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Frågor till personal  
Namn: 
Kommun: 
Verksamhetsområde: 
Roll: 
 
1. Känner du till det Gröna Kortet? 
 
2. Har du använt det? 
 
3. Hur? 
 
4. Har du fått ett Grönt kort? 
 
5. Har du fått en introduktion angående hur du ska använda det Gröna kortet? Om ja, beskriv   
hur? 
5b. Finns rutiner? 
5c. Finns ekonomiska samordningsvinster? Denna fråga ställs endast till chefer. 
 
6. Hur förtrogen är du med att använda rutinen som beskrivs på det gröna kortet? 

1. Osäker 
2. Ganska osäker 
3. Ganska säker 
4. Säker 

 
7. Hur förtrogen är du med att använda checklistan som beskrivs på det gröna kortet? 

1. Osäker 
2. Ganska osäker 
3. Ganska säker 
4. Säker 

 
8. Har du medverkat vid ett nätverksmöte? 
 
9. Användes det Gröna kortet? 
 
10. Om ja - på vilket sätt? 
 
11. Tycker du att det Gröna kortet fungerar som ett stöd för genomförande av nätverksmöte? 
 
12. Har du medverkat vid skrivande av SIP? 
 
13. Om ja - användes det Gröna kortet? 
 
14. Tycker du att kortet tydliggör rutiner för personal? 
 
15. Tycker du att det finns avvikelser till rutinen som beskrivs på det Gröna kortet? 
 
16. Har du synpunkter på de sex punkterna gällande rutiner? Finns det förbättringar som kan 
göras för att rutinerna ska fungera ännu bättre? 
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17. Tycker du att det finns avvikelser till checklistan som beskrivs på det Gröna kortet? 
 
18. Har du synpunkter på checklistan gällande före, under och efter nätverksmötet? Finns det 
förbättringar som kan göras så att checklistan fungerar ännu bättre? 
 
19. Är barnets perspektiv i fokus? 
 
20.Tycker du att det Gröna kortet har bidragit till att du i din roll har blivit säkrare på att ta tag 
i problem kring barn och unga? 
 
21.Tycker du att det Gröna kortet har bidragit till att du blivit mer uppmärksam på att 
upptäcka behov av stöd? 
 
22.Tycker du att det Gröna kortet som verktyg bidragit till samverkan kring barn och unga? 
Varför? 
 
23.Mellan vilka aktörer har det samverkats? 
Kommuner Landsting Socialtjänst Skola Barnet och dess familj 
 
24. Är det GK tidskrävande eller sparar det tid? 
 
25. Mellan vilka aktörer tycker du att kontakterna har fungerat bättre? 
 
26. Mellan vilka aktörer tycker du att kontakterna har fungerat sämre? 
 
27. Finns det någon aktör du skulle önska mer samverkan med? 
 
28. Vilka aktörer har du förtroende för? 
 
29. Vilka aktörer har du inte förtroende för? 
 
30. Tycker du att rutiner och checklista som Gröna kortet beskriver har lett till att: 
-barn och unga har fått stöd? 
-att utredning har påbörjats ? 
-att insatser har påbörjats? 
-att det blivit lättare att lösa problem? 
 
31.Finns det något regelverk, någon lag eller  organisationsstruktur som underlättar /försvårar 
användning av det Gröna kortet? 
 
32. Hur har kontakten med föräldrar fungerat? 
-Kallelse till nätverksmöte 
-Närvaro på nätverksmöte 
-Uppföljande kontakt 
-Ansvar 
 
33. Har du förslag på hur det Gröna kortet skulle kunna förbättras? 
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Frågeställningar till Brukaren: 
 

Har du deltagit på ett nätverksmöte kring ditt barn/ kring det barn du är 
vårdnadshavare för? 
Fick du någon gång lämna ett medgivande kring information om ditt barn? 
Vem kallade till möte?  
På vilket sätt blev du kallad? 
Fick du information med kallelsen om själva mötet? 
Visste du varför du och ditt barn hade kallats till ett nätverksmöte? 
Vilka aktörer var med på mötet? 
Visste du om vilka som skulle vara med på mötet och varför? 
Hade rätt personer kallats enligt din uppfattning? 
Genomfördes mötet på ett professionellt sätt? 
Vem ledde mötet? 
Utsågs en samordnare? 
Var det klart när mötet avslutades om vad som skulle göras och vem som 
ansvarade för vad? 
Upplevde du att aktörerna utgick från barnets livssituation? 
Fanns förståelse för barnets tankar och upplevelser? 
Upplevde du att det var samverkan? 
Hur upplevde du det att flera aktörer samverkade? 
Har du förtroende för alla aktörer? 
Känner du till det Gröna kortet? 
Fanns Gröna kortet med på mötet? 
Skrevs en SIP under mötet?(samordnad individuell plan) 
Fick du ta del av den? 
Kunde du påverka SIP? 
Blev det uppföljningar? 
Var det samordnaren som följde upp? 
Följdes planen SIP? 
Upplevde du att nätverksmötet/ nätverksmötena gav resultat för barnet?  
Fick barnet hjälp? 
Löstes problemen? På vilket sätt? 
Alt. gav inget resultat, fortfarande likadant trots Gröna kortet rutin 
Alt. gav ett positivt resultat på detta vis: 
Alt. negativt resultat på detta vis: 
Kom detta i rätt tid? 
 
Grad av nöjdhet: 
1Inte alls nöjd 
2Ganska nöjd 
3Nöjd 
4Mycket nöjd 
 
Hur hade det sett ut om ni inte fått denna hjälp?(Tänkbart scenario) 
Ser du något i personalens rutiner som kan förbättras? 
Vad hade varit den ”bästa hjälpen” för ditt barn? 
 

 
  


