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Sammanfattning 

 

Kärnprocessen inom barnhälsovården 

 
Ulrika Nygren och Jan Teiner 

 
Kärnprocessen står för verksamhetens inre utveckling och är den process som löper tvärs igenom 

organisationen och vars resultat skapar ett värde för kunden. Det finns forskning som tyder på att 

identifikation av kundens medvetna eller omedvetna behov tydliggör den så kallade 

kärnprocessen i organisationen. Genom processledning får medarbetarna en helhetssyn och 

kunskap om både interna och externa kunders behov. Det har en positiv inverkan på 

medarbetarnas arbetstrivsel och verksamhetens utveckling. Syftet med studien är att identifiera 

och analysera upplevelsen av kärnprocessen inom barnhälsovården. Metoden har varit kvalitativa 

intervjuer med nio verksamhetschefer och 10 BVC-sköterskor i ett av landets län. Resultatet visar 

på en kunskapsbrist beträffande kärnprocess och processarbete. Däremot har respondenterna en 

upplevelse av vad kärnprocessen är, även om upplevelsen av kärnprocessen skiljer sig mellan 

verksamhetscheferna och BVC-sköterskorna i studien. I diskussionen beskrivs hindrande och 

stödjande faktorer för en gemensam kärnprocess. 

 

 

 

 

Core process in child health care 

 
Ulrika Nygren och Jan Teiner 

 

The core process is responsible for internal business development and is the process that runs 

through the organization and the results which creates a value for the customer. Some research 

suggests that identification of the client's conscious or unconscious needs clarifying the so-called 

core process in the organization and operations can thus be more effective. The study aims to 

identify and analyze the experience of the core process within child health care. The method has 

been interviews with nine managers and 10 clinic nurses in a county. The results show a lack of 

knowledge regarding core process and process work. However, the respondents have a sense of 

what the core process is, although the experience of the core process differs between managers 

and child health nurses in the study. The discussion describes the obstacles and supporting factors 

for a common core process. 

 
Keywords: core process, child health care, core process management, process in health care, 

process management 
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Inledning 

 

Den offentliga organisationen kan vara komplex och svårstyrd. Skillnaderna mellan offentlig och 

privat organisation är fundamentala, genom att de offentliga organisationerna har en bredare 

uppsättning av mål och värderingar att ta hänsyn till som måste vägas mot varandra. Politikerna, 

den administrativa ledningen och de medicinska professionerna med flera styr hälso- och 

sjukvårdens utveckling. Multifunktionella organisationer kan ge utrymme för godtycklighet i 

prioriteringsfrågor och andra faktorer än styrdokument påverkar resultatet och organisationen. 

Under de senaste decennierna har de offentliga verksamheterna i Sverige som skola, socialtjänst 

samt hälso- och sjukvård fått nya grundläggande förutsättningar för sin verksamhet. 

Ramlagstiftningen från 1980-talet har för avsikt att verksamheterna genom allmänt styrande 

formuleringar och allmänna mål beskrivna i ramlagar självständigt ska utforma och styra sina 

verksamheter med viss resurstilldelning. Lagstiftaren sätter upp övergripande mål, men 

detaljreglerar i mindre utsträckning vad som ska göras. Detta ger frihet och flexibilitet att anpassa 

verksamheten efter skiftande omständigheter, behov och önskemål som lagstiftningen inte 

förutsett (Christensen, 2010; Sandberg, 1997a, 1997b, 2006). En annan ny förutsättning är att alla 

landsting eller regioner från och med den 1 januari 2010 ska ha ett valfrihetssystem enligt Lagen 

om valfrihetssystem i primärvården (LOV 2008:962). Hälsovalssystemet innebär bl.a. att 

vårdcentraler konkurrerar med varandra om patienterna. De vårdcentraler som många patienter 

väljer får mer pengar än vårdcentralerna med färre patienter (SOU 2008:37). 

Forskning kring ramlagstiftning och målstyrning visar på svårigheter med tolkning av målen 

och en bedömning av vilka uppgifter som ska vara grundläggande. Övergripande mål och 

verksamhetsplaner tenderar ibland att bli betydelselösa till förmån för styrning som bygger på 

resurser och traditioner. När verksamhetens planer och andra dokumenterade mål går långt över 

resurser eller den vardagliga verkligheten blir målen otydliga eller orealistiska. Det är viktigt att 

skilja mellan organisationens formella och reella mål, samt eliminera dessa målkonflikter genom 

organisations- och ledningsformer (Christensen, 2010; Sandberg, 1997a, 1997b, 2006) De reella 

målen är de anställdas uppfattningar medan de formella är organisationens (Sandberg, 1997a, 

1997b). Genom att uppmärksamma skillnaden mellan vad man säger i en organisation och vad 

man gör, så möjliggörs en analys av den klyftan (Granberg & Ohlsson, 2009).  

Landstingen beskrivs ofta som hierarkiska organisationer, vilka oftast drivs utifrån funktioner, 

där förbättringspotentialen ligger inom den egna funktionen eller professionen (Fölster, 

Hallström, Morin & Renstig, 2003; Christensen, 2010). Hierarkiska organisationer har ofta svårt 

att se till processer utan ser mer till funktioner. I hierarkiska organisationsformer kan det vara 

svårt att tillvarata perspektiv från dem som arbetar närmare processen och på det sättet minskar 

möjligheten till förbättring (Bolman & Deal, 2005). Vertikala funktioner visar inte 

organisationens arbetsflöden utan de varor och tjänster som levereras.  

Kunskapsexpansiva organisationer som verkar inom föränderliga miljöer kräver komplexa 

organisationsstrukturer för att uppnå de gemensamma målen (Alvesson, 2007; Bolman & Deal, 

2005).   Genom processorientering och processledning så leds organisation utifrån processer. När 

organisationen leds genom tvärfunktionella processer blir flöden synliga och kunden med sina 

behov kan lättare identifieras. Processledning har för avsikt att skapa en helhetssyn där alla 

medarbetare känner till både interna och externa kunders behov för att kunna förbättra och 

utveckla verksamheten. (Egnell, 1999; Rentzhog, 1998) Processledning har även visat sig ha en 

positiv inverkan på medarbetarnas arbetstrivsel (Sandberg, 1997a). 
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Kärnprocess utgår från kundbehov 

 

Enligt Svenska Akademins ordlista kan ”process” stå för förlopp eller utveckling. Alvesson 

(2007) menar att ”en process kan vara en reflekterande erfarenhet som leder till en ny förståelse, 

vilken i sin tur omsätts till någon form av ny eller förbättrad handling” (Alvesson, 2007,s. 299). 

Processer speglar de aktiviteter som sker inom organisationen, steg för steg tills kunden får sin 

produkt. Processer påverkas av hur medarbetarna samarbetar och finns i alla företag och 

organisationer, vare sig man väljer att arbeta med dem eller inte. (Dicander Alexandersson, 

Almhem & Rönnberg, 1998; Christensen, 2010; Egnell, 1999; Rentzhog, 1998, Sandberg, 2004) 

”Kärnan” står för en viltig del, enligt Svenska Akademins Ordlista. ”Kärnprocessen” är 

organisationens eller verksamhetens inre viktiga utveckling och är den process som löper tvärs 

igenom organisationen vars resultat skapar ett värde för en extern kund (Sandberg, 2004). 

Kärnprocessen är övergripande och uppfyller organisationens huvuduppgift. 

I alla organisationer sker det aktiviteter och i alla aktiviteter sker det processer. Det finns en 

strategisk koppling mellan kärnprocesser och kärnaktiviteter genom att de speglar varandra.  

Aktiviteterna kan placeras in i olika huvudområden beroende på hur de relaterar till de 

övergripande målen. De aktiviteter som har en direkt koppling till målen kallas ”kärnaktiviteter” 

(Sandberg, 1997a, 1997b, 2006).  

En organisation kan ha en eller flera kärnprocesser och det är av vikt att organisationen 

identifierar dessa. (Rentzhog, 1996, 1998; Kaplan & Murdock, 1991; Bergman & Klefsjö, 2007) 

Ljungberg & Larsson (2001) anser att en verksamhet endast kan ha en eller två huvudsakliga 

processer för att kunna beskriva sin kärnprocess. Den centrala tanken i processynsättet är att 

kunden är i centrum. Organisationens uppgift är att förstå och betjäna kundens medvetna eller 

omedvetna behov. Om produkten eller tjänsten har god kvalitet bestäms av kunden. Alla beslut 

ska baseras på fakta och inte på vad man tror att kunden vill ha. Detta kräver ständiga 

kvalitetsförbättringar vilket sker i processer.(Rentzhog, 1996) 

 
Figur 1: Kärnprocessmodellen enligt Rentzhog, 1998 

Kunden är den centrala i Rentzhogs (1996) kärnprocessmodell och ger processen dess existens. 

Det är kunden som styr processens innehåll och resultat. Processynsättet innebär att alltså att 

organisationen intar ett kundperspektiv och skapar en förståelse för hur kundens behov ser ut och 

hur det skall tillgodoses. Det innebär krav på en aktiv samverkan med kunden och en 

återkoppling på hur väl man lyckas med att tillgodose kundens behov. I det rådande 

informations- och kunskapssamhället går förändringarna fortare än någonsin. För den som arbetar 
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i Hälso- och sjukvården utgör inte ”patientens bästa” en tillräckligt vägledande beskrivning i det 

dagliga arbetet, utan kundens behov måste analyseras. De ständiga förändringarna i omgivningen 

runt alla organisationer gör att kundens behov förändras och för att mäta upp till dessa behov bör 

omvärldsanalyser göras (Dicander, Almhem & Rönnberg, 1998; Egnell, 1999; Rentzog, 1996; 

Sandberg, 1997, 2006). 

Vi har valt att utgå från Rentzogs teorier som grund i vårt arbete. Han är en av de få författare 

som har forskat på kärnprocessen inom sjukvården. I vår litteratursökning inom coreprocess var 

det Rentzog, som flertalet författare refererade till. Rentzhogs forskning och litteratur ger en 

tydlighet i vad som menas med kärnprocesser inom sjukvården och hur de enskilda 

organisationerna kan arbeta processorienterat.  

Processledning ur lednings-, medarbetar- och kundperspektiv 

 

Ledningen är central i allt organiserande och en god förståelse för styrning kräver en god 

förståelse för själva arbetet. Organisationer kan ha både formella och reella mål. De reella målen 

är de anställdas uppfattningar och de formella är organisationens uppfattning. Övergripande mål 

som styrmedel syns inte alltid i det dagliga arbetet, där måste man ha mer konkreta mål. Det 

ligger ett värde i uppmärksammandet av skillnaden mellan vad man säger och vad man gör i en 

organisation (Alvesson, 2007; Granberg & Ohlsson, 2009; Rentzog, 1996; Sandberg, 1997a, 

2006). Processledning innebär att man kontinuerligt och systematiskt leder, organiserar och 

förbättrar organisationens processer genom att ta ett helhetsansvar. Ett sätt att skapa en 

framgångsrik organisation som på bästa sätt uppfyller målen med organisationen är att initialt 

identifiera kärnprocessen. Det gör man bl.a. genom att svara på frågorna: Vad, Hur, och Vem? 

Därefter identifierar man de aktiviteter, faktorer och processer som är stödjande eller hindrande 

för den.   

Bedömningen om processer, aktiviteter eller andra faktorer stöder eller motverkar 

verksamhetsmålen avgörs av dem som arbetar med verksamheten(Sandberg, 1997a, 1997b). I 

processledningsarbete behövs både lednings-, medarbetar- och kundperspektiv. Det ger en 

helhetsförståelse för hur organisationen fullgör sina uppgifter.(Sandberg, 1997a; Egnell, 1999; 

Rentzhog, 1996, 1998) Processledning kräver en styrgrupp som äger processen, kan koordinera 

och driva det övergripande förbättringsarbetet. En grundläggande förutsättning för att kunna leda 

processen är att ledningen eller ägaren av processen har befogenheter att ändra och förbättra den 

enskilda processen (Egnell, 1999).  

Rentzhog (1996) menar att medarbetarna sällan har en klar och entydig bild av vad som är 

kärnprocessen. De känner till sin del, men vet inte alltid hur den står i relation till organisationen 

i stort. En framgångsfaktor är att organisationens huvudsyfte och mål är väl förankrat hos chefer 

och medarbetare. Genom att involvera medarbetarna i identifikation och kartläggning av 

kärnprocessen skapas gemensamma mentala modeller för hur organisationen fungerar och 

kartläggningen får ett värde i sig. Kundorienterat arbete förutsätter en förståelsen för hur det egna 

arbetet påverkar kunden.(Rentzhog, 1996, 1998) När medarbetarna i samspel med kunden 

identifierar kärnprocessen behövs det kommunikation mellan verksamhetschefen och 

medarbetarna. Genom att organisera informella och formella möten kan man delge varandras 

perspektiv. På så sätt upprätthålls en gemensam förståelse och insikt för verksamhetens avsikter 

som inte kan uppnås på egen hand. Kommunikationen skapar och vidmakthåller organisationen. 

(Heide, 2005; Ekman, 2003 Sandberg, 2006) Genom kommunikation medvetandegörs 
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kärnprocessen och dess kringprocesser, så att man på alla nivåer i organisationen ser sina 

aktiviteter som del i att förbättra kärnprocessen (Rentzhog, 1996, 1998).  

 

”Största värdet ligger i uppmärksammandet av skillnaden mellan vad man säger i en 

organisation och vad som faktiskt gör. Därigenom möjliggörs en analys av den vanligt 

förkommande klyftan i organisationer mellan organisationsledningens vackra tal om visioner, 

värdeord och ledstjärnor och den vardagsverklighet där det konkreta arbetet utförs” (Granberg 

& Ohlsson, 2009, s.41) 

Hindrande och stödjande processer  

 

När kärnprocesserna skall definieras bör det funktionella tänkandet undvikas. Det betyder att man 

utgår ifrån kundperspektivet och själva uppgiften istället för professionernas funktioner. 

Kärnprocessen är som beskrivits tidigare det som skapar ett värde för kunden. De andra 

processerna som finns i organisationen är kringprocesser. Kringprocesser sker i de aktiviteter som 

inte direkt har med kärnprocessen att göra. Alla processer bör identifieras och bedömas på vilken 

organisationsnivå de ska vara. Processer som primärt inte uppfyller organisationens affärsidé, 

men ändå spelar en viktig roll för att kärnprocessarbetet skall lyckas är stödprocesser. Till 

stödprocesser hör ett öppet klimat, där medarbetarna upplever en hög grad av kompetens och att 

det finns en öppen kommunikation och samförstånd i gruppen. Stödjande processer kan svara på 

frågan; Hur? istället för Vem? (Rentzhog, 1996) Det kan vara en reflekterande erfarenhet som 

leder till ny förståelse eller förbättrad handling. Hindrande processer kan vara upplevelsen av 

otydliga mål, kommunikationsbrist (Alvesson, 2007; Rentzog, 1996; Sandberg, 1997b).  

Hindrande och stödjande aktiviteter  

 

Hindrande och stödjande aktiviteter relaterar till kärnprocessen. Aktiviteterna är verb som att 

samtala, väga, mäta, tillverka, utbilda sig med mera. En utbildning som inte är relevant för 

kärnprocessen är en hindrande aktivitet, men en utbildning som är utvecklande och relevant för 

målet är en stödjande aktivitet. En aktivitet som sätter igång en process i önskad riktning är 

stödjande. Aktiviteter med oklart förhållandet till målet eller kärnprocessen befinner sig i en 

gråzon. Det är inom ramen för olika aktiviteter som det sker processer i den ena eller den andra 

riktningen. Olika aktiviteter hänger samman med och har betydelse för vilken färdriktning 

verksamheten tar. (Rentzog, 1996; Sandberg, 1997b)  

Hindrande och stödjande faktorer  

 

Kärnprocessen påverkas av både inre och yttre hindrande eller stödjande faktorer. Yttre faktorer 

kan vara miljö/demografi, teknologi, kultur, resurser/ekonomi, officiella mål, politik/ideologier, 

ny kunskap, konkurrens, lagar och regelverk. Det kan vara organisationsstrukturen runt en 

verksamhet eller var verksamheten finns. Inre faktorerna som kan påverka är individuella 

kompetenser, handlingsmönster, personliga intressen, klimat/ anda och samarbetsförhållanden 

(Alvesson, 2007; Sandberg, 1997a, 1997b). De hindrande faktorerna har en motverkande effekt 

på kärnprocessen och de stödjande har en positiv effekt på kärnprocessen. Hindrande faktorer på 

processarbete kan vara konservatism, individualism, hierarkier, byråkratiska regelstyrda 
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arbetsformer och organisationskulturer där det finns demokratiska brister. Stödjande faktorer kan 

vara ändamålsenliga lokaler, utarbetade system för uppföljning och kvalitetssäkring eller 

samverkansformer mellan olika kompetenser som behövs för kärnprocessen. (Parmander, 2005; 

Rentzog, 1996; Sandberg, 1997a, 1997b) 

Uppföljning och förbättring av kärnprocessen 

 

Kärnprocessledning innebär kontinuerlig ledning och förbättring av de övergripande processerna 

genom att man följer processen under resans gång genom fortlöpande insamling av information. 

Den del av verksamheten som man kvalitetssäkrar och utvärderar, är ofta den del som man sätter 

fokus på och där man kan driva processen framåt. Processinriktad uppföljning fokuserar både på 

aktivitet och resultat det vill säga både på genomförandet och på insatsens värde (Rentzhog, 

1996; Parmander, 2005). Utvärderingar eller uppföljningar kan bidra till reflektion över vad, hur 

och varför man gör saker. Det bidrar till att kärnan i arbetet tydliggörs och att de stödjande 

aktiviteterna får mer utrymme, medan de hindrande aktiviteterna eller de som befinner sig i 

gråzonen tas bort eller får mindre utrymme (Parmander, 2005; Sandberg, 2006).  

Christensen (2010) menar att det finns olika målgrupper för mätningen av måluppfyllelsen. 

Ledningen, medarbetarna och kunden har olika perspektiv på resultatet. Resultatmätning kan 

också användas som förändringsmotivation eller för legitimering av en viss organisationsform. 

Om man bara mäter det politiskt okontroversiella befästs organisationsformen. Det kan vara svårt 

att ta fram pålitlig data av långsiktiga resultat inom den offentliga sektorn, eftersom det är en 

mycket komplicerad och resurskrävande arbetsuppgift (Sandberg, 1997a).  

 

 
 

Figur 2: Kund/leverantörmodellen enligt Rentzhog, 1998 

Undersökningsmodellen ”Det Organisatoriska Sammanhanget” kan användas som ett 

forskningsredskap, men också som ett analysverktyg i utveckling av organisationer (Bilaga 1) 

Den modellen beskriver kärnprocessen och omgivande faktorer som utgör stödjande och 

hindrande. Den beskriver även aktiviteter som har oklart värde för kärnprocessen, dessa hamnar i 

en gråzon. Vidare kan det ur kärnprocessen utvärderas kortsiktiga och långsiktiga resultat med 

mål, uppföljning och utvärdering. Modellen visar det mångfacetterade påverkansflödet i 

organisationen och förklarar konsekvenserna av en verksamhet genom att ge ett 

helhetsperspektiv. Den visar hur andra faktorer än styrdokument styr resultatet. Bedömningen av 

om kringprocesserna är stödjande eller hindrande till kärnprocessen avgörs av dem som arbetar 

med verksamheten (Sandberg, 1997a, 1997b).  

LEVERANTÖR KUND KÄRNPROCESS 

SAMVERKAN 

ÅTERKOPPLING ÅTERKOPPLING 

SAMVERKAN 
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Den studerade verksamheten 

 

I detta examensarbete, kommer kärnprocessen inom Barnhälsovården att studeras. 

Barnhälsovården är till skillnad från många andra verksamheter inom hälso- och sjukvården 

huvudsakligen av hälsoförebyggande karaktär. Barnhälsovården i denna studie används som 

samlingsnamn för både den länsövergripande Barnhälsovårdsenheten och barnavårdscentralerna 

(BVC) med de BVC-sköterskor och BVC-läkare som arbetar där.  

Barnhälsovårdsarbetet är en landstingsfinansierad verksamhet som bedriver ett folkhälsoarbete 

med fokus på alla förskolebarn (0-6 år) och deras familjer. Den förebyggande hälsovården 

erbjuds kostnadsfritt och nästan alla förskolebarn besöker barnavårdscentralerna i länet 

tillsammans med sina föräldrar. BVC-sköterskan som antingen är specialistutbildad 

distriktssköterska eller barnsjuksköterska, är nyckelpersonen på Barnavårdscentralen (BVC) och 

den största delen av barnhälsovårdsarbetet utförs genom BVC-sköterskan (SOU 2006:100). 

BVC-läkaren träffar barnen vid vissa nyckelåldrar, samt vid behov. Barnhälsovårdens uppgift är 

att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling genom att stödja föräldrar i ett aktivt 

föräldraskap, upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn, samt uppmärksamma 

och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle.  

Från att barnhälsovårdsarbetet handlat mer om ett övergripande somatiskt folkhälsoarbete, har 

det blivit av alltmer psykosocial karaktär. Hallberg; Lindbladh, Pettersson; Rastan & Hakansson 

(2005) har studerat ett urval av officiella dokument om utvecklingen av barnhälsovården under 

perioden 1930-2000. De konstaterar att under den första perioden hade barnhälsovården som 

huvuduppgift att kontrollera utvecklingen hos barnet, samt informera och utbilda mödrarna. I 

början av 2000-talet ses barnhälsovården som en institution som har till huvuduppgiften att se till 

hela barnets omgivning och familj.  Barnet ses i sitt sammanhang och föräldrarnas självkänsla 

och kompetens bör stärkas av barnhälsovården (Hallberg; Lindbladh, Pettersson; Rastan & 

Hakansson, 2005).  

Den länsövergripande Barnhälsovårdsenheten har till uppgift att formulerar riktlinjer utifrån 

den nationella och internationella utvecklingen inom området, bedriva forsknings- och 

metodutvecklingsarbete, ansvara för utbildningsinsatser, utveckla det hälsoförebyggande arbetet 

för barn samt samarbetet med andra barnverksamheter. Barnhälsovårdsenheten har en rådgivande 

funktion och är en remiss- och kontaktinstans för frågor som rör barns hälsa genom att vara ett 

konsultationsstöd till läkare och sjuksköterskor på barnavårdscentralerna i länet. De styr inte över 

resurserna, utan säkerställer kvalitén genom att följa upp de uppsatta målen genom att 

sammanställa statistik över länets BVC-verksamhet. Organisatoriskt tillhör BVC-verksamheten 

landstingens primärvård och kan tillhöra en landstingsägd eller en privat vårdcentral. Ibland är 

barnavårdscentralen placerad på en familjecentral, som är ett samverkansprojekt mellan kommun, 

landsting och socialtjänst. Vårdcentralernas verksamhetschefer är ekonomi- och 

personalansvariga för BVC-verksamheten. (Nationell målbeskrivning, 2007) 

Tidigare forskning 

 

Inom näringslivsforskning och Institutioner för ekonomi eller teknik är kärnprocesser och 

kärnprocessledning väl belyst. Sökning efter studier som belyser kärnprocessen inom 

barnhälsovårdsarbetet har skett i databaser som Avhandlingar.se, Cochrane, Elin, Eric, Google 

schoolar, Libris, Psycinfo, PubMed. Sökord som har använts är buisness process improvement, 
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barnhälsovård, coreprocess, coreprocess management, child health services, huvudprocess, 

integrate process management, kärnprocess, process, process management, process in healtcare, 

processledning, quality process management.  

Ingen av studierna eller artiklarna belyser kärnprocessen i den specifika verksamheten 

Barnhälsovården. På Libris databas gav sökning på huvudprocesser, en rapport från SKL om 

sjukvårdens huvudprocesser (Striem, 1997) Den handlar inte om barnhälsovården, men beskriver 

sjukvårdens huvudprocesser. Likaså finns det närliggande svensk forskning som behandlar New 

Public Management och TQM(Total Qulaity Managemant) inom svensk sjukvård. Den 

forskningen fokuserar på effektivisering, lönsamhet och privatisering.(Bejerot et al., 2002; 

Bejerot & Astvik, 2010; Nilsson, 2003; Hasselbladh, Bejerot & Gustafsson, 2008) Det finns en 

amerikansk studie angående identifiering och analys av kärnprocessen inom pediatriska 

hemvårdsteam som även den handlar om kostnadseffektivisering genom identifiering och analys 

av kärnprocesserna i teamet (Dodson, Sinclair, Miller, Charping, Johnson & Black, 1998). Det 

finns forskning som belyser huvuduppgiften inom barnhälsovården, men den forskningen har inte 

studerat processerna (Hallberg; Lindbladh, Pettersson; Rastan & Hakansson, 2005). Övriga 

artiklar och forskning som kom fram i sökningen handlade om socialt arbete bland barn, 

barnpsykiatri eller specifika sjukdomstillstånd hos barn. Forskning om kärnprocessen inom 

barnhälsovården är obefintlig. 

Syfte 

 

Syftet med studien är att identifiera och analysera upplevelsen av kärnprocessen för 

barnhälsovårdsarbetet utifrån ett lednings- och ett medarbetarperspektiv. Detta preciseras genom 

följande frågeställningar; 

 

 Vilken är den upplevda kärnprocessen i barnhälsovårdsarbetet?  

 Vilka hindrande och stödjande faktorer för kärnprocessen upplever BVC-sköterskorna 

och verksamhetscheferna? 

 

Metod 

Deltagare  

 

För att få ett ledarperspektiv och ett medarbetarperspektiv på kärnprocessen har 10 BVC-

sköterskor och nio verksamhetschefer för olika barnavårdscentraler i ett av landets län intervjuats. 

Respondenterna var mellan 29 - 67 år och majoriteten var över 50 år. Respondenterna bestod av 

en man och 18 kvinnor, varav ingen hade utländsk härkomst.  

Design 

 

För att få tag på upplevelsen av kärnprocessen valdes en kvalitativ empirisk metod. Syfte och 

frågeställning utgjorde grunden till 20 semistrukturerade frågor. Undersökningsmodellen ”Det 

Organisatoriska Sammanhanget” användes som tankemodell och utgångspunkt för 

intervjuguiden.  (Bilaga 1) Eftersom ”kärnprocess” kunde vara ett för respondenterna okänt 
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begrepp, så utarbetades frågorna på ett sådant sätt att det ändå skulle gå att få fram deras 

upplevelse av kärnprocessen i verksamheten. Frågorna var öppna, men med anknytning till det 

studerade området. (Dalen, 2007; Kvale, 2010; Olsson & Sörensen, 2002) 

Material, procedur och analys 

 

Målet var att intervjua 10 BVC-sköterskor och 10 verksamhetschefer, men det totala antalet 

respondenter blev 10 BVC-sköterskor och 9 verksamhetschefer. Intervjuer bokades efterhand, 

eftersom det fanns en osäkerhet om när svarsmättnad skulle uppnås. Åtta BVC-sköterskor och 

åtta verksamhetschefer slumpades ut geografiskt jämt fördelat över ett län med hjälp av en 

landstingskatalog. Respondenterna kontaktades via telefon eller elektronisk post. Vid första 

kontakten fick respondenterna information om studiens syfte, anonymitetsskydd och författarnas 

bakgrund. För att inte styra respondenterna och förlora spontana åsikter i empirin undanhölls 

detaljerad information. Däremot fick alla information om att studien handlade om ”kärnprocessen 

i barnhälsovården” (Bilaga.2). Dalen (2007) menar att man kan få en djupare inblick i det 

studerade området när respondenten känner sig säker på konfidensen. Totalt kontaktades 32 

respondenter varav 13 avböjde intervjun. Det vanligaste skälet som angavs för att inte delta var 

tidsbrist, men ett par verksamhetschefer ansåg att de inte var tillräckligt insatta i BVC-arbetet för 

att kunna tillföra något för studien. Några svarade inte på den elektroniska posten och ytterligare 

ett par av de tillfrågade bokades in för intervju, men fick förhinder. Den sista verksamhetschefen 

som skulle intervjuas ringde och ville omboka tiden, men då hade en svarsmättnad infunnits och 

intervjun avbokades. Intervjuerna har skett på bokade tider på respondenternas olika arbetsplatser 

i deras arbetsrum eller i ett samtals- eller personalrum. Samtalen har skett i en avslappnad 

atmosfär och oftast över en kopp kaffe. Intervjusvaren har kommit i olika ordning beroende på att 

de öppna svarsmöjligheterna i intervjuguiden medförde att respondenterna tog sina egna vägar 

genom intervjuerna och ibland svarade på frågor som fanns längre fram i intervjuguiden 

(Carlström & Carlström Hagman, 2006). Ibland har frågan omformulerats eller preciserats för att 

tydliggöra. Respondenternas svar har inte ifrågasatts, utan det har blivit en form av filosofisk och 

undersökande dialog (Kvale, 2009). Intervjuerna har med respondenternas medgivande spelats in 

på en MP3-spelare. Respondenterna informerades om möjligheten att ta del av det färdiga 

materialet när studien färdigställts. De första intervjuerna gjordes av båda författarna för att 

kunna ge olika infallsvinklar på följdfrågorna. (Kvale, 2009; Olsson & Sörensen, 2001) 

Intervjuerna tog mellan 22 och 53 min. De första intervjuerna som påbörjades i början av mars 

2011 tog mest tid i anspråk, medan de sista intervjuerna i mitten av april 2011 gick snabbare. 

Totalt fem av de 19 intervjuerna skedde med bara den ena av författaren. Den som inte deltog i 

intervjun har lyssnat på inspelningen i efterhand. Det transkriberade materialet uppgår till 86 

sidor i typsnitt Times, storlek 12 och radavstånd 2,5 cm.  

Författarna har tolkat och försökt att se samband mellan de företeelser som respondenterna 

beskriver genom tematisering. I ett första steg sorterades svaren under de frågor som hade ställts, 

så att alla svar hamnade under varandra. Sedan gjordes en ny indelning, då svaren sorterades efter 

olika teman. Det gjordes tabeller för att se samband mellan hur olika respondenter svarat (Bilaga 

3). Genom tematiseringen och de tabeller som gjordes, har analys av liknande åsikter eller 

upplevelser gjorts möjlig. Antal respondenter som sagt liknande saker har räknats, vilket har visat 

på mönster i respondenternas åsikter. Det har gjorts en kvantifiering för att se om författarnas 

känsla för materialet stämmer överens med det som majoriteten uttryckt. Kvantifiering är när 

man räknar antalet respondenter som säger samma saker och delar in dem i olika 
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svarsalternativsgrupper (Dalen, 2007). Det har skett en växelverkan mellan generella och 

detaljerade analyser. Resonemanget har fört studien framåt undan för undan. Resultatet redovisas 

under teman som har framkommit under bearbetning och analys av empirin. Både kvantitativa 

och kvalitativa resultat redovisas. (Olsson& Sörensen, 2001; Kvale, 2009) Respondenternas 

beskrivning av kärnprocessen, omgivande faktorer och syn på optimal organisationsform för 

BVC-verksamheten redovisas i löpande text, men även som citat i kursiverad text och i tabeller. 

Medarbetarperspektiv och ledarperspektiv redovisas separat. 

 

Resultat 

 

BVC-sköterskornas upplevelse av kärnprocessen 

 

BVC-sköterskorna förklarade begreppet ”process” som synonymt med ”utveckling”, ”framåt”, 

”rörelse”, ”förändring”, ”ständigt pågående” och att ”det ska leda till någonting”. Några 

beskrev hur rörelsen eller förändringen kan komma från individerna själva eller från 

omgivningen. Majoriteten av BVC-sköterskorna beskrev ordet ”kärnprocess” som ett uttryck för 

kärnan eller grunden i en verksamhet d.v.s. den huvudsakliga uppgiften som är under ständig 

rörelse. Alla BVC-sköterskor beskrev barnet och deras familjer som kund och uppdragsgivare 

och flera poängterade familjeperspektivet. Här följer ett antal representativa citat; 

 
 ”… kärnan i vår verksamhet… barnens hälsa är min kärnprocess… när man är med familjerna och 

man lär känna dem, det är en rörelseprocess framåt. Något som går framåt mot hälsa, för det är det 

vi arbetar emot.”  

 

”… BVC är en kärnprocess, distrikt är en kärnprocess, doktorerna är en, rådgivningen är en… 

varje grupp har sin egen kärnprocess och varje grupp har sina egna mål.” 

  

 ”En kärnprocess är grunden… en process med det grundläggande, det viktigaste i min 

verksamhet.” 

  

 ”… Om familjerna inte har det bra, så mår inte barnet bra… Den uppfyller ett behov för 

mänskligheten skulle jag vilja säga…”  

 

BVC-sköterskorna ansåg att BVC-verksamheten måste anpassas till de nya förhållandena i 

samhället. BVC-sköterskorna uttryckte hur samhället har blivit mer kravfyllt och stressigt genom 

ökat antal separationer, ökat kunskapstryck och att fler föräldrar arbetar heltid efter 

föräldraledigheten. Respondenterna upplevde att skyddsnätet kring föräldrarna i form av mor- 

och farföräldrar har minskat. En utav BVC-sköterskorna ansåg att ansvarstagandet i olika 

avseenden flyttats över ifrån föräldrarna till samhället genom olika politiska beslut och att detta 

kan orsaka att en del föräldrar har låg tillit till sin egen förmåga i föräldrarollen.  Anpassningen 

av verksamheten för de nya förhållandena i samhället beskrevs så här av en BVC-sköterska; 
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”… allt annat runtomkring mig utvecklas och förändras och då måste jag utvecklas. Då kan jag 

inte göra som jag gjorde för 30 år sedan när jag träffar föräldrarna. Hur tänker föräldrar 

idag?”  

 

Respondenterna beskrev en mängd olika aktiviteter och uppgifter som de har. Alla BVC-

sköterskorna ansåg att deras huvudsakliga uppgift var att främja barnets hälsoutveckling. Ett par 

fokuserade mer på de medicinska och tekniska aktiviteterna såsom vaccinationer och 

hälsoundersökningar, medan flertalet beskrev mer i socialmedicinska och psykologiska termer 

stödjandet av föräldrarna i deras föräldraskap.  

Hälften av BVC-sköterskorna efterlyste ökat fokus på det psykosociala inom BVC-

verksamheten och efterlyste en uppdatering av kontrollerna beträffande tidpunkt och arbetssätt. 

BVC-sköterskorna ansåg sig kunna bidra till en positiv hälsoutveckling hos barnet, genom att 

vara ”tillgängliga”, ”kunskapsförmedlare”, ”bollplank”, ”föräldrastöd”, ”amningsstöd”, 

”förebyggare” och ”lyssnande och seende”, ”stå för kontinuitet” och ”upptäcka avvikelser och 

missförhållanden och om barn far illa.”. De aktiviteter som detta skedde inom var genom ”vikt-, 

längd-, syn-, hörsel- och utvecklingsbedömningar”, ”vaccinationer”, ”föräldragrupper”, 

”rådgivning”, ”hembesök” och ”samtal”. Aktiviteterna ansågs av majoriteten vara hjälpmedel 

för att se och höra hur barnet och familjen mår. Här följer ett antal representativa citat; 

 

 ”… tillgodose barn och familjer… vara ett familjeforum… Det är inte bara barnen som det 

var förr, då det var fokuserat på barnvaccinationer … Nu handlar det mycket mer om det 

psykosociala behovet… ”  

 

 ”… se till att föräldrarna får en tillit till sin egen förmåga som förälder. Det är svårt när man 

tidigare har gett råd, men nu försöker jag att vara ett stöd…”  

 

”… jag tycker inte att vår viktigaste uppgift är att utröna om barnet sitter sent, utan om det är 

en välfungerande familj… hur mår familjen? … När jag började som BVC-sköterska var det att 

mäta, väga, syn- och hörselkontroller som var det viktiga parametrarna… nu är det 

hjälpmedel…” 

 

BVC-sköterskans syn på ledning, mål och hälsoval 

 

BVC-sköterskornas beskrev sig genomgående som mycket självständiga. Alla BVC-sköterskor 

ansåg att Barnhälsovårdens riktlinjer och mål har stor betydelse och är en av de styrande 

faktorerna för BVC-verksamheten. Några BVC-sköterskor uttryckte att det är få verksamheter i 

landstinget som har så klara och tydliga riktlinjer som stöd för sin verksamhet. Hälften av alla 

BVC-sköterskor upplevde att de har stöd från den länsövergripande Barnhälsovårdsenheten.  En 

av respondenterna sa att hon har ett stort stöd från Barnhälsovårdsenheten, eftersom de står för 

det hälsoförebyggande arbetet och är en motvikt till vårdcentralens sjukvårdsfokus. BVC-

sköterskorna beskrev samtidigt hur barnhälsovårdens riktlinjer, vårdcentralens mål, ny kunskap 
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och kundens behov konkurrerar om tid och resurser. Hälften av BVC-sköterskorna upplever att 

målen inom BVC-verksamheten konkurrerar med varandra p.g.a. resursbrist. De är ålagda att 

utföra vissa uppgifter och kontroller, men upplever att de ibland skulle behöva lägga mer tid på 

särskilt utsatta grupper. Sex av de 10 BVC-sköterskorna beskrev hur de har egna mål som de 

utformat efter vad de tror är kundens behov. Respondenterna beskrev detta med orden ”Mitt 

mål…” och hur dessa ibland stämmer överens med Barnhälsovårdens mål och/eller 

Vårdcentralens mål, men att de ibland måste prioritera och göra egna val. Endast en utav BVC-

sköterskorna beskrev att hon hinner med alla mål, inklusive sina egna mål med verksamheten. 

Följande citat är representativa för BVC-sköterskornas syn på mål för verksamheten. 

 

”Vissa familjer behöver mer stöd. De konkurrerar med tillgängligheten för andra patienter… 

Pengarna täcker ju bara för vissa kontroller… Då räcker inte den tid vi har om vi skall följa upp 

barnen och ge stöd. Resurserna finns inte… men man gör det ändå för att man känner för 

barnen… Målet är att främja barnets hälsa och stödja där det behövs.”  

 

”Önskemål från patienterna… problemet blir när Barnhälsovårdsenheten sitter med riktlinjerna 

och vårdcentralerna sitter med ekonomierna… ”  
  
Sex av de 10 BVC-sköterskorna upplevde att de hade stöd från ledningen i arbetet och de beskrev 

hur verksamhetscheferna litar på att de sköter sitt uppdrag. Några av respondenterna ansåg att 

verksamhetschefen på vårdcentralen inte riktigt vet vad BVC-sköterskorna gör.  

Självständigheten beskrevs både som positiv och negativ. En av BVC-sköterskorna som ansåg 

självständigheten som något positivt beskrev det på följande vis; 

 

”… vår chef säger att hon inte kan den här verksamheten, utan det är ju vi som kan. Det är den 

bästa chef som jag har haft på en Vårdcentral… chefen litar på vår kompetens.” 

 

Sju av de 10 respondenterna beskrev hur vårdcentralens gemensamma resurser som tid och 

pengar, gör att verksamhetschefen måste prioritera mellan de olika målen på BVC och den övriga 

verksamheten. BVC-sköterskorna beskrev att verksamhetschefen har det ekonomiska ansvaret för 

verksamheten och styr genom resurstilldelningen. Verksamhetschefens intresse och förståelse för 

BVC-verksamheten ansågs ha betydelse för hur resurser tillsattes. Några av BVC-sköterskorna 

beskrev hur det uppstått en konkurrens mellan privata BVC och landstingsägda BVC efter 

införandet av ”Hälsoval”
1
. Genom ”Hälsoval” kan kunden själv välja vilket BVC eller vilken 

vårdcentral man vill tillhöra.  

Sju av de 10 BVC-sköterskorna ansåg att ledningen på vårdcentralerna har fått ett ökat fokus 

på lönsamhet och de aktiviteter som ger bäst ekonomisk lönsamhet efter införandet av 

”Hälsoval”. Sex av de 10 BVC-sköterskorna beskrev hur barn och pengar räknas på ett annat sätt 

än tidigare och att ”det sjuka” går före den hälsoförebyggande verksamheten som bedrivs på 

BVC. Hälften av BVC-sköterskorna beskrev hur de ekonomiska målen diskuteras på 

arbetsplatsen. Några av respondenterna beskrev hur endast de ekonomiska målen diskuteras till 

                                                 
1
 Hälsoval. 2009 antog riksdagen regeringens proposition om vårdval i primärvården. Detta innebär att alla landsting 

ska erbjuda någon form av vårdval. Hälsoval infördes för att stärka patientens/kundens inflytande och rätt att själv 

välja vårdcentral. Som patient har man rätt att söka vård vart man vill i sitt län.  Alla vårdcentraler, privatläkare och 

privata sjukgymnaster får ersättning för besöket och har skyldighet att ta emot patienten oavsett var man är 

registrerad. Man får välja vilken vårdcentral, BVC eller liknande som man vill gå till och lista sig där. 
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nackdel för kvalitetsfrågor. De ansåg att resurserna inte tilldelas i tillräckligt hög grad för att de 

ska kunna utföra sina uppdrag eller få den utbildning som de anser har betydelse för 

verksamheten. Ett par av BVC-sköterskorna beskrev tvärtom ett ökat stöd från 

verksamhetsledningen sedan ”Hälsoval” infördes, eftersom en välfungerande BVC-verksamhet 

kan medföra att kunderna väljer hela konceptet med BVC och läkarmottagning på samma 

vårdcentral. De två BVC-sköterskorna som fått ett ökat stöd från ledningen, fick i samband med 

införandet av ”Hälsoval” nya chefer och beskrev en osäkerhet kring orsaken till förbättringen. 

Följande citat är representativt för BVC-sköterskornas problembeskrivning angående 

”Hälsoval”; 

  
 ”… genom Hälsoval finns det ju verkligen konkurrens... det diskuteras mest mottagningens 

mål… ytterst lite frågor som berör BVC… på sommaren, så ska vi vikariera för varandra och 

man har dubbelt så många barn, samtidigt så kan jag känna att jag ska hjälpa dem på 

telefonrådgivningen… Det har varit mycket fokus på telefonrådgivningen och om inte 

telefonrådgivningen fungerar, och man inte uppnår ribban… så får vi böta på Vårdcentralen… 

Många tror att barnen kan vänta… det är ett ekonomiskt incitament för att det ska fungera i 

första hand…”  

 

Hälften av BVC-sköterskorna ansåg att den årliga statistikinsamlingen och statistikgenomgången 

som utförs av den länsövergripande Barnhälsovårdsenheten utgör en uppföljning eller 

utvärdering av hur barnhälsovårdens mål och riktlinjerna uppfylls. Hälften av respondenter ansåg 

att den årliga statistikgenomgången inte leder till utveckling av verksamheten och de saknade 

uppföljning, utvärdering och diskussion angående verksamhetsmålen. Ett par av respondenterna 

ansåg att man aldrig diskuterar verksamhetsmålen, inte ens med sina närmaste kollegor. De 

samtalsforum som BVC-sköterskorna beskrev sig ha, behandlar mest praktiska saker. Några av 

BVC-sköterskorna beskrev den anställdes eget ansvar, att ta initiativ till dialog med 

Barnhälsovårdsenheten. Barnhälsovårdsenheten bör informeras om den praktiska verkligheten 

och utvecklingsbehoven i verksamheten. Flera av respondenterna beskrev Barnpsykologerna på 

Barnhälsovårdsenheten som stödjande konsultationspartner. Psykologerna hjälper BVC-

sköterskorna att utveckla sina färdigheter i att upptäcka psykisk ohälsa eller hur de ska se hur 

samspelet mellan föräldrar och barn fungerar. En av BVC-sköterskorna som ansåg att statistiken 

var ett bra sätt att kvalitetssäkra beskrev det på följande vis;  

 

”Det är väl nästan den enda verksamheten som har så tydlig kvalitetssäkring. Vi har ju varje år 

statistik på rökning, amning… Vi har svart på vitt vad vi måste jobba med...”  

 

Fyra av de 10 BVC-sköterskorna betraktade muntlig respons från föräldrar och barn, som en form 

av bekräftelse på att behoven tillgodoses. Några beskrev familjernas val att stanna på deras BVC, 

trots att de genom ”Hälsoval” kan välja en annan BVC som en indikator för 

behovstillfredsställelse hos kunden. Ett par av BVC-sköterskor beskrev svårigheten med att leva 

upp till kundens förväntningar och beskrev frustrationen över att behöva prioritera mellan olika 

familjers behov. Ett par av BVC-sköterskorna ansåg att man borde göra en enkätundersökning 

bland föräldrarna, för att mäta måluppfyllelsen. Hälften av BVC-sköterskorna beskrev hur det 

enda som utvärderas i dagsläget ur ett kundperspektiv är föräldragrupperna. De beskrev hur 

denna utvärdering som görs dels genom statistik på deltagande, men också genom en 
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föräldraenkät angående innehållet i grupperna ger möjlighet att se hur de kan förbättra eller ändra 

den delen av verksamheten för att svara upp till kundens behov. En av BVC-sköterskorna som 

ansåg att man mätte fel saker med nuvarande statistik ansåg följande; 

 

 ”… någonting som skulle vara bra, är att ha en enkät för att fråga föräldrarna vad de tycker. 

Det har vi haft en gång, men du vet… det var för säkert tio år sedan… det räcker inte att ha det 

vart tionde år…”  

 

Några av BVC-sköterskorna beskrev hur verksamhetschefen bekostade en del 

kompetensutvecklingsinsatser, medan ett par andra respondenter beskrev hur verksamhetschefen 

inte bidrar till utbildningar utanför Barnhälsovårdsenhetens utbud. Respondenterna beskrev hur 

de får ta mycket ansvar själva för sin kompetensutveckling. En av BVC-sköterskorna påpekar 

bristen på det psykosociala perspektivet i specialistutbildningen för BVC-sköterskor och anser att 

utbildningen i allt för hög grad fokuserar på de somatiska undersökningarna och kontrollerna som 

man gör på BVC. Följande citat är representativa för BVC-sköterskornas åsikter beträffande 

kompetensutvecklingsmöjligheterna; 

 

”Barnhälsovårdsenheten ska utveckla vår verksamhet… höja vår kompetens, vilket jag inte 

tycker att den alltid gör, om jag ska vara ärlig… utbildningsnivån är för låg och om man tänker 

på att vi ska ha veteskaplig och kritiskt tänkande. Den motsvarar inte de krav som ställs på BVC-

sköterskorna… utbildningarna som Barnhälsovårdsenheten ger är anpassade för de nya, men nu 

märker man på kollegorna som har jobbat länge, att utbildningarna inte ger något. De skulle 

kunna erbjuda oss som har jobbat längre mer avancerade utbildningar. Jag vill ju utveckla mig 

hela tiden... Jag känner att jag behöver mer fördjupning i kunskapsområdet… om jag vill ha en 

extern utbildning blir det en pengafråga från verksamhetschefen. Det finns konferenser som är 

ganska dyra, som jag tycker verkar intressanta... Jag skulle kunna avstå en del av 

barnhälsovårdsenhetens utbildningar, om jag får gå på de nationella utbildningarna… det känns 

som bortkastad tid med den låga nivån… Många gånger får vi utbildning i det vi redan fått reda 

på av våra chefer…” 

  

”Det är väldigt upp till i mig själv, vad som ska hända i mitt arbete och min utveckling… jag vill 

hänga med i det senaste och försöka så gott det går… ” 

 

”Jag tycker att jag får utbildningar via Barnhälsovården. De frågar vad man vill ha. Det är bra 

föreläsningar… Sedan är min chef är positiv till utveckling. Jag har aldrig fått nej… snarare 

tvärtom. Vill du inte gå det här? Jag känner själv vad jag behöver ha…”  

 

BVC-sköterskans syn på samverkan kring barnen  

 

BVC-sköterskorna beskrev samarbete med Barnhälsovårdsenheten och särskilt med 

barnpsykologerna. Majoriteten av BVC-sköterskorna beskrev hur den egna professionen stödjer 

och samarbetar med varandra, särskilt de som arbetar i samma lokaler. Några ansåg att det är en 

fördel att vara samlokaliserade med andra BVC-sköterskor. De som arbetar själva beskrev hur de 
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ibland ringer till någon kollega för att få råd. Hälften av BVC-sköterskorna ansåg att man kan 

diskutera medicinska problem kring barnen med BVC-läkaren, medan tre andra BVC-sköterskor 

ansåg att BVC-läkaren har annan fokus på vårdcentralen. Respondenterna beskrev även 

samarbetet med andra läkare på vårdcentralen och på sjukhuset samt logopeder dit man remitterar 

barn. De ansåg dock att remisshanteringen försvåras genom att man inte har datajournaler på 

BVC. De respondenter som arbetar på Familjecentraler beskrev samarbetet med barnmorskorna i 

de gemensamma föräldragrupperna samt vid inskrivningen av nyfödda barn. 

 Övriga samarbetspartner som nämndes under intervjuerna var socialtjänsten, 

SFI(svenskundervisning för invandrare), TSV(trafiksäkerhetsverket), dagmammor, förskolan, 

familjerådgivningen, skolsköterska och kyrkan. Samarbetet varierar mellan de olika BVC-

områdena i länet och beroende på situationen kring barnen och deras familjer. Några av 

respondenterna ansåg att ”Hälsoval” har försvårat samarbetet genom att de inte längre vet vilken 

förskola de ska ansvara för. Flera av BVC-sköterskorna efterfrågade ett utökat samarbete med 

förskolan och förskolepedagogerna samt formella former för detta. En del av BVC-sköterskorna 

beskrev hur man haft ett bättre samarbete tidigare. En BVC-sköterska hänvisade till 

Barnhälsovårdsenhetens råd som finns i en metodbok om hur förskolearbetet ska bedrivas. Ett par 

BVC-sköterskor ansåg också att viktig kunskap för barnets utveckling och om barnets situation 

kan försvinna i överlämnandet till skolhälsovården. En utav BVC-sköterskorna behåller 

kontakten med en del skolbarn som har yngre syskon på BVC, trots att det inte ingår i uppdraget. 

Här kommer ett par representativa citat för BVC-personalen; 

 

”Oftast upptäcks barnen i förskolan. Det är så svårt för oss att göra en bedömning på så kort tid. 

Om det finns problem, så hoppas man ju att förskolepedagogerna skulle ha upptäckt det redan 

innan de kommer till oss. Jag pratade med dem på Barnhälsovårdsenheten om det här när jag 

började… det finns en oklarhet. Det borde gå att förändra med ett tätare samarbete med 

förskolan, kanske...”  

 

”… Där ställer Hälsoval till det, det är lite svårt att veta vilken vårdcentral som har ansvar för 

vilken förskola… Äldre boenden har avtal med vårdcentralerna, men inte förskolorna…” 

 

BVC-sköterskans syn på optimal organisation för BVC  

 

Respondenterna beskrev samhällets behov av barnhälsovårdens existens, men majoriteten av 

respondenterna ifrågasatte nuvarande organisationsform. På den öppna frågan om hur en optimal 

BVC-verksamhet såg ut svarade alla BVC-sköterskorna, både de som arbetar på familjecentral 

och de som arbetar på vårdcentral, att ”Familjecentral” eller ”Familjens Hus” är den mest 

optimala organisationsformen. Det motiverades med att dessa organisationsformer arbetar 

hälsofrämjande och att samarbetet med andra professioner runt barnen och familjerna gynnar 

verksamhetsutvecklingen. Fyra av de 10 BVC-sköterskorna ansåg att kommunen ska vara 

huvudman, eftersom förskolorna och skolorna finns där. De ansåg att förskolepersonalen har 

tätare kontakt med barnen och familjerna och att det kan vara lättare att upptäcka 

missförhållanden eller utvecklingsavvikelser om man arbetar i samma organisation. Fyra av de 10 

BVC-sköterskorna ansåg att den länsövergripande Barnhälsovårdsenheten ska ha ansvaret för 
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både ekonomi, personal och verksamhetsutvecklingen. Några efterfrågade att få arbeta med en 

barnläkare istället för distriktsläkare på BVC, samtidigt som en BVC-sköterska påpekade 

fördelarna med att det var distriktsläkare på BVC. Ett par av respondenterna föredrog privat regi 

och fyra av dem önskade ökad bemanning. Följande citat är representativa för respondenterna; 

 

 ”… familjecentral där vi kan utveckla samarbetet med andra yrkeskategorier… vi får 

samverkansvinster och kan utveckla vår verksamhet bättre, vilket skapar en högre kvalitet…” 

 

”… samspelet med förskolan från BVC är centralt… barnet är en del i kommunens barnomsorg 

och skolan… då skulle vi kunna samarbeta bättre med förskolepedagogerna som har en sådan 

otrolig kompetens. … hälsa och pedagogik för barnets bästa. De har inte det medicinska, men det 

har ju vi… Det skulle vara lättare att upptäcka missförhållanden… Vi behöver ju in i kommun… 

familjerätten, socialsekreterarna… alla finns ju där. I samband med skilsmässor och 

vårdnadstvister, då behövs samarbete med Familjerådgivningen… Man får ju aldrig veta något. 

Det är ju samma gamla visa… Det skulle bli lättare… Huvudmannaskapet är lite broms… man 

är inte riktigt inne på deras arena.”  

 

”… någon form av familjens hus som låg där barnen finns, i de barnrika områdena… där de 

flesta barnen bor. Där skulle det finnas BVC, förskola, kurator… Jag tycker man skall ha en 

huvudman… jobba tillsammans med skolsköterskan och prata om gemensamma bekymmer som 

vi har…”  

 

”Jag och en kollega har pratat om att egentligen skall inte BVC ligga under landstinget utan 

under kommunen, då har man BVC, barnomsorgen, skola, allting under samma tak… jag tror det 

skulle bli mycket bättre faktiskt…”  

 

Verksamhetschefernas upplevelse av kärnprocessen  

 
Verksamhetscheferna beskrev begreppet ”process” som något som ”ständigt pågår”, ”en 

rörelse”, ”en kedja av aktiveter” eller ”en samling arbetsmoment” för att nå ett mål. Ett par av 

respondenterna gav exempel på processer inom vårdcentralen när patienterna söker vård. 

Majoriteten av verksamhetscheferna ansåg att kärnprocessen är ”huvudsysslan”, ”det viktigaste” 

eller ”det som man egentligen borde ägna sig åt i verksamheten”. En av respondenterna hade 

aldrig funderat kring begreppet och hade svårt att definiera det över huvudtaget. Följande citat är 

representativa för majoriteten av verksamhetscheferna; 

 

”Processer är ett arbetsredskap för att nå ett mål som flyttas fram… det är viktigt att man jobbar 

processinriktat… ibland kan det bli att målet inte är det som vi tänkt oss från början, för 

processen till målet har gjort att vi hittat andra infallsvinklar som vi inte sett tidigare… ”  

 

”Patientflöden, tänker jag på först… från det att patienten har ett behov och patienten tar 

kontakt med oss och vi bedömer vem den ska till eller vad den önskar… och sen till att den får 

hjälp förstås.” 
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 ”Kärnprocess är de viktigaste frågorna i det vi håller på med, alltså kärnfrågan. Det är det här 

som tar vår största del. Det som vi processar runt. De viktigaste sakerna som vi gör och som 

nästan alla handlar runt. Här handlar det väldigt mycket om vård förstås hos oss…”  

 

En av verksamhetscheferna beskrev processarbete i form av en metafor från seglingen. Hon 

liknar processledning med en segelinstruktörs arbete med att leda grupper och att få folk att 

samarbeta. Vi har valt att citera henne här nedan; 

 

”Process är… dels en struktur, och sedan är det en riktning och en rörelse som ska gå i rätt 

riktning enligt en viss struktur. Inom den här strukturen måste det ske en rörelse som går… det 

här skulle du filma in, hur jag visar en vertikal rörelse (respondenten demonstrerar med 

händerna)… Det är en rörelse som går i flera riktningar för att kraften ska komma framåt. Det 

måste hända något i grupperna för att kraften ska komma framåt. Du kan segla i två knop för att 

du har skotat fel, men skotar du seglen rätt och får med din grupp att skota i rätt riktning, så får 

du kanske båten att gå i sju knop. Det sker processer vid sidan av som påverkar farten och 

riktningen och möjligheten att nå målet. I en process är det jätteviktigt att vara tydlig med målen, 

annars kan det ena laget skota åt det ena hållet och den andra gruppen åt ett annat håll och så 

tar vi oss åt olika håll.”  

 

Åtta av de nio verksamhetscheferna beskrev vårdcentralens huvudmål och existensberättigande 

som kärnan i den verksamhet som de ansvarar för. De var tydliga med att huvuduppdraget och 

det man processar kring är att bedriva basal hälso- och sjukvård och främst i det geografiska 

området. Fyra av de nio verksamhetscheferna beskrev att patienten eller befolkningen är deras 

huvudsakliga kund. De beskrev att kunderna på vårdcentralen behöver sjukvård, men att BVC-

verksamheten främst rör friska barn och deras familjer. Majoriteten av cheferna ansåg att det är 

familjen och inte bara barnet som är huvudfokus på BVC. Flera av verksamhetscheferna ansåg att 

bemötande är centralt i både BVC-verksamheten och vårdcentralens övriga verksamhet. En utav 

respondenterna beskrev bemötandet som en av de ”kärnprocesser” som man arbetar med och som 

genomsyrar hela verksamheten. Sex av nio verksamhetschefer lyfte fram fördelen med att ha ett 

välfungerande BVC för att få fler listade patienter på vårdcentralen och därmed mer resurser. Ett 

par av cheferna beskrev hur BVC-sköterskorna kan utvidga sitt uppdrag efter kundens behov. 

 

”Vi har ett tydligt uppdrag från landstinget att bedriva vårdcentral utifrån en regelbok… 

dokumentet är politiskt styrd. Huvuduppdraget är… Basal hälso- och sjukvård för våra listade 

patienter… Barnhälsovården ingår som en del i det uppdraget…”  

 

”att bedriva sjukvård… det är huvudlinjen”  

 

”… det har jag fått mig itutat från Barnhälsovården att det är jätteviktigt att BVC-sköterskan 

bara ska ha BVC… men BVC-sköterskan vill gärna vara på mottagningen för att ta hand om sina 

familjer när de kommer och ta de här halsproverna… visa att det inte är så farligt… Varför skall 

inte den personen de känner en trygghet till och har gått hos när det gäller friskvård få ta hand 

om dem när de är sjuka?… Där tycker jag att Barnhälsovården har fel och vi har rätt… Vi 

organiserar upp vår verksamhet med en patientfokus… ur ett patientperspektiv?”  

 

Ett par av respondenterna svarade att de var ålagda att bedriva BVC-verksamhet, som svar på 

frågan om dess existensberättigande. Majoriteten av verksamhetscheferna ansåg att BVC-
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verksamheten är förebyggande hälsovård. De ansåg att BVC-sköterskorna ska stötta barn och 

föräldrar genom att vara tillgängliga, vaccinera, ha föräldrautbildningar, göra hembesök, ha 

mottagningar, göra hälsoundersökningar m.m. Ett par beskrev det som att de bygger den nya 

invånaren utifrån Barnhälsovårdens basprogram. Flera verksamhetschefer beskrev skillnaden 

mellan BVC-verksamheten och den övriga verksamheten på Vårdcentralen som att man har olika 

fokus och att man processar kring olika saker. Ett par av respondenterna hänvisade till BVC-

sköterskan beträffande BVC-verksamhetens mål och aktiviteter. Följande citat är representativt 

för majoriteten av verksamhetscheferna; 

 

”Hos oss är BVC ett isolerat team… de jobbar ju med en helt annan inriktning än resten av 

Vårdcentralen gör…”  

 

Verksamhetschefernas syn på ledning och utveckling av BVC-verksamheten 

 

Majoriteten av respondenterna ansåg sin egen roll inom BVC-verksamheten som liten. De 

beskrev hur BVC-sköterskorna arbetar efter de riktlinjer som Barnhälsovårdsenheten sätter upp. 

Alla verksamhetscheferna beskrev att de har det övergripande ansvaret, men majoriteten ansåg att 

Barnhälsovårdens riktlinjer styr mer. Detta ansågs ha både positiva och negativa effekter på 

arbetet. Ett par av verksamhetscheferna beskrev att de inte följer alla Barnhälsovårdens riktlinjer, 

utan hur de tillsammans med BVC-sköterskorna har hittat andra lösningar för att möta kundens 

behov. De ifrågasatte Barnhälsovårdsenhetens mandat att ge riktlinjer och ansåg att lokala 

synvinklar på olika fenomen som är specifika för deras område ibland väger tyngre. Deras mål 

för vårdcentralen kunde vara i konflikt med barnhälsovårdens mål. 

 Respondenterna beskrev sitt ledarskap i termer som att de har ett ”helikopterperspektiv” på 

hela verksamheten och hur de har flera mål att ta hänsyn till och att deras främsta uppgift är att 

prioritera mellan målen. Åtta av de nio verksamhetscheferna beskrev att de har det ekonomiska 

ansvaret och att de till viss del styr över resurserna. De kan frigöra resurser i form av tid till 

BVC-sköterskorna för att de ska kunna utföra sitt uppdrag och kunna delta i Barnhälsovårdens 

utbildningar. Följande citat är ett urval av verksamhetschefernas uttalanden om hur BVC-

verksamheten leds; 

 

”… Det finns ett barnhälsovårdsprogram och riktlinjer som man ska jobba efter och det 

förväntar jag mig att de gör…”  

 

”Jag kan väl tycka att Barnhälsovården är en egen enhet och arbetet… styrs av riktlinjerna. Ska 

jag följa de regler och policys som finns så har jag inte så mycket att säga till om… det är väl en 

av mina första frågor när jag började jobba här, varför jag i hela friden ska vara ansvarig för 

BVC, när jag bara ansvarar för den materiella biten…”  

 

”… Det känns som att huvuduppdraget är att vara spindeln i nätet och att ha det övergripande 

helikopterperspektivet… om det är någon som ska se helheten så är det jag…”  

 

”Regelboken… säger att man ska följa barnhälsovårdens riktlinjer. Det är det som styr… men 

den är ju påverkbar på det sättet att det är jag måste se hur jag prioritera resurserna inom den 

här verksamheten. Det gör ju att ibland kan jag inte uppfylla de krav och mål som ändå ställs. 
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Det får jag ta ansvar för. Jag gör en prioritering kring mina listade patienter… så får man ju då 

beskriva för sin beställare att jag inte kan uppfylla dessa mål… ta ett helhetsansvar för 

verksamheten… ”  

 

Tre av de nio verksamhetscheferna beskrev att de deltar aktivt i utvecklingen av BVC-

verksamheten. De övriga sex verksamhetscheferna ansåg att de finns till som ett stöd om det 

skulle behövas. De beskrev hur de följer verksamheten genom antal inskrivna barn och 

besöksstatistiken som är avgörande för hur mycket resurser som tillfaller BVC-verksamheten. 

Verksamhetscheferna beskrev överlag att de har självständiga och kompetenta BVC-sköterskor 

och att det är viktigt att rätt BVC-sköterska med rätt kompetens anställs för verksamheten. De 

flesta verksamhetscheferna ansåg att BVC-sköterskorna är en isolerad grupp på vårdcentralen och 

att BVC-sköterskorna vill organisera och styra sitt arbete själva, men att de har en dialog med 

BVC-sköterskorna. Ett par av verksamhetscheferna har en BVC-sköterska i ledningsgruppen och 

två av verksamhetscheferna har arbetat som BVC-sköterskor tidigare och ansåg därför att de har 

BVC-sköterskornas perspektiv i ledningssammanhang. Här är ett urval av representativa citat 

från verksamhetscheferna; 

 

 ”Oj, nu låter det inte klokt. Det är inte jag så mycket som organiserar upp, utan det är BVC-

sköterskan… Får hon problem tar hon upp det till diskussion…”  

 

”Hon arbetar väldigt självständigt, det är hon som kan det här… när hon behöver hjälp så får 

hon säga till… annars finns jag i bakgrunden när hon behöver det. Jag tror att det är så hon vill 

ha det.”  

 
”… BVC ligger mig väldigt varmt om hjärtat, eftersom jag har den bakgrund jag… Jag försöker 

hålla kontakten, jag går upp och har egna möten med BVC-sköterskorna… Jag vill vara delaktig 

i den processen som de har där uppe. De får inte leva sitt eget liv, utan jag vill veta vad de gör 

och puffa på utvecklingen.”  

 

En del av respondenterna ansåg att privata och landstingsägda BVC konkurrerar på ojämlika 

villkor i ”Hälsoval”. Några andra av respondenter upplever däremot hur den uppkomna 

konkurrensen mellan de privata och de landstingsägda verksamheterna är en positiv drivkraft för 

att förbättra vården och BVC-verksamheten för kunderna.  De beskriver hur det har blivit 

kundens marknad, vilket bl.a. beskrivs i följande citat; 

 

 ”… jag tycker att det är många aktörer i att sätta mål åt oss, samtidigt som det ska råda en 

konkurrensneutralitet… mot befolkningen och de privata vårdgivarna. De offentliga och de 

privata ska ju ändå konkurrera på samma marknad. Samtidigt som det ska råda en konkurrens, 

så vet vi inget om de privata företagens mål i sin verksamhet. Men här är det valda politiker i den 

här primärvårdsnämnden, som leder arbetet för oss offentligt drivna som lägger ytterligare mål 

för oss förutom de mål som läggs på alla privata och offentliga. Det kan bli konflikter mellan 

nivåerna … det finns mycket att utveckla med ”Hälsoval”… vi har en hög vårdtyngd och mycket 

hembesök… det är inte alls differentierat i resurserna.”  

 

 ”det som styr är ju ekonomin självklart… Hur stort underlag vi har, hur mycket barn vi har… 

det blir en stimulerande effekt… Patienten ska tycka att det är bra att komma hit. … Det blir en 

drivkraft för både mig och personalen”  
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Sex av de 10 verksamhetscheferna upplevde en intern konkurrens mellan det sjuka och det friska 

på vårdcentralen, där det sjuka oftast prioriteras. Det gäller konkurrens om resurser som lokaler, 

bemanning och material. Verksamhetschefen har begränsade resurser och måste prioritera mellan 

olika mål. Resurstilldelningen kan vara begränsad till vissa uppgifter, trots att behovet kan 

upplevas vara större på andra håll inom BVC-verksamheten. Det som ger bäst ekonomi 

premieras.  Några av verksamhetscheferna ansåg att vissa grupper på BVC har stora behov och 

tar mycket tid i anspråk, men att systemet inte premierar dessa grupper. Respondenterna tog upp 

Tele Q (telefonmottagningen), som måste vara bemannad och att om patienterna inte får kontakt 

med vårdcentralen inom en viss tid så får vårdcentralen böta.  Några beskrev däremot hur hälsa 

och ohälsa går hand i hand och att de inte står i konflikt med varandra.  

 

”Jag tror att det skulle vara en kvalitetsförbättring för BVC om de skulle vara helt friställda, en 

egen verksamhet. Jag tror att kärnprocessen skulle bli ännu tydligare faktiskt. Sjukt går före 

friskt när man ligger så nära varandra… jag tänker även på att i och med att de nya 

vårdcentralerna växer upp, så blir det fler och fler vårdcentraler och då blir varje BVC mindre… 

Det finns säkerligen en nivå där man blir för liten för att kunna utveckla en bra kvalitet på 

BVC...”  

 

 ”Vi konkurrerar om resurser internt eftersom vi är en helhet. Också lokaler, eftersom vi inte har 

en speciell byggnad för BVC. Om själva uppdraget kan det finnas en 

gränsdragningsproblematik…”  

 

”… det är en ständig diskussion, Tele Q(telefonmottagning)… BVC har inte högsta prioritet. Så 

ser det ut i landet. Vi har en hälso- och sjukvårdslag… det lite lika lätt att hoppa in på BVC. Det 

är alltid lättare att flytta en person till Tele Q. Mitt tänk är ändå, att ha ett renodlat BVC… 

Vårdgarantin väger bra mycket tyngre än BHV:s riktlinjer. Vi måste ge tid inom 7 dagar. 

Samtidigt skjuter man ju bara BVC-arbete på framtiden. Visst, det är klart att det finns en 

konkurrens.”  

 

Ett par av respondenterna beskrev hur de arbetar fokuserat med utvärderingar, uppföljning 

beträffande kvalitet, miljömål, avvikelsehantering, bemötande och utveckling av och i 

medarbetarsamtalen beträffande verksamheten på vårdcentralen, men att BVC-verksamheten 

ligger utanför detta. Majoriteten av verksamhetscheferna beskrev hur Barnhälsovårdsenheten tar 

fram statistik, utbildningar, stöttar och bistår med den kunskap som BVC-sköterskorna behöver. 

Barnhälsovårdsenheten mål för BVC-verksamheten följs upp genom årliga statistikgenomgångar 

med BVC-sköterskorna, BVC-läkarna och verksamhetscheferna på respektive vårdcentral. Fem 

av de nio respondenterna ansåg att BVC-målen borde följas upp tätare och ett par ansåg att man 

kunde göra tätare uppföljningar om man hade tillgång till barndatajournaler. Några av 

verksamhetscheferna ifrågasatte indikatorerna för mätningen och beskrev skillnaden på att 

mätning kvantitet och kvalitet. De gav exempel på hur siffrorna i statistiken kan vara 

missvisande, vilket beskrivs i följande citat; 

 

”I vårt distrikt så har man testningen av depression… BVC-sköterskan kan inte göra det här för i 

vårt område så har vi så många utländska mammor och man kan inte göra EPDS-samtal 

(Screeningmetod för att upptäcka Post Partum Depression hos nyblivna mödrar) med alla… De 
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är kanske inte deprimerade för att de nyligen har blivit mammor, utan för att de har så kollosalt 

mycket i ryggsäcken.”  

 

Verksamhetscheferna som intervjuades är specialistsjuksköterskor, beteendevetare eller 

ekonomer och ett par har magisterexamen. Några av verksamhetscheferna ansåg att deras långa 

och breda erfarenhet från andra verksamheter samt egen kompetensutveckling är viktig för 

verksamhetsutvecklingen. Några av respondenterna beskrev hur de känner sig ensamma i 

chefsrollen och hur de saknar stöd och verktyg för att utveckla sin organisation. Ett par beskrev 

att de har ett ”bra” eller ett ”hyggligt” stöd av sin ledning. De flesta beskrev hur de har stöd i 

form av olika nätverk med t.ex. andra verksamhetschefer eller ledningsgrupper på vårdcentralen. 

Fyra av de nio respondenterna beskrev att de saknar eller att de önskar mer kompetensutveckling 

inom ledarskap. Lika många ansåg att deras kompetensutveckling sker på eget initiativ. Fem en 

de nio respondenterna uppgav att företaget bekostat deras chefsutbildning. Tre av dessa ansåg att 

denna utbildningsinsats var otillräckligt. Här följer ett par citat som är representativa för 

respondenterna; 

 

”Man får inget direkt så… Jag gick en egen kurs i ekonomi för att förstå budgetplanering i 

detalj… en kort kurs, men självklart får jag betala den själv (vårdcentralens budget)… Det är 

ganska lite kompetensutveckling för chefer… Jag har gått landstingets chefsutvecklingssystem det 

handlar mer om sitt personliga ledarskap… Det är nog lite bristande skulle jag vilja säga, 

faktiskt.”  

 

 ”Alltså man är ju väldigt ensam som chef väldigt, väldigt ensam (med eftertryck) som chef… det 

här driver man själv… Jag har ingen riktig chefsutbildning. Jag skulle behöva den i fråga om 

ekonomi och flöden” 

 

  En utav respondenterna beskrev hur Barnhälsovårdsenheten har stöttat henne i ledarskapet för 

BVC-verksamheten och gett henne inblick och utbildning i den delen av verksamheten, vilket 

beskrivs i följande citat; 

 

”Barnhälsovården hade ett bra introduktionsprogram när man kom ny som chef. Så det är ju ett 

stöd, men ibland kan man vara lite kritisk över att Barnhälsovården styr så mycket över min 

verksamhet. Men man får hjälp till struktur…” 

 

Verksamhetschefernas syn på samverkan kring barnen 

 

Samarbetspartner som verksamhetscheferna beskrev är kommunala verksamheter som skola och 

förskola, socialtjänsten, kyrkan, SFI, barnmorskemottagningen och barnkliniken på sjukhuset. 

Respondenterna nämnde även hemtjänst, äldreboende och fotvårdsspecialist. Flera av 

verksamhetscheferna beskrev de olika samverkansorganen med kommunerna som träffas ett par 

gånger per termin. Dessa nätverk ansågs vara positiva för både BVC och hela vårdcentralernas 

verksamheter, t.ex. äldrevård och andra kundgrupper som det också behövs ett samarbete kring. 

Så här beskrev två av verksamhetscheferna samverkan kring barnen; 
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 ”Jag sitter i en arbetsgrupp för flera kommuner… där träffas skolan, socialen, BUP, alla som 

har primärvård i landstinget, barnkliniken… alla som jobbar med barn i landsting och kommun. 

Vi har större frågor som vi lyfter… det kommer mycket saker uppifrån hur man skall jobba och 

sådana här grejer vi går igenom. Vi försöker bryta ned olika saker.  Vad skall jag göra? Vad 

skall ni göra? Diskussion… om det här med BUP… Vad skall de göra? Vad är vår del? Hur går 

ni vidare med det här? Hur tänker du då? Vem utreder barn som föräldrar misstänker tar 

droger? … Barnen faller i mellan, de har utrett i flera år utan att komma till skott. Det är bra att 

kunna diskutera och lyfta igen… Vi har öppna bra diskussioner… det finns samverkansformer i 

mitt jobb. Det är mycket samverkan.”  

 

”Det är SFI… och så har vi Socialtjänsten. Vi har initierat ett samarbete . Sedan indirekt så har 

vi ett samarbete, en av BVC-sköterskorna och jag sitter med i en samverkansgrupp mot 

kvinnovåld… kommunen, socialen, vi i vården… Vi träffas 2-3 gånger per termin. Vi har märkt 

framförallt att när det har varit uppenbara misshandelsfall att det är bara att sy ihop. Man har 

kunnat hitta ett skyddat boende. Sedan är BVC- sjuksköterskan involverad i väldigt mycket, hon 

har länkar överallt”  

 

Den enda verksamhetschefen som har sin BVC belägen på en familjecentral ansåg att samarbetet 

mellan de olika professionerna på familjecentralen är stödjande för verksamheten. Hon beskrev 

både BVC-sköterskornas samverkan med kommunen och sin egen medverkan i familjecentralens 

styrgrupp som positiva.  

 

 ” … De har ett väldigt bra samarbete med kommunen genom Öppna Förskola på 

familjecentrum… de har ju flera socionomer, barnsköterska och förskolelärare där uppe… Sedan 

sitter jag i styrgruppen för Familjecentralen. Det ingår folk från landstinget och kommun. Och så 

har vi regelbundna arbetsplatsträffar däruppe med all personal som är involverad… Det är 

naturligtvis att vi då har ett mål med samarbetet som handlar om våra frågor… ”  

 

Verksamhetschefens syn på optimal organisation för BVC  

 

Sex av de nio verksamhetschefer ansåg att en ”Familjecentral” eller ett ”Familjens hus” är den 

mest optimala arbetsformen för BVC-verksamheten. En av de respondenterna som ansåg detta 

hade en ”Familjecentral” ansluten till sin Vårdcentral. En annan verksamhetschef beskrev att det 

vore mer naturligt att BVC-verksamheten låg direkt under Barnhälsovårdsenheten. De tre övriga 

verksamhetscheferna ansåg inte att de har tillräckligt stor insyn i BVC-verksamheten för att 

kunna avgöra den bästa organisationsstrukturen för BVC-verksamheten. En av de 

verksamhetschefer som beskrev att BVC-verksamheter var optimal i sin nuvarande form hade 

BVC på en familjecentral. Förutom majoritetens önskemål om organisationsförändringar i 

inriktning mot familjecentralsliknande verksamheter önskade respondenterna ökade resurser för 

ökad bemanning. Nedan följer ett representativt urval av citat; 

 

”Som vi har det nu är inte det optimala, absolut inte… Det vi vill nu är att sammanföra olika 

myndigheter och kompetenser under samma tak och dra nytta av varandra. Familjecentral är 

steget mot en förbättrad organisation, men sedan kan man säkert göra ännu mera, någon form av 

”Familjens hus”… där skolan är en sådan där viktig sak. Vi skulle behöva arbeta mer gentemot 
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skolan. Där borde vi på sikt ha samma mål hela skolan. Det handlar om barn och barns 

utveckling.”  

 

 ”Det finns en verksamhet för Barnhälsovården, varför inte ha det som en separat verksamhet. 

Det blev väldigt mycket mer tydligt sedan vi började jobba med Hälsoval. Vi måste vara effektiva 

annars får vi inte de inkomster vi behöver. Då kan vi inte driva den verksamhet vi vill bedriva. 

Då har Barnhälsovården blivit en del som sticker ut ganska mycket…”  

 

 ”För det första familjecentral, som vi redan har varit inne på och i den bästa av världar ännu 

mer bemanning… men det finns återigen en konkurrens till de sjuka, men så vet man samtidigt att 

det är det förebyggande arbete som vi vinner på i längden… Ja, så i de bästa av världar… ökad 

bemanning och en familjecentral…”  

 

”Jag är inte involverad i den dagliga verksamheten… så det får du fråga BVC- sköterskan om.”  

 ”Vi har en familjecentral… jag vill inte ha det på något annat sätt. Jag är väldigt stolt över 

familjecentralen… de är fantastiska, de som jobbar där.”  

 

En av respondenterna menade att bedömningen av organisationsform beror på vem man frågar 

eller från vilket perspektiv organisationen ska vara optimal. Hon beskrev skillnaden mellan vad 

som kan tänkas vara bäst för den egna organisationen och vad som är mest optimalt för kunden. 

Hon ansåg att ett samarbete mellan kommunen och landstinget i en ”Familjecentral” är det mest 

kundcentrerade arbetssättet. 

 

 ”… en välfungerande Familjecentral där man har fler intressenter, för att det är i samhället som 

man fungerar som kund… då är kunden i centrum och man samordnar resurser runt omkring 

dem… det är ett gemensamt intresse. Men då kommer ju svårigheten när man har en 

Familjecentral, att man har olika huvudmän som ställer till det för varandra… Det är svårt med 

”Hälsovalstänket” … köp och sälj… att se det långsiktiga värdet och inte titta på vad som är ditt 

och mitt. Vi tjänar faktiskt på det här… med nuvarande lagstiftning… Det är komplext… Om jag 

ser ur ett egoistiskt perspektiv och inte ser från kundens perspektiv… på den vanliga 

Vårdcentralen så ska vi ju också jobba mer förebyggande… Vi har mycket kompetens på BVC… 

det är en draghjälp…”  

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

 
Författarnas förförståelse för kontexten i denna studie, gör det naturligt att använda den 

hermeneutiska tanketraditionen. Det underlättar tolkningen mellan den teoretiska referensramen 

och det som respondenterna beskriver. Det hermeneutiska tolkningsarbetet försöker nå en 

fördjupad förståelse med frågorna vad, var, hur och varför, vilket har skett i samarbete med 

respondenterna. Det har skett en växelverkan mellan förförståelsen, den teoretiska referensramen 

och empirin. Förståelsen för kontexten ökar validiteten samt gör den hermeneutiska ansatsen 

möjlig. Den ena författaren har en förförståelse för BVC-arbetet, medan den andra har 

chefserfarenhet och en förförståelse för ledarperspektivet i offentlig sektor, vilket kan ge en 
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djupare inblick och förståelse för de dilemman som tas upp under intervjuerna. Det är inifrån den 

egna tolkningen av den kontext som studerats som analysen har gjorts. Den dialog som har 

uppstått under intervjuerna kan också vara ett resultat av att författarna är en del av 

sammanhanget på gott och ont (Kvale, 2009; Olsson & Sörensen, 2001). Författarna har lång 

erfarenhet av samtal med människor i olika livssituationer och har en intervjuteknik som 

underlättade forskningsintervjuerna.  

Författarna bedömer respondenterna som representativa för undersökningsområdet. Båda 

författarna har deltagit vid 14 av de 19 intervjuerna och transkriberingen har skett av båda i sex 

av de 19 intervjuerna. Den pragmatiska validiteten som är en bedömning av i vilken grad 

resultatet kan användas på det forskningsfält som studerats anses hög. (Dalen, 2007; Kvale, 2009) 

Syftet med studien var att identifiera och analysera kärnprocessen som enligt den teoretiska 

referensramen finns i alla verksamheter vare sig man väljer att arbeta med dem medvetet eller 

inte. Författarna anser att kärnprocessmodellen är mycket användbar i den offentliga sektorn, där 

kundperspektivet är centralt och man ska arbeta mot ”patientens bästa”. Vi valde studera 

organisationen utifrån kärnprocessmodellen, eftersom kunden är central och att arbete med 

kärnprocesser utgår från kundens medvetna eller omedvetna behov (Dicander, Almhem & 

Rönnberg, 1998; Christensen, 2010; Egnell, 1994).  

Av BVC-sköterskornas svar kan man ana de verksamhetschefer som avböjde medverkan inte 

var tillräckligt insatta eller inte prioriterar i BVC-verksamheten i den grad att de ville medverka i 

denna studie. Intervjuforskning genomsyras av etiska frågor. Respondenterna garanterades 

anonymitet. Utskrifterna är lojala mot deras uttalanden, samtidigt som uppgifter som kan avslöja 

deras identitet har tagits bort. Eftersom öppna intervjufrågor har använts har respondenterna 

delgett mycket runt deras arbetssituation. En del verkade ha ett stort behov av att få delge sitt 

perspektiv på tillvaron. Ibland har de försäkrat sig en extra gång om att informationen inte 

kommer att användas för något annat än forskningen. Studien har inte finansierats av något 

företag eller arbetsgivare. En av författarna hade FOU-bidrag (forsknings- och 

utbildningsenheten) under två veckor av studiens förberedelseperiod, men när författaren bytte 

arbetsgivare förlängdes inte bidraget till att gälla hela studien. Etiska krav på en vetenskaplig 

kvalitet på den kunskap som publiceras har efterföljts (Kvale, 2009). Intervjuerna har gett mycket 

material för analys och diskussion. En tydligare avgränsning i utformandet av frågemallen skulle 

ha förenklat analysen av materialet, samtidigt har det gett uppslag till fortsatta studier. 

 

Resultatdiskussion  

 
Om man inte har kärnprocessen klart för sig i en organisation, så är det svårt att arbeta 

processinriktat. BVC-sköterskorna beskrev ”familjen” eller ”föräldrar och barn” som kund och 

uppdragsgivare. Verksamhetschefernas uppdragsgivare är i första hand befolkningen eller de 

listade patienterna. I intervjuerna med verksamhetscheferna beskrevs en slitning mellan patient- 

och familjebegreppet, även om de ansåg att ”familjen” eller ”föräldrar och barn” är BVC-

verksamhetens kund. Analysen av resultatet kommer fortsättningsvis att förutsätta ”barnet och 

dess familj” som kund i kärnprocessmodellen.  

BVC-sköterskorna menade att barnens hälsa har en stark koppling till föräldrarna genom att 

familjen är ett system där alla delar påverkar varandra. Däremot upplevde BVC-sköterskorna att 
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andra kunder än BVC-kunderna prioriteras i resurstilldelningen på vårdcentralerna. 

Kärnprocessen kan på detta sätt bli att de ekonomiska målen ska uppfyllas framför kundens 

medvetna och omedvetna behov.  

Majoriteten av BVC-sköterskorna och verksamhetscheferna beskrev innebörden av 

processbegreppet. Däremot är kärnprocessen inte skriftligt definierad på någon av de studerade 

verksamheterna och ingen arbetar aktivt och medvetet med processledning inom BVC. 

Majoriteten av BVC-sköterskorna beskrev deras huvuduppgift i väl överensstämmelse med 

barnhälsovårdens riktlinjer beträffande att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling genom 

att stödja föräldrar i ett aktivt föräldraskap, upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos 

barn, samt uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle (Nationell 

målbeskrivning, 2007). Rentzhog (1996) beskriver den aktiva samverkan med kunden för 

behovsinventering och BVC-sköterskorna beskrev hur bemötande, tillgängligheten och förmågan 

att lyssna och se är viktiga parametrar i samspelet med barnen och familjerna. De prioriterar sitt 

arbete efter de behov de ser hos kunden. Samspelet leder till förändring i förhållningssätt och 

behov av egen kompetensutveckling för att svara upp mot kundens behov. I intervjuerna beskrevs 

den utveckling och den process som sker i BVC-arbetet och flera av BVC-sköterskorna beskrev 

hur de tidigare hade en rådgivande funktion, men att de nu samarbetar och samtalar med kunden. 

Majoriteten såg det socialmedicinska som viktigast, utan att för den skull bortse från det fysiska 

och medicinska, vilket även bekräftas av senare litteratur inom området (Lagerberg, Magnusson 

& Sundelin, 2008). BVC-sköterskorna ser nya behov genom de samhällsförändringar som 

ständigt sker i kunskapsspridning, skilsmässor, heltidsarbetande föräldrar, frånvarande mor- och 

farföräldrar, ökat antal timmar på förskolan och svårigheter med att få ihop ”livspusslet”. BVC-

sköterskorna upplevde att de får vara ”coacher”, bollplank, samtalspartner och ”stöd i 

föräldraskapet”. Dessa BVC-sköterskors kärnprocess är att stödja föräldrarna i föräldraskapet. 

Några av BVC-sköterskorna däremot framhöll att kontrollerna och vaccinationerna är det 

viktigaste i BVC-arbetet. Bland verksamhetscheferna varierade process- och 

kärnprocessdefinitionerna mer än hos BVC-sköterskorna. Ett par av verksamhetscheferna arbetar 

aktivt med processer, men fokuserar sitt processtänkande kring ”patienten” och inte ”familjen” i 

den specifika BVC-verksamheten. Majoriteten av verksamhetscheferna beskrev att kärnprocessen 

är att bedriva hälso- och sjukvård för de listade patienterna. Flera av verksamhetscheferna 

beskrev slitningarna mellan patientfokus och familjefokus, samt slitningarna mellan sjukvård och 

hälsovård. Majoriteten av verksamhetscheferna ansåg att ”ge stöd till föräldrarna i 

föräldraskapet” är kärnprocessen i BVC-verksamheten, men genomgående under intervjuerna 

återkom de till hela vårdcentralens huvuduppgift. De är chefer för hela vårdcentralen och ser 

BVC i ett större sammanhang och att bedriva sjukvård för befolkningen är deras huvudlinje. De 

bedriver två parallella spår och huvudspåret blir patienterna som söker sig till vårdcentralen. Man 

kan enligt kärnprocessmodellen leda parallella spår, men i det här fallet så konkurrerar spåren om 

ledningens resurser och uppmärksamhet.  Det är inte helt lätt att definiera kärnprocessen, 

eftersom man inte arbetar aktivt med dessa frågor i BVC. Detta visar på behovet av att identifiera 

kärnprocessen för att kunna skapa en tydlig målbild för verksamheten utifrån kundens behov. 

Diskussionen kommer fortsättningsvis att handla om vilka hindrande och stödjande faktorer, 

aktiviteter och processer som finns för kärnprocessen inom denna verksamhet. Det som gör att 

kärnprocessmodellen är ett hållbart argument för fortsatt diskussion och utgångspunkt, är att den 

modellen har hög kundnytta. Barnet och familjen är det centrala och enligt Barnkonventionen ska 

barnet sättas i det första rummet (FN:s barnkonvention, 1989).  



 27 

Processledning 

 
Den främsta orsaken till att kärnprocessen är svårdefinierad i barnhälsovården är att man inte 

aktivt arbetar processorienterat. I den organisation där respondenterna finns är kunskapen om 

kärnprocessen liten. Processledning som enligt Rentzhog (1996) är nödvändig för att skapa 

tydliga mål för att i slutändan ge en större kundtillfredsställelse är otydlig.  Verksamhetscheferna 

i intervjun har inte helhetsansvar för BVC-verksamheten. De ansvarar inte helt för 

resursfördelningen då de får olika mycket resurser för olika uppgifter i verksamheten. De har inte 

heller mandat att leda processen med uppföljningen och utvecklingen då den delen sköts av 

barnhälsovårdsenheten. BVC-verksamhet är ett uppdrag som verksamhetscheferna inte kan 

påverka så mycket vilket leder till frustration. Det operativa ledningsarbetet är till viss del 

utraderat och de har inte fullt mandat att leda och utveckla BVC-verksamheten. BVC-

sköterskorna får vara en liten sidogrupp som får sköta sig själva, men de stöttas vid behov. 

 Resonemanget visar på att verksamhetscheferna inte leder kärnprocessen i BVC.  De 

verksamhetschefer som är processbenägna har inte förutsättningarna i organisationens nuvarande 

form. Ett par av verksamhetscheferna beskrev hur de arbetade med utvärderingar och uppföljning 

av lönsamhetsmål, bemötande och miljömål, men detta används inte i BVC-verksamheten. 

Många av respondenterna känner sig ensamma i sin roll som chefer och upplever inte att de har 

stöd för att utveckla sin organisation. Detta är tydliga signaler på att man organisationen i stort 

inte har insett ledningens stora betydelse för resultatet som ska levereras till kunden. Endast ett 

par av verksamhetscheferna har BVC-sköterskor med i ledningsgruppen, vilket också kan tyda på 

att BVC-verksamheten är en verksamhet som sker vid sidan av den huvudsakliga uppgiften för 

vårdcentralen.  

 

Barnhälsovårdsenheten  

 
Den länsövergripande Barnhälsovårdsenheten har funktionen att utveckla, formulera och 

bedriva forsknings- och utvecklingsarbete i BVC-verksamheten. De riktlinjer som den sätter upp 

är ett skydd för BVC-verksamhetens existens och en stödjande faktor för BVC-verksamheten. 

Majoriteten av BVC-sköterskornas beskrivning av den upplevda kärnprocessen stämmer väl 

överens med barnhälsovårdens formella mål och riktlinjer. Barnhälsovårdsenheten ska vaka över 

att man inom landstinget följer nationellt uppsatta mål genom att sammanställa statistik över 

länets BVC-verksamhet (Nationell målbeskrivning, 2007). Barnhälsovårdsenheten har till synes 

en gemensam kärnprocess med de flesta av BVC-sköterskorna, men barnhälsovårdsenheten äger 

inte processen. Barnhälsovårdsenheten förfogar inte över resurserna och kan inte bekräfta målen 

genom resurstilldelning. Hälften av BVC-sköterskor upplevde att de har stöd från den 

länsövergripande Barnhälsovårdsenheten, men den andra hälften av BVC-sköterskorna anser att 

det brister i stödet. De ansåg att Barnhälsovårdsenheten saknar möjlighet till en regelbunden 

kontakt med den ”verklighet” som BVC-sköterskorna befinner sig i nära kunden, eftersom den 

inte har personalansvar eller befinner sig i samma lokaler. Den förlorar möjligheten till formell 

och informell kommunikation, som Ekman(2003) och Heide, Johansson, & Simonsson (2005) 

menar är nödvändig för förståelse och förbättrad handling. Kommunikation är en utav de 

elementära stödprocesserna för kärnprocessen (Rentzhog, 1996; Sandberg, 1997 b). 
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Kommunikationsbristerna kan bidra till att en del av BVC-sköterskor inte har samma syn på 

kärnprocessen, att de arbetar självständigt på var sitt håll och att de utvecklar sina egna mål.  

BVC-sköterskorna beskrev ett behov av att utveckla sin egen förmåga i samspel med kontexten 

och de familjer som de möter. Dagens kunskapsintensiva organisationer har ofta svårt med 

kompetensförsörjningen, eftersom många yrken kräver ständig kompetensutveckling och 

komplexa färdigheter (Bolman & Deal, 2005). I organisationer där man arbetar med 

processledning är utbildningar och kompetensutveckling en stödjande aktivitet för kärnprocessen. 

Utbildningarna som erbjuds via Barnhälsovårdsenheten ansågs inte alltid vara relevanta för det 

upplevda behovet av en del BVC-sköterskor. Barnhälsovårdsenheten behöver kunskap om det 

som BVC-sköterskorna möter i samspelet med kunden. Här är det ett ansvar från alla parter att 

diskutera kärnprocessfrågor. Flera av BVC-sköterskorna beskrev barnhälsovårdspsykologers 

stödjande roll i utvecklandet av sin kompetens. Barnhälsovårdspsykologerna möter barn och 

föräldrar på fältet och de har en kontinuerlig djupare diskussion om verksamheten med BVC-

sköterskorna. Kommunikationen mellan BVC-sköterskorna, Barnhälsovårdsenheten och 

verksamhetscheferna är viktig. De BVC-sköterskor som beskrev en fungerande kommunikation 

med sina verksamhetschefer fick utvecklingsbehovet tillgodosett genom utbildningar betalda från 

vårdcentralen. BVC-sköterskorna som upplevde att cheferna inte prioriterade BVC-

verksamheten, fick enbart Barnhälsovårdsenhetens utbildningsprogram. Sammanfattningsvis 

leder denna diskussion av utbildning och kunskapsutveckling till slutsatsen att BVC-

verksamheten inte är kärnprocessorienterad. 

 

Uppföljning av kärnprocessen 

 
Den delen av verksamheten som följs upp genom utvärderingar eller statistik, är den del som 

fokuseras (Sandberg, 2006).  De tolkningssvårigheter beträffande målen inom offentlig sektor 

som Sandberg (2006) beskriver blir tydliga i denna studie. Barnhälsovårdsenhetens årliga 

statistikmätning och uppföljning av BVC-verksamheten fokuserar på antal genomförda somatiska 

kontroller, medan majoriteten av BVC-sköterskorna fokuserar på stödjandet i föräldraskapet. För 

ett par av BVC-sköterskorna var det viktigt att hinna med målet med att utföra alla kontroller. 

Deras förmåga mäts i hur väl de hinner med att utföra kontrollerna, men inte effekten av kvalitet i 

samma utsträckning. Både verksamhetscheferna och BVC-sköterskorna ifrågasatte vad man 

mäter i den årliga uppföljningen och menar att den inte leder till verksamhetsutveckling. 

Avsaknaden av uppföljning trots årlig statistik kan ha att göra med att det är stödaktiviteter som 

föräldragruppsdeltagande, utförda hembesök, screeningar på barn i olika åldrar, vaccinationer, 

amning och rökning som mäts. Dessa parametrar kan vara definitioner på stödjande aktiviteter 

som främjar kärnprocessen, men de kan lika gärna föra fokus bort från kärnprocessen eftersom 

den inte är definierad. 

 Enligt vår mening finns det ett behov av att identifiera och definiera BVC:s kärnprocess för att 

kunna utveckla relevanta mätinstrument. Dessa mätinstrument bör utvecklas ur ett lednings-, 

medarbetar- och kundperspektiv. Här finns underlag för diskussion om vilka parametrar som kan 

användas i en sådan mätning. De BVC-sköterskor som arbetat ett tag, har i samspelsprocessen 

med kunden upplevelsen av en kärnprocess som inte mäts. Om inte tillfälle ges för uppföljning av 

kärnprocessen sker inte utvecklingen av verksamheten i den takt som skulle vara möjlig med en 

kärnprocessledning och analys av kärnprocessen. Parmander (2005) menar att optimal 
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uppföljningen av verksamheten följer processen under resans gång. Genom en kontinuerlig 

uppföljning kan man ändra färdriktning direkt om man är på väg åt fel håll. Verksamhetscheferna 

beskriver andra verksamheter på vårdcentralen som de mäter oftare. Både verksamhetschefer och 

BVC-sköterskor ifrågasatte värdet av statistik som är mer än ett år gammal, eftersom förhållandet 

kan ändras mycket under ett år.  De efterlyser dataprogram som kan underlätta mätningen. 

Hälften av BVC-sköterskorna beskrev hur föräldragrupperna utvärderades efter att gruppen 

avslutats. Rentzog (1996) och Dicander, Almhem & Rönnberg (1998) menar att det är lättare att 

utvärdera en enskild del i verksamheten som har en början och ett slut, till skillnad från 

kärnprocessen som är den inre utvecklingen i kärnverksamheten.  

Föräldragruppsverksamheten är inte en kärnprocess, men likväl en stödjande process och 

genom den utvärderingen kan kunskap om hur gruppdeltagarna har blivit stärkta i sin föräldraroll 

ges. Dessutom kan antalet deltagande vara ett mått på hur väl grupperna fyller sin funktion. En 

informell uppföljning sker mellan BVC-sköterskorna och föräldrarna direkt. Detsamma gäller 

mellan verksamhetschefen och BVC-sköterskan. De som hade en öppen kommunikation kan 

diskutera målen och behov som finns i verksamheten. Det blir då en process mellan den enskilda 

BVC-sköterskan. Kunden och verksamhetschefen. Den responsen är svårt att använda för 

utvecklingen av BVC i stort, med tanke på att BVC-sköterskorna arbetar så självständigt, men 

den är likväl viktig för det sammanhang processen sker i.  

Rentzhog (1996), Kaplan & Murdock(1991) och Bergman & Klefsjö (2007) beskriver hur 

organisationer kan ha en eller flera kärnprocesser. Då är det vikigt att de går parallellt bredvid 

varandra och inte hindrar varandra, utan stödjer varandra. De BVC-sköterskor som upplever att 

vaccinationer och kontroller är verksamhetens kärnprocess kan ha identifierat en kärnprocess som 

går parallellt med den föräldrastödjande processen. BVC-sköterskorna som arbetar på 

familjecentraler beskrev hur deras medicinska kompetens framträder tydligare i det nära 

samarbetet med mer socialt inriktade professionerna. En av de respondenter som ansåg att 

kontroller och vaccinationer var viktigast, arbetade på en Familjecentral i nära samarbete med 

socialsekreterare och förskollärare.  

 

Prioriteringar till följd av interna och externa mål  

 
Verksamhetscheferna och BVC-sköterskorna beskrev hur målbeskrivningarna och riktlinjerna 

från den länsövergripande Barnhälsovårdsenheten konkurrerar med resurstilldelningen från 

”Hälsovalssystemet”. I konkurrensförhållandet mellan det hälsoförebyggande BVC-arbetet och 

vårdcentralens arbete med sjuka patienter går det sjuka oftast före det friska. Olika 

intressegrupper internt och externt i organisationen konkurrerar om resurserna, vilket kan vara en 

hindrande faktor för BVC-verksamheten. Några BVC-sköterskor gav exempel på hur ledningens 

prioriteringsordning blir extra tydlig på sommaren eller när det saknas bemanning i 

telefonrådgivningen, då får BVC-verksamheten stå tillbaka. En del av verksamhetscheferna ville 

lyfta en diskussion om hur hälsovalssystemet måste ses över, så att resurser tillsätts till förmån 

för BVC-verksamheten. Kundernas behov är olika och socialt tunga uppdrag för BVC-sköterskan 

kan ta mycket tid i anspråk som inte ger ekonomisk ersättning i den utsträckning som krävs. 

 Styrmedel måste liksom uppföljningen som tidigare beskrivits bekräfta målen. När resurserna 

inte är öronmärkta för de mål som barnhälsovården förespråkar, så befästs inte de målen. Detta 

anser vi vara ett grundläggande problem för utvecklingen av BVC-verksamheten. Christensen 
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(2010) menar att om det finns fler uppsättningar av mål och värderingar kan det leda till 

godtycklighet i prioriteringsfrågan, vilket intervjuerna i denna studie bekräftar. Både BVC-

sköterskorna och verksamhetscheferna prioriterar olika och följer en del egna mål. BVC-sköterskans 

självständighet kan innebära att det kan bli personalfokus istället för kundfokus. Den enskilda 

medarbetaren har inte den totala bilden av hur organisationen fungerar och ser bara sin egen del och 

inte hur den står i relation till systemet i stort (Rentzhog, 1996).  

 

Det organisationspedagogiska sammanhanget för kärnprocessen  

 
I nuvarande organisationsform är en gemensam upplevelse och definition av kärnprocessen för 

såväl ledning som BVC-sköterskor svåråtkomlig av barnhälsovården. Det krävs genomgripande 

förändringar i organisationsstrukturen för att kärnprocesserna ska bli tydliga. En övergång från 

det funktionella synsättet till ett processinriktat synsätt skulle kunna öka BVC-verksamhetens 

kundnytta. Hierarkiska organisationsstrukturer har inte samma utvecklingspotential eftersom 

förbättringspotentialen oftast ligger inom den egna funktionen. Genom att skapa en organisation 

som utgår från kärnprocessen skapas en helhetssyn där alla medarbetare känner till både interna 

och externa kunders behov vilket leder till förbättringar. I intervjuerna framkom en hög 

förändringstakt i den kontext som BVC-sköterskorna verkar i. Kunskapsexpansiva organisationer 

som verkar inom föränderliga miljöer kräver komplexa organisationsstrukturer för att uppnå de 

gemensamma målen (Egnell, 1999; Christensen, 2010; Bolman & Deal, 2005).  

Både Kock (2010) och Granberg & Ohlson (2009) menar att en organisationspedagogisk 

struktur är nödvändig i denna typ av verksamheter. En förändrad organisationsstruktur från 

funktionell till processinriktad ledning innebär att man använder sig av kundperspektivet istället 

för ledningsperspektivet och ser flöden istället för arbetsuppgifter. Genom att arbeta och bygga 

organisationen utifrån kärnprocessen skulle det bli tydligt vilka funktioner som behövs och dessa 

skulle kunna kopplas till verksamheten. Dessutom skulle utvecklingsmöjligheterna och 

arbetstillfredsställelsen bland medarbetarna öka (Antonovsky, 2005, Sandberg, 2006; Rentzhog, 

1996). Ofta kan man se hindrande faktorer i en organisation om man frågar efter 

motsatsförhållanden. Respondenterna fick därför frågan om vilken organisationsform som de 

ansåg vara den mest optimala för att stödja BVC-arbetet (Agnelöw, 2009). När medarbetarna har 

en vision för arbetet och ser målet med processen kan de även se möjliga vägar för att nå dit 

(Rentzhog, 1996; Bolman & Deal, 2005). Majoriteten av BVC-sköterskorna och 

verksamhetscheferna ansåg att en annan organisationsform skulle vara mer gynnsam för BVC-

verksamheten. Det fanns en samstämmighet kring att den ideala organisationsstrukturen skulle 

innefatta en samlad ledning för att säkerställa både kvalitet och kvantitet för barn och föräldrar. 

Två olika eller kompletterande alternativ för att kärnprocessen i BVC-verksamheten ska kunna 

utvecklas optimalt framkom. Det främsta var familjecentralsliknande verksamheter med den 

samverkan som finns där kring kärnprocessen. Dessutom ansåg respondenterna att BVC-

verksamheten skulle ha en annan huvudman än landstingets vårdcentraler.  
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Familjecentral  

 
Alla BVC-sköterskorna och majoriteten av verksamhetscheferna ansåg att en ”Familjecentral” 

eller ”Familjens Hus” är den mest optimala organisationsformen för BVC-verksamheten. Vi 

anser att man lättare kan identifiera och definiera sin kärnprocess i ett sådant organisatoriskt 

sammanhang. Den teoretiska bakgrunden beskriver svårigheterna med att arbeta processinriktat i 

funktionellt styrda organisationer. I en teamorganisation samarbetar olika professioner med fokus på 

klienten eller patienten. Processerna i lagarbetet kan då betraktas i termer av kärnprocesser 

(Sandberg, 2006, 2004, 1997b; Rentzhog, 1996). De av respondenterna som arbetade på en 

familjcentral beskrev ett sådant samarbete och hur olika professioner arbetar med gemensamma 

mål som utgår från barnens och familjernas behov. Dessa mål är nedskrivna, diskuteras och följs 

kontinuerligt upp. På en familjecentral utgår verksamheten från kunden och är mer 

processinriktad.  

 

Barnhälsovårdsenheten som huvudman  

 
Några av BVC-sköterskorna och en av verksamhetscheferna ansåg att BVC-verksamhet ska ligga 

under den länsövergripande Barnhälsovårdsenheten och att de ska ha både personal-, resurs- och 

verksamhetsansvar. En del som arbetar på familjecentral ansåg att det skulle bli ännu bättre om 

de hade Barnhälsovårdsenheten som ansvarig för deras verksamhetsdel. Enligt 

kärnprocessmodellen är det ett mer fördelaktigt alternativ eftersom mål, resurser och uppföljning 

bör följa varandra. Det skulle möjliggöra för Barnhälsovårdsenheten att behovsinventera, leda 

och utveckla genom den ökade kommunikation som en sådan organisationsstruktur skulle kunna 

innebära.  

 

Kommunen som huvudman  

 
Majoriteten av BVC-sköterskorna ansåg att BVC-verksamheten skulle utvecklas bättre om 

kommunen, där både förskolan och skolhälsovården ligger, blev huvudman för verksamheten. 

Förskolan och BVC arbetar med samma målgrupp. De kompetenser som finns bland kommunens 

professioner som förskolepersonal, skolhälsovården och lärare med flera skulle vara ett 

komplement till BVC-verksamheten. De kommunikationsproblem som finns mellan de olika 

verksamheterna kring barnet och risken för att information går förlorad i överlämnandet till 

skolsköterskorna skulle kunna reduceras till förmån för barnet och familjen. En studie visar att 

den skolförberedande undersökning som görs på BVC har svårt att fånga upp barn som behöver 

extra stöd i skolan (Bondestam & Amcoff, 1998). Med både BVC och skolhälsovården inom 

kommunen, skulle ett samarbete runt kärnprocessen kunna tydliggöras.  
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Vidare forskning  

 

Det finns indikationer på att den enskilt största hindrande faktorn för utvecklingsarbete kring 

kärnprocessen i BVC-arbetet är det organisatoriska sammanhanget. Den forskning som refererats 

till visar att en funktionellt styrd organisation inte är lämplig för kunskapsexpansiva 

organisationer där kunden ska vara i centrum. De argument och förslag på alternativa 

organisationsformer för barnhälsovården som framkommit under intervjuerna kan utgöra ett 

underlag för diskussion på ett högre plan och vidare forskning. Idag när vårdcentralerna har fått 

konkurrens blir processfrågorna högst aktuella. Vilka konsekvenser har ”Hälsoval” gett för 

barnhälsovården? Den konkurrens som råder mellan olika mål skulle på det sättet lyftas till ytan. 

Både ledningen, professionerna, kunden och politikerna bör ha kunskap om vad som styr 

prioriteringarna. När man lyfter kärnprocessen så blir målen tydliga på alla plan. Det finns en 

påtaglig risk för godtycklighet i prioriteringsfrågan av BVC-verksamheten. Ur barnperspektivet 

behövs en diskussion kring de reella målen för verksamheten. Studien visar att det finns underlag 

för att på allvar undersöka om kärnprocessmodellen har en framtid inom BVC-verksamheten. 

Kvalitativa intervjuer med kunden och andra professioner som arbetar med barns psykiska och 

fysiska hälsoutveckling är av intresse att lägga till diskussionen.  

Vidare forskning kring hur arbetstillfredsställelsen påverkas av en tydligare kärnprocess är 

befogad. De aktiviteter som upplevs onödiga kanske fylls med mening eller kan omvandlas till 

mer meningsfulla aktiviteter.  
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Bilaga 1 
Intervjumall  

 

 
 

”Det organisatoriska sammanhanget” Sandberg, 1997  

 
Bakgrundsfakta;  

Privat BVC/Landstinget/Familjecentral, Utbildning, Ålder, Kön och Erfarenhet  

1. Vad är en process för dej? Vad tänker du på när du hör ordet ”kärnprocess”?  

2. Varför existerar organisationen som du arbetar i?  

3. Vad är din/BVC-sköterskans huvudsakliga uppgift?  

4. Vad är din/ledningens huvudsakliga uppgift? Vilket stöd har du av ledningen för att utföra ditt 

arbete? 5. Vad styr ditt arbete med barnhälsovården?  

6. Vem är din kund?  

7. Hur arbetar ni med målen? Hur uppföljs målen?  

8. Hur diskuteras målen kring verksamheten och med vem?  

9. Kan du uppleva att du har flera mål? Hur sammanfaller de med varandra eller hur motverkar 

de varandra?  

10. Har du arbetsuppgifter som inte känns meningsfulla för att uppnå målen? Vad är det största 

hindret för att kunna utföra det viktigaste med ditt arbete  

11. Hur kvalitetssäkras din del av verksamheten?  

12. Finns det konkurrerande verksamheter? Vilka?  

13. Finns det andra aktörer som har liknande mål? Samarbetar ni? Hur?  

14. Finns det stödjande verksamheter? Vilka andra kompetenser har samma verksamhetsmål?  

15. Vem är din främsta samarbetspartner?  

16. Beskriv hur organisationsstrukturen påverkar arbetet på BVC?  

17. Vad är din personliga drivkraft för BVC-arbetet? Egna mål för verksamheten?  

18. Vilken kunskap kan du tillföra organisationen? Hur tas din kompetens tillvara?  

19. Hur ser din kompetensutveckling ut?  

20. I den bästa av världar, hur skulle Barnhälsovårdsarbetet organiseras?  

 

 

 

 

 

 

 

Yttre 

faktorer 

Inre 

faktorer 

Kringprocesser 

Stödjande 

Kärnprocess 

Kringprocesser 

Hindrande 

Kortsiktiga 

resultat 

Långsiktiga 

resultat 

Utvärdering Uppföljning 

MÅL 
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Bilaga 2 
Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studerande från Mälardalens högskola, som läser ett Magisterprogram i ledarskap och 

organisationsutveckling, 60 p. Vi har valt att studera den så kallade kärnprocessen i 

Barnhälsovårdsarbetet. För att få både ett medarbetarperspektiv och ett ledarperspektiv planerar 

vi att intervjua 10 verksamhetschefer och 10 BVC-sköterskor i länet. Vi undrar om du har 

möjlighet att intervjuas. Intervjun tar mellan 30-60 minuter och kräver inga förkunskaper. Ni 

kommer att garanteras anonymitetsskydd.  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Ulrika Nygren, BVC-sköterska på Familjecentrum i Strängnäs  

Jan Teiner, biträdande chefssjuksköterska, Södertälje sjukhus. 
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Bilaga 3 
Tabell 1 BVC-sköterskorna 

Barnet och hela familjen är kund på BVC X X X X X X X X X X 

Huvuduppgiften är att främja barnens hälsa i 

ett socialpediatriskt perspektiv 

X  X X X X X  X X 

Huvuduppgiften är att främja barnens hälsa 

medicinskt perspektiv 

X X  X    X X  

Önskar ökat fokus på den psykiska hälsan och 

socialmedicin från ledningen 

  X X X X    X 

Kontinuiteten och bemötandet är mycket 

viktigt 

    X  X X  X 

BVC-sköterskorna arbetar självständigt  X X X X X X X X X X 

Verksamhetschefen styr genom 

resurstilldelning 

X X  X  X X X X  

Verksamhetschefen upplevs mest intresserad 

av produktionen, antal besök, antal inskrivna 

X   X   X    

Upplever stöd från verksamhetschefen  X  X   X  X X X 

Upplever stöd från Barnhälsovårdsenheten  X   X    X X X 

Barnhälsovårdsenhetens riktlinjer är styrande 

för verksamheten 

X X X X X X X X X X 

Har egna mål/Upplevt behov från kunden X X    X X X  X 

Beskriver nationella riktlinjerna/Övergripande 

mål från socialstyrelsen 

 X X        

Önskar mer stöd i BVC-verksamheten/ Önskar 

mer relevanta utbildningar med högre kvalitet  

 X X X X  X   X 

Beskrev negativa konsekvenser för BVC med 

Hälsoval  

X X  X X X X  X X 

Beskrev positiva konsekvenser för BVC med 

Hälsoval 

   

 

  X  X   

Inrapportering av antal barn till Hälsoval 

upplevs negativt 

X X  X   X  X X 

Målen inom BVC konkurrerar inte med 

varandra 

X       X   

Målen inom BVC konkurrerar med varandra  X X X X X     

Beskrev konkurrens om resurserna mellan 

olika verksamheter på vårdcentralen 

X X  X  X X  X X 

Muntlig respons från föräldrarna är en form 

av utvärdering  

  X  X  X   X 

Beskrev den årliga statistikgenomgång som 

Barnhälsovårdsenheten ansvarar för 

X  X X X X  X X X 

Utvärdering sker av föräldragrupperna via 

Barnhälsovårdsenheten 

X     X X  X X 

Intern måluppföljning av BVC-verksamheten 

och diskussion kring målen sker på VC 

X  X   X  X   

Intern måluppföljning av BVC-verksamheten 

och diskussion kring målen saknas på VC 

 X  X X  X   X 
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Får kompetensutvecklingen från 

Barnhälsovårdsenheten som uppskattas 

X   X    X X  

Kompetensutvecklingen från 

Barnhälsovårdsenheten är bristfällig 

 X X X X X X   X 

Får kompetensutveckling från 

verksamhetschefen som uppskattas 

     X  X X X 

Kompetensutvecklingen från 

verksamhetschefen är bristfällig 

 X X X X  X    

Kompetensutvecklar sig på eget initiativ 

utanför arbetet 

X  X  X X X   X 

Önskade ett utökat samarbete med förskolan   X X  X X X   X 

Hälsoval har försvårat samarbetet med 

förskolan 

 X X   X    X 

Beskrev BVC-läkaren som stöd och 

samarbetspartner 

 X X   X    X 

Samarbetar med den egna professionen X X  X X  X X X X 

Föredrar Familjecentral  X X   X X X X X 

Föredrar Familjens Hus     X      

Föredrar Familjecentralsliknande verksamhet X   X       

Föredrar Barnhälsovårdsenheten som 

huvudman 

X     X   X X 

Föredrar Kommunen som huvudman   X  X X X    

Föredrar Privat regi      X    X 

Föredrar BVC i andra lokaler än 

vårdcentralen 

X X X  X X X X   

Föredrar Samlokalisering av BVC-sköterskor  X       X  X 

Ökad bemanning X      X X X  

 

 

Tabell 2, Verksamhetscheferna 

Att bedriva hälso- och sjukvård på 

vårdcentralen är prioriterat 

X X X X X  X X X 

En central uppgift/en gemensam kärnprocess 

över hela vårdcentralen är bemötande 

  X   X  X X 

Barnet och hela dess familj är kund på BVC  X X X X X X X X X 

BVC-verksamheten är en ålagd uppgift   X X      

BVC-verksamheten är hälsofrämjande och 

förebyggande 

X X X X X X X X X 

BVC-sköterskan ska stödja föräldrarna i att 

bygga den nya invånaren 

   X     X 

Hänvisar till Barnhälsovårdens riktlinjer för 

beskrivning av BVC-verksamheten 

 X X X  X    

Hänvisar till BVC-sköterskan för beskrivning 

av BVC-verksamheten 

    X  X   

Beskrev sin roll inom BVC som liten  X X X X  X   
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Beskrev att de har det ekonomiska ansvaret X X X X X X X  X 

Anser att resurser delas ut på fel grunder till 

BVC. Vårdtyngden beaktas inte i så stor 

utsträckning som det behövs 

X   X     X 

Anser att Barnhälsovårdsenheten styr för 

mycket/ser andra behov för BVC 

X X X   X  X X 

Beskrev fördelen med ett välfungerande BVC 

för VC 

 X X  X X X  X 

Beskrev negativa konsekvenser för BVC 

genom Hälsoval 

X   X    X X 

Beskrev positiva konsekvenser för BVC genom 

Hälsoval (att välfungerande BVC medför 

kunder till vårdcentralen) 

 X X  X X X  X 

Beskrev konkurrens om resurserna på 

vårdcentralen 

X X X X X   X  

Anser att BVC-sköterskorna är självständig   X X X X X  X 

Önskar utvecklade mätinstrument för BVC-

verksamheten  

X X X     X X 

Deltar aktivt i utvecklingen av BVC-

verksamheten 

X     X  X  

Saknar stöd i chefskapet   X  X   X  

Beskrev att de har stöd genom 

chefsnätverk/ledningsgrupp 

X X X  X X X  X 

Önskar mer/Saknar ledarskapsutveckling   X X X   X  

Har kompetensutvecklat sig på eget initiativ, 

T.ex. Ekonomistyrning, ledarskap 

X X  X   X   

Beskrev att de har fått ledarskapsutbildning av 

företaget/vårdcentralens budget 

 X X X  X  X  

Beskrev utbildning och stöd från 

Barnhälsovårdsenheten 

        X 

Föredrar Familjecentral X   X    X X 

Föredrar Familjens Hus  X        

Föredrar Barnhälsovårdsenheten som 

huvudman 

  X       

Föredrar Kommunen som huvudman         X 

Föredrar Privat regi      X X   

Föredrar BVC i andra lokaler än 

vårdcentralen 

X X X X    X X 

Önskar utveckla samarbetet med skola m.m.  X      X  

Ökad bemanning    X  X X   

Anser sig för lite insatt för att kunna göra en 

bedömning 

    X X X   

 


