskor ansåg att barnhälsovårdens arbete hade lyfts upp. I förberedelsearbetet för 
utvärderingen togs den undersökningen bort och någon systematisk genomgång 
av dokumenten genomfördes inte. En sådan studie hade krävt en omfattande ana-
lys i förhållande till andra faktorers inverkan på policyformulering och det var 
resursmässigt inte möjligt.  

I distriktssköterskornas diskussioner återkom ofta dokumentations betydelse 
för hälsovägledningsarbetet och de ansåg att de hade blivit bättre på att skriva i 
barnhälsovårdsjournalerna. Därför var det viktigt att komplettera distriktssköters-
kornas uppfattningar med en undersökning av hur dokumentation i journalerna 
gjordes. Undersökningens omfattning ställdes i förhållande till resurser och ar-
betsinsatser vilket medförde att enkäten som utarbetades blev mycket enkel, men 
tyvärr också otydlig. Distriktssköterskorna tolkade och fyllde i några frågor i en-
käten på olika sätt. Det minskade tillförlitligheten till svaren på de dem och vissa 
data kunde inte användas för utvärderingen. Undersökningen gav därför mindre 
data än planerat. En utvidgad enkät med mer noggrant utformade variabler hade 
gett mer information. Däremot blev enkäten svaren och undersökningen ett värde-
fullt underlag för diskussion om den faktiska dokumentationen. 
 
 

Forsknings- och utvecklingsarbetet upplägg och genomförande 
Forsknings- och utvecklingsarbetet upplägg och genomförande har stimulerat ut-
vecklingen av barnhälsovårdens hälsovägledningsarbete inom det aktuella 
primärvårdsområdet. Utgångspunkterna för utvecklingsarbetet var hämtade från 
deltagarorienterad forskning/Participatory Action Research (Holmer, 1993; Why-
te, 1991), processen för hälsoarbete (Ewles & Simnett, 1995) och Grounded 
Theory (Glaser & Strauss, 1967, Glaser, 1998). De kompletterade varandra och 
bildade en samstämmig teoretisk grund för arbetet. 
 Distriktssköterskor och forskare hade ett gemensamt intresse av att utveckla 
barnhälsovårdens hälsovägledning. I början av samarbetet var intresset för att teo-
retiskt kunna förklara eller förstå utvecklingen och vad som hände starkast hos 
forskaren. Efterhand som utvecklingsarbetet fortgick växte intresset hos distrikts-
sköterskorna för djupare förståelsen av verksamheten och de framförde alltmer 
teoretiserande frågor och aspekter i diskussionerna av praktiska problem. Till-
sammans skapade det participatoriska arbetssättet där praktiker och forskare 
tillsammans förde problematiserande och teoretiserande diskussioner, det struktu-
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rerade arbetssättet och den teorigenererande utgångspunkten en gynnsam platt-
form för både teoriutveckling och verksamhetsutveckling.  

Flera författare problematiserar kring delaktighet i PAR (McNiff, 1988; Star-
rin 1993) och delaktighet i hälsoarbete (Bracht, 1999, Tones & Green, 2004). 
McNiff och Starrin betonar betydelsen av att utgångspunkten för delaktighet och 
samarbete mellan forskare och praktiker i PAR görs tydligt när ett projekt eller 
utvecklingsarbete påbörjas. Bracht lyfter fram betydelsen av att kunskapsutveck-
lingen utgår från deltagarna i lokalt hälsoarbete ”community based intervention” 
så att problem inte formuleras av experten utan av befolkningen. Tones diskuterar 
delaktighet i förhållande till utvecklingen av empowerment, dvs. möjligheten att 
fatta beslut och ha inflytande på den egna livssituationen (egenmakt) och infly-
tande på det som sker i sin omgivning (vardagsmakt).  

Erfarenheterna från det här forsknings- och utvecklingsarbetet visar att det var 
positivt för utvecklingsprocessen och effekterna att alla distriktssköterskor var 
involverade och deltog i utvecklingsarbetet. Vid introduktionen av forsknings- 
och utvecklingsarbetet var utgångspunkterna tydliga och distriktssköterskorna fick 
ta ställning om att de ville medverka eller inte. Det var dock forskaren som initie-
rade samarbetet och hade bestämt utgångspunkterna för arbetet. I det skedet 
präglades inte samarbetet av det "bottom-up" angreppssätt och delaktighet som 
senare utmärkte forsknings- och utvecklingsarbetet. Men utgångspunkterna som 
presenterades for distriktssköterskorna angav endast angreppssätt och former för 
arbetet. Det fanns inte några förutbestämda problem eller förändringar som skulle 
åtgärdas eller någon färdig modell för hälsovägledning som skulle testas. Därige-
nom blev distriktssköterskorna delaktiga och kunde arbeta med förändring utifrån 
sina erfarenheter och påverka sin egen och hela barnhälsovårdens praktik. En 
svaghet i upplägget var att inte alla i barnhälsovårdsteamet blev inbjudna till att 
aktivt delta i projektet från början. På så vis blev inte barnhälsovårdens psykolog 
och läkare involverade i utvecklingsarbetets inventeringar, analyser och utvärde-
ringar på samma delaktiga sätt som distriktssköterskor. Läkarnas bristande 
engagemang som distriktssköterskor såg som ett hinder i utvecklingen av bl.a. 
gemensamt förhållningssätt, kontinuitet, bra möte och samarbete i hälsovägled-
ning, kan bero på de inte känt sig delaktiga i tillräcklig omfattning. Sannolikt hade 
utvecklingsprocessen blivit tydligare och kanske hade det snabbare skett mer ge-
nomgripande förändringar om alla i barnhälsovårdsteamet hade blivit  

Arbetsfördelningen mellan forskare och deltagare i deltagarorienterad forsk-
ning problematiseras i litteraturen i förhållande till hur en realistisk 
arbetsfördelning och samarbete kan se ut (Dahlgren, 1993). Dahlgren menar att en 
viktig utgångspunkt är insikten om att forskare och deltagare behöver varandra 
och att en kompetensmodell med en arbetsfördelning där både forskare och prak-
tiker bidrar med vad de är bäst på, är mest realistisk i deltagarorienterad 
forskning. Dahlgrens kompetensmodell var användbar som riktlinje för forsk-
nings- och utvecklingsarbetet. Distriktssköterskor och forskare bidrog med 
perspektiv och kunskaper som kompletterade varandra. Utvärderingen visar att 
detta inte var ett förhållande som såg likadant ut i början av samarbetet som under 
de senaste åren. Det förändrades efterhand som distriktssköterskornas praxiskun-
skap och forskarens vetenskapliga kunskap vävdes ihop till en större gemensam 
kunskap än vad som fanns då samarbetet påbörjades. Tydligt blev också hur di-



 

  

48 

striktssköterskornas och forskarens aktivitet i utvecklingsarbetets genomförande 
med datainsamling, analys, barnhälsovårdsträffar m.m. förändrades under åren 
och distriktssköterskorna mer och mer tog över både initiativ och genomförande. 
Kompetensmodellen var på så sätt användbar som en utgångspunkt för samarbe-
tet, men medvetenheten om att det som deltagarna bidrar med dvs. ”det som de är 
bäst på” förändras under tid, i synnerhet under ett så långvaraktigt samarbete som 
detta.  

En kritik som PAR får som metod är att den tar lång tid och att det är osäkert 
att bedöma tidsåtgången. I utvecklingsarbetet var det inte möjligt att schemalägga 
utvecklingen av delaktighet och processtänkande efter en viss tidplan. Utvärde-
ringen av utvecklingsarbetet visar att det behövs tid och att det var värdefullt för 
utvecklingen av den professionella rollen och hälsovägledningen att arbetet fick 
”ta den tid det tog”. Samtidigt var det betydelsefullt att både utvecklingsarbetets 
deltagare och omgivande samhälle kunde se att det hände något konkret och vad 
som hände. Därför var uppföljningen, dokumentationen och rapporteringen av 
aktiviteter och delprojekt viktiga moment inom gruppen. Utvecklingsarbetet pre-
senterades också i olika forum och på konferenser där betoningen var på hur 
aktiviteter hänger ihop eller bygger på varandra och kan ses som delprojekt. Ge-
nom att vara tydlig med hur hela utvecklingsprocessens mindre projekt bygger på 
varandra och kompletterar varandra, kan kritiken om att PAR är tidskrävande för-
svagas (Moyer, m.fl. 1999).  

Ewles och Simnetts´s modell (1995) valdes som modell för hälsoarbetets pro-
cess. Fördelen var att det var en enkel modell som var lätt att följa i 
utvecklingsarbetet och samstämmig med aktionsforskningens process (Whyte, 
1991).  Modellens steg inventering, analys, planering, aktion och utvärdering var 
också enkla för distriktssköterskor att överföra till arbetet i den egna hälsovägled-
ningsprocessen i mötet med föräldrar och barn. En svaghet i modellen var att den 
inte har tydliga steg som fokuserar på kvarhållande och spridning av förändringar. 
Det medförde att den typen av aspekter inte fick en lika tydlig plats och inte do-
kumenterades lika systematiskt som övriga aspekter. Planeringsmodeller för 
hälsoarbete såsom ”Commmunity Organization model” (Bracht, 1999), Sesame 
modell (Haglund et al, 1992), innefattar sådana steg och lägger tyngd på delaktig-
het, vilket gör att de högst sannolikt är möjliga att kombinera med PAR och GT 
för forsknings- och utvecklingsarbete. 

Den tredje komponenten Grounded Theory (GT) (Glaser & Strauss, 1987, 
Glaser, 1998) stärkte förändringsarbetet med sitt utforskande teoriutvecklande 
angreppssätt. Tanken om GT som en grundbult i forsknings- och utvecklingsarbe-
tet hämtades från McNiff (1990) och Beattie (1989) som tar fram 
aktionsforskningens möjligheter som en teorigenererande process i sig. Berör-
ingspunkterna var också att både PAR och GT består av tolkande forskning där 
deltagande praktikers värderingar, uppfattningar och erfarenheter är väl så tillför-
litliga som observatören dvs. forskarens. Dessutom utgår båda från den praktiska 
verksamheten där data och erfarenheter utvecklar teori och förändringar. Genom 
GT kunde den systematiska teorigenererande processen bli tydligare. 

I jämförelse med övrigt arbete i utvecklingsarbetet deltog distriktssköterskor-
na inte lika aktivt i den teorigenererande processen. De teorigenererande studierna 
var underlag för forskarens avhandlingsarbete, därför genomfördes det praktiska 
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datainsamlings- och bearbetningsarbetet enbart av forskaren. Glaser (1998) anser 
att GT analys skall genomföras relativt isolerat och inte diskuteras med andra. 
Erfarenheterna från det här forsknings- och utvecklingsarbetet är att återkoppling-
en till distriktssköterskors reflektioner främjar teoriutvecklingen. 
Distriktssköterskorna deltog aktivt i teoriutvecklingsprocessen genom alla diskus-
sioner och frågor som användes som dataunderlag för teoriutvecklingen. De 
deltog också som medforskare genom att reflektera över de mönster och teoretiska 
konstruktioner för hur distriktssköterskor hanterar distriktssköterskans dubbla 
uppdrag som kom fram i analysarbetet. Troligtvis hade kunskapen från de teori-
genererande studierna blivit än mer reflekterad och direkt användbara för 
distriktssköterskorna i det praktiska arbetet, om det teorigenererande analysarbetet 
hade genomförts av distriktssköterskor och forskare tillsammans.  

Erfarenheterna visar att barnhälsovårdsträffarna var mycket betydelsefulla i 
utvecklingsarbetet som ett forum för gemensamma diskussioner av problem och 
utvecklingen av hälsovägledningsarbetet. De kan liknas vid det som bl.a. Lund-
berg och Starrin (2001) beskriver som en forskningscirkel. De ser 
forskningscirkeln som ett exempel på deltagarorienterad forskning och jämför den 
med en studiecirkel där praktiker och forskare tillsammans med sin kunskap och 
kompetens tar sig an problem som cirkeldeltagarna anser är angelägna för verk-
samheten. Att fortsätta ett samarbete mellan forskare och praktiker genom en 
forskningscirkel skulle kunna gynna hållbarhet och en fortsatt utvecklingsprocess. 
Forskningscirkel skulle också kunna vara en ekonomisk genomförbar insats inom 
ett landsting för att främja systematisk kunskapsutveckling inom flera primär-
vårdsområden. Holmstrand och Härnsten (2003) anser att forskningscirkeln har 
potential inom skola och utbildning att utveckla en demokratisk pedagogik. Sam-
ma potential skulle forskningscirklar kunna ha inom hälso- och sjukvård för att 
utveckla en demokratisk hälsovägledning.  

Lindberg och Wilhelmssons (2006) visar att det finns otillräcklig kunskap 
bland distriktssköterskor för utvecklingsarbete i primärvårdens folkhälsoarbete 
och bristande dokumentation, vilket medför att verksamheter inte utvärderas. Do-
kumentationen som gjordes i forsknings- och utvecklingsarbetet var en 
förutsättning för att kunna göra denna summativa/formativa utvärdering. Men den 
var också mycket viktig i arbetsprocessen för att kunna analysera och följa upp 
det som hände och de förändringar som genomfördes. I verksamhetsutveckling är 
det viktigt att inte enbart utveckla dokumentationen som ett verktyg i utvecklings-
processen, utan också att hitta enkla dokumentationsrutiner som kan ge underlag 
för utvärdering av såväl struktur, process och effekter som en del i kvalitetsut-
vecklingsarbetet. I det här samarbetet gjorde forskaren fältanteckningar, med 
reflektioner om det som hände och var en dokumentation jämsides med den for-
mella med mötesanteckningar, rapporter och liknande. Några motsvarande 
anteckningar gjordes inte av distriktssköterskorna. I en fortsatt verksamhetsut-
veckling kan fältanteckningarna ersättas med dagboksanteckningar där 
distriktssköterskorna skriver ned sina reflektioner som underlag för analys av pro-
cessen.  
 Erfarenheterna från forsknings- och utvecklingsarbetet visar att det finns flera 
faktorer som inverkar, såväl stödjande som hindrande på hur utvecklingsarbete 
kan genomföras och bibehållas samt hur det upplevs av dem som deltar. De stöd-
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jande och underlättande faktorerna visar på betydelsen av en miljö som främjar 
både utvecklingsarbetet i sig och de enskilda deltagarnas utveckling, hälsa och 
lärande. En sådan stödjande miljö betonas också i riktlinjer för hälsofrämjade ar-
bete (WHO, 1998). De hindrande faktorerna anknyts övervägande till 
distriktssköterskornas arbetsförhållande och organisation som gav slitningar mel-
lan barnhälsovård och andra arbetsuppgifter som gällde tidsanvändning, 
prioritering och upplevelser av otillräcklighet och oönskat bristande engagemang. 
Landstingsplanen 2006-2008 (Landstinget Blekinge, 2005) lyfter upp chefens 
betydelse som kultursättare och den inverkan som chefen har på synen på lärande 
och förnyelsearbete. Erfarenheterna från det här forsknings- och utvecklingsarbe-
tet understryker betydelsen av detta. De hindrande faktorerna diskuterades 
återkommande, eftersom flera av dem också inverkar på hälsovägledningsarbetet. 
Det visar på betydelsen av att alla samspelande faktorer tydliggörs för att sätta ett 
utvecklingsarbete i sitt faktiska sammanhang. En del hindrande faktorer kunde 
försvagas eller förändras. Distriktssköterskornas övervägande positiva uppfattning 
av forsknings- och utvecklingsarbetet visar att de stödjande faktorerna var eller 
blev starkare än de hindrande och pekar på betydelsen av en starkt stödjande miljö 
för att utvecklingsarbete kan genomföras och bibehållas.  
 Föräldrarnas uppfattningar om barnhälsovården och deras synpunkter var be-
tydelsefulla för utvecklingen av hälsovägledningsarbetet. Distriktssköterskorna 
återkom ofta till vad som kommit fram i föräldraundersökningarna. För att öka 
förståelsen för föräldrarnas upplevelser av hälsovägledningsarbetet och få mer 
underlag för kvalitetsutveckling bör undersökningen av föräldrarnas synpunkter 
utvidgas till att även omfatta kvalitativa metoder som till exempel intervjuer och 
fokusgrupper. Samstämmigt med ett hälsofrämjande delaktighetsperspektiv i både 
verksamhetsutveckling och hälsovägledningsarbetet med föräldrarna, är nästa 
utmaning att bjuda in föräldrar till att vara mer aktivt delaktiga i den fortsatta 
verksamhetsutvecklingsprocessen.  
 
 

Utvecklingen av hälsovägledningsarbetet  
Den samlade bedömningen är att målet har uppnåtts. Hälsovägledningen är mer 
individ- och familjecentrerad än tidigare och flera aktiviteter är genomförda som 
har haft en positiv effekt på hälsovägledningsarbetet. Flera faktorer som samspe-
lar med hälsovägledningens utformning är reflekterade och förändrade efter vad 
som är organisatoriskt möjligt. Det är inte någon revolutionerande ny metod eller 
en ny färdig modell som har införts, utan ett medvetet förändrande av barnhälso-
vårdens hälsovägledningsarbete. I utvecklingsarbetet värderades insatser och 
förändringar mot de mål och syfte som sattes upp för aktiviteterna, som i sin tur 
ställdes mot det övergripande målet och mål för barnhälsovården. Några andra 
kriterier för att mäta hälsovägledningens kvalitet och standards eller nivåer, som 
skulle vara uppfyllda för varudeklarationen ”God kvalitet” togs inte fram under 
utvecklingsarbetets gång.  Att bestämma sådana kriterier för hälsovägledningens 
kvalitet i förhållande till hälsovägledningens mål och riktlinjer och att utveckla 
standards för vad som skall utmärka en bra hälsovägledning, måste ses som ett 
nästa steg i verksamhetsutvecklingen. Erfarenheterna från utvecklingsarbetet med 
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att analysera och värdera det befintliga arbetet i förhållande till uppsatta mål, samt 
det material som är framtaget, ger en bra grund för ett sådant fortsatt kvalitetsut-
vecklingsarbete.  

Distriktssköterskorna anser att de mest betydelsefulla effekterna av utveck-
lingsarbetet gäller barnhälsovårdens status, sjuksköterskans professionella roll, 
hälsovägledningens kvalitet, utvecklingsklimatet och samverkan. Spännvidden 
visar att utvecklingsarbetet har berört flera faktorer som är betydelsefulla för häl-
sovägledningsarbetet var för sig, men finns i ett komplext samspel med varandra 
och samspelet mellan dem är centralt för utvecklingen av hälsovägledning. Di-
striktssköterskornas identifiering av sitt hälsovägledningsarbete och 
barnhälsovårdsträffarnas diskussioner om hur hälsovägledningsarbetet utformning 
och genomförande påverkas av flera faktorer, visar på betydelsen av att sätta det 
direkta hälsovägledningsarbetet i sitt komplexa sammanhang. Även utvärderingar 
av barnhälsovården och förslag för framtida barnhälsovård pekar på vikten av att 
uppmärksamma faktorer som inverkar på arbetet i barnhälsovården (MFR, 1999; 
Magnusson, 1999; Norvenius, m.fl., 2001; SOU1999:137).  

Även den ”Health promotion” grund som forsknings- och utvecklingsarbetet 
byggde på, betonar betydelsen av ett helhetsperspektiv i folkhälsoarbetet (WHO 
1998). De nationella målen för folkhälsan i Sverige (2002/03:35) med mål 6 ”En 
mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård” pekar på att primärvården och därmed 
barnhälsovården, är en viktig arena i det hälsofrämjande arbetet. Barnhälsovården 
i det aktuella primärvårdsområdet har genom utvecklingsarbetet blivit tydligare 
som en arena med en hälsofrämjade utgångspunkt, vilket präglar förhållningssätt 
och angreppssätt för alla insatser (WHO, 1986). Flera insatser som föreslås för 
barnhälsovården präglas inte av ett sådant arena perspektiv, utan har övervägande 
fokus på specifika insatser för föräldrastöd (Statens Folkhälsoinstitut, 2004), sepa-
rata risker som t.ex. tobak (Fossum et al, 2004), eller förebyggande insatser 
genom föräldraundervisning riktad mot specifika risker och problem (Sundelin, 
Magnusson, Lagerberg, 2005). I forsknings- och utvecklingsarbetet var det allt 
hälsovägledningsarbete i barnhälsovården som fokuserades. Aktiviteter och för-
ändringar som gjordes var en del i det övergripande arbetet och sattes i 
förhållande till faktorer som påverkar arbete och hälsa, som till exempel arbets- 
och hälsovägledningsmiljö, organisation, kompetens. En sådan helhetsutveckling 
av arbetet ger grund för en ökad hälsofrämjande utgångspunkt (Tones, 2004) som 
också är en utgångspunkt för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård (Statens 
folkhälsoinstitut, 2004). 

Den positiva utvecklingen till en mer individ- och familjecentrerad hälsoväg-
ledning bör kunna ses som effekten av en lång reflektionsprocess till mer 
reflekterande praktiker (Schön, 1983). I den processen utvecklades distriktsskö-
terskornas ”kunskap i handling” dvs. kunskap om hur man handlar, till en starkare 
”reflektion i handling” med reflektioner på det som händer i det egna hälsoväg-
ledningsarbetet och ”reflektion om handling” med reflektioner tillsammans med 
kollegor och forskare om hälsovägledningsarbetet. Schön menar att den processen 
är central för utvecklingen av en professionell praktik och det är den som gör att 
praktiker kan handskas med oförutsägbara miljöer och möta unika situationer. 
Distriktssköterskorna lyfter upp betydelsen av sådana reflektioner och diskussio-
ner med varandra och med forskaren för utvecklingen av sin egen egna 
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professionella roll och för hälsovägledningsarbetet. Genom dem utvecklas den 
distansering som Bengtsson och Kroksmark (1994) anser är viktig för den profes-
sionella rollen. För att praktisera teori i praxis krävs att praktikern kan känna igen 
sig själv och sin praxis i den teoretiska kunskapen och förstå den. I utvecklingsar-
betet reflekterade de enskilda distriktssköterskornas på sitt eget 
hälsovägledningsarbete bl.a. på videoinspelade hälsovägledningssituationer. I 
diskussionerna med sina kollegor skapades distans genom att se på sig själv ut-
ifrån andras perspektiv. Den självmedvetenheten som utvecklades och 
diskuterades blev på så sätt en kollegial kunskap. Genom kopplingen till teoretisk 
kunskap, forskarens medverkan och de pågående teorigenererande studierna be-
traktades den praktiska verksamheten ”utifrån" bidrog till att distriktssköterskorna 
distansering ökade. 

Jämsides med förändringsarbetet samlades och analyserades data för de teori-
genererande studierna. De bidrog med att göra tydligt att arbetet utgick både från 
ett folkhälsouppdrag med fokus på barnhälsovårdens intresse att följa barnhälso-
vårdsprogram och från ett familjehälsouppdrag med fokus på den enskilde 
familjens intresse och barnet behov (2003). De båda inriktningarna syntes i data, 
men var inte tydliga för distriktssköterskorna och när olika faktorer påverkade 
deras arbete blev inte hälsovägledningen alltid så individcentrerad som distrikts-
sköterskorna önskade. Liksom de videoinspelade hälsovägledningssituationerna 
visar andra studier att möten kan präglas av att det är sjuksköterskan som styr mö-
tet och att föräldrarna inte bjuds in till delaktighet och att fatta beslut (Baggens, 
2002; Fägerskjöld, 2002; och Olin Lauritzen, 1990). Det kan bero att uppdragen 
inte är tydliga och att sjuksköterskorna inte är medvetna om dem. Uppdragen kan 
då blandas ihop vilket kan leda till att folkhälsouppdrag smygs in eller att folkhäl-
souppdragets ”kontroll” och hälsoinformation ta överhand över familjeuppdragets 
hälsoundersökning och hälsovägledning, när kraven på att följa barnhälsovårds-
program är starka. Genom den teorigenererande analysen blev sjuksköterskornas 
angelägenhet om ”befolkningsindividualisering”, dvs. att syntetisera de båda upp-
dragen i mötet med föräldrar och barn tydlig och successivt växte också 
kunskapen fram om hur distriktssköterskorna handskas med dubbelt uppdrag för 
att kunna behålla syntetiseringen. De teorigenererande studierna visade också oli-
ka mönster för hur distriktssköterskor tar sig an sin ”hjärteangelägenhet” för att 
”lyckas” med uppgiften som de har föresatt sig, dvs. arbeta utifrån en dubbel mål-
sättning, så att syntetiseringen ”befolkningsindividualisering” kan bibehållas.  

Utvärderingen visar att även distriktssköterskornas befolkningsinriktade arbete 
förbättrades. Högst sannolikt är det så att om barnhälsovårdens dubbla uppdrag 
blir medvetet och tydligt för såväl barnhälsovårdens personal som föräldrar kan 
det individinriktade arbetet och det befolkningsinriktade arbetet utgå från ett 
Health promotion perspektiv och inte ses som konkurrerande, utan som komplet-
terande aktiviteter. Den bilden kan ge en annan infallsvinkel än den fråga som 
Hallberg m.fl. (2001) väcker om ett starkt psykosocialt fokuserat och hälsofräm-
jade arbete riktat mot såväl barnets som familjens hälsa kan urholka 
barnhälsovårdens barnfokuserade risk och sjukdomsförebyggande arbete.  
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SLUTSATSER  
Det genomförda forsknings- och utvecklingsarbetet har gett deltagarna många 
erfarenheter och bidragit med ny kunskap och teori om hälsovägledningsarbetet, 
stärkt distriktssköterskornas profession och barnhälsovårdens status. Det har ock-
så skapat bättre miljö för hälsovägledning och inte minst utvecklat 
hälsovägledning till att vara en mer familj– och individcentrerad hälsovägledning, 
det som distriktssköterskorna hade satt som mål för utvecklingsarbetet. Vad som 
är mest betydelsefullt - vägen dit eller det som åstadkommits är en komplicerad 
fråga att svara på, vilket också en av distriktssköterskor anger i en artikel om 
forsknings- och utvecklingsarbetet (Tell, 2005). Ser man lärande och utveckling 
som ständigt pågående processer är vägen till det uppsatta målet betydelsefullt för 
hur målet kan uppnås. Erfarenheterna från det här forsknings- och utvecklingsar-
betet är att förändringsarbete som utgår från den praktiska verksamheten och där 
distriktssköterskorna är aktivt delaktiga i ett participatoriskt arbetssätt och ett pro-
cesstänkande i strukturen samt en teorigenererande ansats, ger goda 
förutsättningar för deltagare att nå både utveckling och uppsatta mål.  
 Utvärderingen visar att det är flera faktorer som samspelar med hur utveck-
lingsarbete kan genomföras, hur delaktiga distriktssköterskor kan vara, hur arbetet 
upplevs och hur förändringar kan bibehållas och vidareutvecklas. Den visar också 
att det är flera faktorer som har betydelse för hur hälsovägledningsarbetet utfor-
mas och genomförs, vilket även Olanders studie (1998) visar. Flera av faktorerna 
som inverkar på utvecklingsarbetet är de samma som inverkar på hälsovägled-
ningsarbetet. De är på så vis övergripande faktorer med betydelse inte enbart för 
barnhälsovården utan för verksamheten vid distriktssköterskemottagningen i sin 
helhet. Sådana faktorer är viktiga att bli medveten om för att kunna hantera dem 
och för att kunna stärka främjade faktorer samt försvaga hindrande faktorer. 

De teorigenererande studierna som genomfördes i forsknings- och utveck-
lingsarbetet bidrog till att göra tydligt barnhälsovårdens dubbla uppdrag och vad 
de kan innebära för hälsovägledningsarbetets utformning och genomförande. De 
bidrog också till att göra tydligt distriktssköterskornas angelägenhet om att synte-
tisera dem i mötet med föräldrar och barn samt hur de handskas med dem för att 
behålla syntetiseringen. Men för att en sådan ny kunskap och teori skall komma 
till nytta och kunna användas i fortsatt verksamhetsutveckling behöver den reflek-
teras och diskuteras som en fas i lärandeprocessen och processen för den 
reflekterande praktikern (Schön, 1991). Nästa steg är att omsätta erfarenheterna 
och det teoretiska kunskapsunderlaget i utformandet av kvalitetskriterier, indika-
torer och standards samt därefter utformandet av riktlinjer och modeller för 
hälsovägledningsarbete. Den långa men framgångsrika vägen visar att förbättring-
ar som görs måste sättas i sitt sammanhang, ha en grund i den faktiska 
verksamheten, vara förståeligt och vara organisatoriskt möjlig.  

 Alltmer efterfrågas evidensbaserat hälso- och sjukvårdsarbete som präglas 
av ett kritiskt förhållningssätt till de metoder och rutiner som används i arbetet. 
Beskrivningen av evidensbaserat arbete har till stor del fokus på systematisk in-
samling och värdering av evidens från framförallt vetenskapliga studier i form av 
experiment, helst kontrollerade studier, för utveckling av den egna verksamheten 
(Willman, Stoltz, 2006). Den formen av evidens kan inte det här forsknings- och 
utvecklingsarbetet bidra med, då det inte hade ett sådant experimentellt upplägg, 
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utan ett upplägg där verksamhetsutvecklingen formades av deltagarna. Ett sådant 
upplägg kräver andra utvärderingsmetoder och vill inte endast ha svar på frågan 
”om det fungerar?” utan också på ”hur” och ”vilka komponenter som medverkar 
till att det fungerar”.  På så sätt bidrar forsknings- och utvecklingsarbetet med 
praktikbaserad ”evidens” dvs. kunskap som bygger på den praktiska erfarenheten, 
vilket efterfrågas av flera forskare inom ”health promotion” (Springett, 2001; To-
nes, Green, 2004). Genom fortsatta studier och sammanställning av 
praktikbaserad kunskap kan den på sikt utvecklas till en mer generell teoribaserad 
evidens för hälsovägledningsarbete i barnhälsovården. 

Samarbetet mellan praktik och högskola har varit mycket fruktbart och fort-
satt samarbete efterfrågas av distriktssköterskorna. Utgångspunkten i 
Participatorisk Action Research, Health Action Process och Grounded Theory var 
en användbar kombination som mycket väl lämpar sig för samarbete i forsknings- 
och utvecklingsarbetet mellan praktik och högskola. I Landstingsplanen 2006-
2008 (Landstinget Blekinge, 2005) anges behov av kunskap om hur man genom-
för förbättringsarbete för att lyckas med att förbättra och bibehålla förbättringar 
samt att det ställs krav på chefer och medarbetare för att se möjligheter och omsät-
ta dessa i rutiner med hjälp av utvecklingsarbete. Erfarenheterna från det här 
forsknings- och utvecklingsarbetet kan vara ett värdefullt underlag för en sådan 
fortbildning.  
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      ÖVERSIKT UTVECKLINGSARBETETS DOKUMENT          Bilaga 1 
År  Dokument 

1997-
1999 

Minnesanteckningar från hälsovägledning projekt/barnhälsovårdsträffar  1997-1999  

1998 Lägesrapport febr-98 Sammanfattning av igångsatta aktiviteter i hälsovägledningsprojektet.

1998 Minnesanteckningar från metoddiskussioner med Karlskrona kommuns BVC-
sjuksköterskor  980506 och 980506 

1998 Föräldrars uppfattning om distriktssköterskornas hälsovägledning i barnhälsovården.  Rap-
port Okt-98 

1999 Sammanställning från Fortbildningsdagar i tobaksförebyggande arbete 99 01 22/23 

2000 Utvärdering av Hälsovägledningsprojekt, sept-97-99. Internt arbetsmaterial utvärdering och 
plan för fortsatt utvecklingsarbete. 

2000  Hälsovägledning i barnhälsovården Utvecklingsprojekt i Lyckeby primärvårdsområde 
1997-1999   Rapport 00 01 

2000  Samverkan i arbetet med barnfamiljer. Ett samverkansprojekt mellan barnhälsovården och 
andra verksamheter i Lyckeby-Jämjö primärvårdsområde. Trygghetsfonden 2000:25 

2000  Minnesanteckningar från barnhälsovårdsträffar med uppföljningar av hälsovägledning 
projektet i det fortsatta utvecklingsarbetet i barnhälsovården  i Lyckeby-Jämjö Primär-
vårdsområde   under 2000 

2000 Rapport av spridning av erfarenheter och kunskaper från hälsovägledningsprojektet till 
andra primärvårdsområden i landstinget Blekinge 00 06 

2000 Utvärdering av användandet av manual/”checklista” för samtal och dokumentation 00 09 

2001 3 –års besök i barnhälsovården.  Projektrapport 01 08  

2001  Minnesanteckningar barnhälsovårdsträff Uppföljning av hälsovägledning projektet i det 
fortsatta utvecklingsarbetet i barnhälsovården  i Lyckeby-Jämjö Primärvårdsområde  01 09 
15 

2002 Minnesanteckningar barnhälsovårdsträff Uppföljning av hälsovägledning projektet i det 
fortsatta utvecklingsarbetet i barnhälsovården  i Lyckeby-Jämjö Primärvårdsområde  02 08 
23 

2003 Minnesanteckningar barnhälsovårdsträff Uppföljning av hälsovägledning projektet i det 
fortsatta utvecklingsarbetet i barnhälsovården  i Lyckeby-Jämjö Primärvårdsområde  03 09 

2003 3 års besök i barnhälsovården Uppföljning 2003  Rapport 03 12 

2003 Föräldrars uppfattning om hälsovägledning i barnhälsovården. Uppföljning av fem års ut-
vecklingsarbete  Rapport föräldraundersökning 0312 

2003 Hälsovägledning i barnhälsovården. Syntetisering av två uppdrag. Akad.avh.  Malmö Hög-
skola. Studies in Educational  Science 2003:8 

2004 Minnesanteckningar  från barnhälsovårdsträff uppföljning av pågående utvecklingsarbete 
04060200 

2004 Föräldrars uppfattning om hälsovägledning i barnhälsovården Uppföljning av fem års ut-
vecklingsarbete. Artikel i Hälsan i Centrum 2004:4 

2005 Distriktssköterskor sporrande till förändring genom samarbetsprojekt. Artikel  Vårdfacket 
2005 (29):7 
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Barnhälsovården i Lyckeby           Bilaga 2 
 
Journaluppföljning   
 
Utvärdering av utvecklingsarbete inom barnhälsovården i Lyckeby primär-
vårdsområde 
 
Journalstudier 
Journalstudierna avser att undersöka dokumentationen i barnets barnhälsovårds-
journal i förhållande till inventeringen som gjordes då projektet startade och hur 
dokumentationen följer de förändringar för journalföring som bestämdes i utveck-
lingsprojektet. 

 
Metod och urval 
Varje distriktssköterska inom de åtta distriktssköterskeområdena gör ett slump-
mässigt urval av tio journaler inom sitt eget distrikt. Fem journaler från år 1999 
(de äldsta barnens journaler) och fem från  2003. Distriktssköterskorna fyller i ett 
frågeformulär om hur journalen är ifylld vad gäller hälsovägledning, dels i marke-
rade rutor och angivna rader, dels i journalens utrymme för fri text.  Inga 
personuppgifter eller uppgifter som kan härledas till enskilda barn efterfrågas i 
frågeformuläret. Dessutom ombeds varje distriktssköterska att fylla i ett formulär 
med öppna frågor som gäller all dokumentation i barnhälsovårds journaler. 

 
Urval av journaler som skall undersökas.  
För att göra ett slumpmässigt urval av 10 journaler, föreslår jag att alla distrikts-
sköterskor gör enligt följande:  
Anteckna antal barn i ditt distrikt som är födda år 1999 och år 2003. Dela det an-
talet barn födda 1999 med 5. Beroende på hur många barn du har i ditt område 
som är födda det året, får du siffran 2, 3, 4 eller högre. Gör likadant för barn födda 
år 2003. Utgå från den siffran som du fått fram och sortera ut var annan, tredje, 
fjärde journal eller vad siffran visar.  Det är dessa journaler som du granskar. 

 
Ifyllande av formulär 
Fyll i ett formulär för varje barn. Numrera formuläret med barnets födelse årtal 
och löpnummer i ordning som du tar med dem; 99- 1-5 och 03-1 -5.  
 
Tidsperiod för undersökningen 
Du kan gå igenom journaler när helst du kan ta dig tid under januari månad.  
 
Alla formulären lämnas till Anita som samlar ihop dem. Ewy hämtar formulären 
den 31/1. 
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Barnhälsovården i Lyckeby      Distrikt _________________ 
 
Journaluppföljning   
          Barnets födelse år_____ löpnr (1-5) _____ 
 
Formulär för undersökning av dokumentation i barnhälsovårdsjournalen 
 
1.   Hälsosamtal 
a. Ange antal markeringar (+) som finns i respektive kolumn i barnets journal med 
ett streck (l). 
b. Ange antal hänvisningar till löpande text med kryss (X)  på samma sätt. 
 
       År 
Ämnesområde 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Kost 
 

      

Fysisk aktivitet 
 

      

Barns utveckling 
 

      

Lekmiljö, stimulans 
 

      

Skadeprevention 
 

      

Tänder 
 

      

Rökning 
 

      

Alkohol 
 

      

Annan 
 

      

Kommentarer: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 



 

  

63

 
Barnhälsovården i Lyckeby     Distrikt ___________________ 
 
Journaluppföljning   
 
          Barnets födelse år_____ löpnr (1-5) _____ 
 
 
2.  Dokumentation i fri text i  barnhälsovårdsjournalen. 
 
Markera med x i vilken omfattning följande innehåll finns i journalens fria 
text. 
 
Innehåll Förekomst Före år 2001 2001 - 2002 2003 - 2004 

Förekommer 
genomgående 

   

Förekommer 
delvis 

   

Sökord används 

Förekommer 
inte 

   

Förekommer 
genomgående 

   

Förekommer 
delvis 

   

Text som visar att pla-
nering av insatser, råd, 
hälsovägledning görs i 
samråd med föräldrar-
na.  

Förekommer 
inte 

   

Förekommer 
genomgående 

   

Förekommer 
delvis 

   

Text som beskriver 
föräldrarnas uppfatt-
ningar. 

Förekommer 
inte 

   

Förekommer 
genomgående 

   

Förekommer 
delvis 

   

Text som visar att tidi-
gare råd eller 
hälsovägledning följs 
upp. 

Förekommer 
inte 
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3. Kommentarer och ditt samlade intryck av dokumentationen i den här 
journalen 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. Vilken är den viktigaste förändringen som du har gjort för att förbättra 
dokumentationen i barnhälsovårdsjournalen? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. Vilka problem/hinder kvarstår för dokumentationen i barnhälsovårds-
journalerna?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
6. Vilka ytterligare förändringar/förbättringar vad gäller dokumentationen i 
barnhälsovårdsjournalen skulle du vilja göra? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Barnhälsovården i Lyckeby            Bilaga 3  
 
Utvärdering av forsknings- och utvecklingsarbete i primärvårdens barnhäl-
sovård 
Intervjumanual    Enskilda intervjuer med Distriktssköterskor   
 
Syfte  
De enskilda intervjuerna syftar till att samla in distriktssköterskornas erfarenheter och 
synpunkter på nuvarande hälsovägledningsarbete i barnhälsovård i förhållande till tidiga-
re och deras egen medverkan i att vidmakthålla och fortsätta utveckla 
hälsovägledningsarbetet samt möjligheter och hinder för detta. 
 
Inledning 
• syfte med intervjun  
• titta på översikt över utvecklingsarbetets mål och insatser som gjorts 
• uppdelning  i två aspekter:  utvecklingsarbetet i sin helhet och ditt eget hälsovägled-

ningsarbete  
 
1. Ge dina synpunkter på utvecklingsarbetet i sin helhet. 
• Vilka betydelsefulla effekter ser du av utvecklingsarbetet både det som gjorts och det 

som pågår? 
• Vad eller vilka faktorer främjar stödjer underlättar den utveckling och förändring 

inom barnhälsovårdens hälsovägledning som har skett och sker fortfarande? 
• Vad eller vilka faktorer är hindrande eller motverkar utvecklingen och förändringen? 
• Vad eller vilka faktorer är viktiga för att behålla förändringar eller nytt arbetssätt`? 
• Vad eller vilka faktorer motverkar eller hindrar detta? 
• På vilket sätt har utvecklingsarbetet gett effekter på ert övriga arbete?  
 
2. Berätta  om hur ditt nuvarande arbete i barnhälsovården har påverkats 

av utvecklingsarbetet som genomförts? 
• Hur har ditt eget hälsovägledningsarbete blivit förbättrat eller känt att du har blivit 

stärkt i det du har gjort ”rätt”? 
• Förbättringar i mötet med föräldrar och barn - vid öppna mottagning, andra mottag-

ningar eller möten? 
• Vad har varit betydelsefullt för din egen utveckling eller förändring 
• Vilka förändringar har du gjort för att öka förutsättningarna för hälsovägledning? 
 
3. Jämfört med projektet som genomfördes  se konkret på vad som bestäm-

des (se på  översikt av insats och mål ) 
• Målet som ställdes upp för utvecklingsarbetet  – hur långt har du nått? 
• Förändringar som bestämdes när projektet avslutades -  hur följer du dem idag? 

 
4. Hur går det att behålla de förändringar som du har gjort eller vill skall 

finnas och att fortsätta utveckla hälsovägledning? 
• Vad gör du för att behålla ditt nya arbetssätt? 
• Påverka att det nya arbetssättet kan behållas? 
• Svårigheter att hålla fast vid det? 
5.  Avslutande kommentarer  


