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Sollentuna Familjecentral & Rotebro Familjecentral 

 

Dokumentation och återkoppling 

 

Bakgrund 

En familjecentral är ett familjens hus, en mötesplats för barnfamiljer i ett bostadsområde. På 
familjecentraler verkar flera yrkeskategorier tillsammans. Som besökare på 
familjecentralerna har man tillgång till mödravård, barnavårdscentral, öppen förskola och 
socionom/kurator i samma lokaler. 

 

Webbformulären 

Kuratorerna på Familjecentralerna i Sollentuna använder ett webbformulär för att 
dokumentera den egna statistiken och en enkät som riktar sig till föräldrar som har haft 
kontakt med verksamheten (se Bild 1). I statistikformuläret matas endast avidentifierade 
uppgifter in. Här dokumenteras bl.a.: 

o kön och ålder på föräldrarna och deras barn 
o familjesituation, boendesituation och sysselsättning 
o anledning till kontakt 
o typ av insats 
o skäl till avslut 

 

Bild 1. Webbformulär för dokumentation samt statistikföring. Inmatningsläge.  
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Föräldraenkäten innehåller frågor om bl.a.: 

o bemötande 
o tillgänglighet 
o om förälderns/barnets situation har förändrats 
o vad man tyckte om kontakten 

 

Användningsområden 

Att kontinuerligt samla in familjernas syn på verksamheten samt att systematiskt 
dokumentera det egna arbetet. Insamlandet av information görs inte i syfte att journalföra – 
utan för att kolla av bl.a. följande frågor: 

o vilka kommer till vår Familjecentral - arbetar vi med rätt målgrupp? 
o vad gör vi tillsammans med familjerna? 
o vad tycker familjerna om det vi gör - hur ser det ut på gruppnivå? 
o visa att verksamheten är viktig och hjälper många familjer 

 

Dataprogrammet ger omedelbar feedback på det som matas in. Nya formulär statistikförs i 
realtid in i färdiga diagram (se Bild 2). Med hjälp av webbformulären ges återkoppling till de 
enskilda kuratorerna samt gör det möjligt för dem att enkelt rapportera till chefer och 
politiker.  

 

Bild 2. Programmet skapar automatiskt en rapport av det som samlas in.  
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Det skapas automatiskt en databas av det insamlade materialet (se Bild 3).  

 

Bild 3. Databas med inkomna svar.  

 

 

 

 

För mer information kontakta: 

Martin Åberg 

FoU-Nordväst  

tel.nr. 08-579 220 73 

martin.aberg@sollentuna.se 


