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Utvärdering av brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) 
och Handikappomsorgen (HO), hösten 2005 

 
Bakgrund/genomförande 
Ett av de mål som formulerades i Socialnämndens plan för 2005 framhöll vikten av att 
undersöka vad socialförvaltningens brukare tycker om de insatser som ges inom 
handikappomsorgen (HO) och äldreomsorgen (ÄO).  
 
Resultatmålen i brukarperspektivet för 2005-års Socialplan formulerades enligt följande: 
 
Brukare 
Äldreomsorgen 
• God vård/bra mat/bra boende 

- genomföra 5 fokusgrupper 
• Antal rapporterade läkemedelsavvikelser 

- minskat antal jfr med 2004 
• Aktivitetsprogram 

- ska finnas på alla enheter 
• Individuell plan 

- ska finnas för alla som har dagliga omvårdnadsinsatser 
 
Handikappomsorgen 
• God omsorg 

- genomföra 3 fokusgrupper 
• Delaktighet i samhället 

- minst ett mål i varje styrkort som ökar vårdtagarnas delaktighet 
• Självständigt liv 

- individuell plan ska finnas för alla som bor i LSS-lägenhet 
 
 
Socialförvaltningen har genomfört 10 samtalsgrupper/fokusgrupper under hösten 2005. 
Hösten 2002, genomfördes sex samtalsgrupper/fokusgrupper inom äldreomsorgen. Under 
2004 genomfördes åtta samtalsgrupper inom äldreomsorgen och handikappomsorgen. Det 
innebär att ca 160 brukare sedan 2002 tillfrågats hur de uppfattar socialförvaltningens tjänster. 
 
Metod 
Undersökningen av brukarnas nöjdhet med socialförvaltningens verksamhet genomfördes i 
samtalgrupper med 3-7 deltagare i varje grupp.  
 
Under sept-nov månad genomfördes tio samtalsgrupper: 
1 grupp anhöriga/närstående inom ÄO 
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1 grupp anhöriga/närstående inom HO 
2 grupper brukare särskilt boende 
2 grupper brukare ordinärt boende (hemtjänst) 
4 grupper brukare inom HO 
 
De frågeställningar som togs upp i alla grupper var bl.a. följande: omvårdnad, information, 
tillgänglighet, bemötande,  bostad, delaktighet, väntetider, mat, personal, aktiviteter och 
övrigt. 
En  person från socialförvaltningen ledde varje träff och fick ibland hjälp av en personal från 
respektive enhet.  
 
Urvalet av deltagare gjordes av områdescheferna. Att kunna delta i samtalsgrupper på ett 
meningsfullt sätt begränsar antalet möjliga brukare. Både inom ÄO och HO finns många 
personer som har stora svårigheter att ingå i samtalsgrupper. Det var en begränsning som vi 
var medvetna om. Deltagarna kom från två servicehus (ÄO), två hemtjänstområden (ÄO), tre 
dagcenter (HO),  en grupp från Stödboendet socialpsykiatrin, en anhöriggrupp ÄO och en 
anhöriggrupp HO. 
 
Varje träff avslutades med att deltagarna frivilligt fick svara skriftligt på tre frågor som antogs 
vara av central betydelse.   
 
Resultat 
Utifrån de anteckningar som fördes under samtalen görs här en kort sammanställning. Mer 
utförliga anteckningar har tidigare skickats till respektive enhet som ingått. Därefter redovisas 
de svar som angavs på de skriftliga frågorna. 
 
Information 
• Information om formulerade tjänstegarantier inom ÄO är fortfarande okända inom 

brukargruppen. Anhöriga har dock sett dem i den omvårdnadspärm som finns tillgänglig 
hos samtliga brukare. Några synpunkter om garantierna framkom inte. 

• Även klagomålshanteringen var i stort okänd. Anhöriga sa att upplevda felaktigheter 
nästan alltid åtgärdades när de påtalades. 

• Inom HO var fritidsprogrammen kända och uppskattade.  
Fortfarande tycks anslagstavlor eller muntlig information om aktiviteter vara dominerande 
informationskälla för aktiviteter inom ÄO. 

• Brukare och anhöriga/närstående inom HO tyckte att de fick tillräcklig information. 
Anhöriga tycker informationen förbättrats genom åren, men varnade för att 
socialförvaltningen ska förlita sig på hemsidan. Fortfarande upplevde de att de fick vara 
aktiva själva för att få rätt information. Det var en åsikt som även brukare inom 
socialpsykiatrin framförde. Det kan ibland vara svårt att få kontakt med handläggaren. 
Fasta telefontider efterfrågades.  

 
Bemötande 
Alla deltagare tycker att de blir mycket bra bemötta. Förhoppningsvis är det ett utslag av  
förvaltningens satsning på bemötandeutbildningar under det senaste åren. 
 
Omvårdnad/sjukvård 
Alla är nöjda med det stöd och den hjälp som ges vilket även gäller sjukvården och tillgången 
till hjälpmedel. 
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Väntetider 
Personalen meddelar sig när det blir förändringar som innebär större tidsförskjutningar. 
Larmen ger en stor trygghet. Man upplever att man får hjälp utan några längre väntetider, 
både inom boendet och i hemtjänsten. 
 
Mat 
Kvalitén på maten är mycket bra. Någon hade dock synpunkter på att maten var för hårt 
kryddad. Att det på många ställen endast finns en rätt att välja på tycktes sakna betydelse. Det 
behövs inte. Dessutom fanns möjlighet att få annan rätt om man meddelade det dagen innan. 
Inom hemtjänstagrargruppen  framfördes farhågor på distribution av kall mat. 
 
Personal 
Personalen får mycket beröm av deltagarna och man har förtroende för dem. Uppskattat med 
kontaktmannaskap. Det känns mer tryggt om antalet personal är begränsat, men särskilt under 
sommaren händer det att det är många olika personal som kommer. Det fanns också de som 
tyckte det var roligt att det kom lite olika personal från gång till annan. 
 
Ekonomi 
• Inom äldreomsorgen blev det inte mycket sagt om ekonomiska frågor. Inom HO hade de 

flesta god man. Något som tycks fungera bra eftersom ingen kritik framkom angående den 
enskildes ekonomi. Från anhöriggruppen inom HO påtalades vikten av att vara försiktig 
vid gemensamma aktiviteter därför att betalningsförmågan kan se mycket olika ut mellan 
olika familjer. 

 
Aktiviteter 
HO gruppernas deltagare tyckte att utbudet på fritidsaktiviteter är bra. Fritidsprogrammet som 
görs och distribueras ut till målgruppen är uppskattat och värdefullt. Aktiviteter anordnas både 
inom verksamheten och man tar del av samhällets fritidsutbud. Kontaktpersonerna ger 
möjlighet till enskilda aktiviteter ute i samhället. 
ÄO gruppernas deltagare tyckte att det kunde bli lite drygt ibland. Utökad möjlighet att delta i 
aktiviteter efterfrågades. Önskemål om att få komma ut på promenad lite oftare fanns. För de 
personer som hade hemtjänst tycks servicehusens aktiviteter vara viktigare än tex. 
pensionärsföreningarna. Flera av denna grupp hade tidigare uppskattat och deltagit i 
föreningsverksamhet, men efterhand de behövde mer hjälp hade engagemanget avtagit. Då 
ökade deltagandet i servicehusens utbud istället. 
 
Delaktighet 
För boende på servicehus skall alltid ett ankomstsamtal ge underlag för det fortsatte boendets 
utformning. Dessutom skall dagens rutiner bestämmas tillsammans med brukaren. Vid 
samtalen hade inte brukarna några åsikter om detta. Anhöriggruppen sa sig vara nöjda med 
möjligheten till delaktighet. 
Inom handikappomsorgens dagliga verksamhet fanns också rutiner för delaktighet. Det 
innebär att varje person har ett ”medarbetarsamtal” 1-2 ggr/år med sin kontaktpersonal. Ett 
särkilt framställt material ”Grepp om livet” används. Samtalet resulterar i personliga scheman 
för varje person. Dessutom hölls månadsmöten där enhetens närmaste framtid när det gäller 
arbetsuppgifter och andra aktiviteter diskuterades. 
 
Enkätresultat 
Frågorna besvarades skriftligt anonymt och det var frivilligt att fylla i formuläret. 
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Äldreomsorgen 
Brukare särskilt boende, 2 grupper, 9 personer 
Fråga Mkt bra Bra Mindre bra Dåligt 
Hur upplever du bemötandet från personalen? 7 2   
Hur upplever du möjligheten till aktiviteter 2 6 1  
Hur upplever du vården som helhet, tex  vården 
mat, larmsystem 

7 2   

 
 
Brukare ordinärt boende, 2 grupper, hemtjänst, 7 personer 
Fråga Mkt bra Bra Mindre bra Dåligt 
Hur upplever du bemötandet från personalen 3 4   
Hur upplever du möjligheten till aktiviteter 
utanför ditt hem 

 6 1  

Hur upplever du vården som helhet, tex. 
vården, mat, larmsystem 

3 4   

 
 
 
Anhöriga inom ÄO, 1 grupp, 5 personer 
 Mkt bra Bra Mindre bra Dåligt 
Hur upplever du det stöd du får från 
personalen? 

4 1   

Hur upplever du din möjlighet till delaktighet? 1 4   
Hur upplever du vården som helhet? 4 1  

 
 

 
Handikappomsorgen: 
Brukare dagligverksamhet, LSS, 3 grupper 14 personer 
Fråga Mkt nöjd Nöjd Mindre 

nöjd 
Missnöjd

Hur nöjd är du med ditt arbete? 12 2   
Hur nöjd är du med ditt boende? 10 3 1  
Hur nöjd är du med det stöd du får? 10 4   
 
Anhöriga inom LSS, 1 grupp, 10 personer  
Fråga: Mkt nöjd Nöjd Mindre 

nöjd 
Missnöjd

Hur nöjd är du med Mullvadens verksamhet? 6    
Hur nöjd är du med handikappomsorgen som 
helhet? 

3 3   

Hur nöjd är du med Mullvadens sätt att delta i 
aktiviteter utanför huset? 

4 2   

Hur nöjd är du med den information du får om 
planeringen för ditt barn? 

4 2   
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Brukare inom socialpsykiatrin, HO, 1 grupp 7 personer 
 
Fråga Mycket nöjd Nöjd Mindre nöjd Missnöjd 
Hur upplever du det stöd du får från 
personalen? 

6 1   

Hur upplever du din möjlighet till 
delaktighet? 

4 3   

Hur nöjd är du med den hjälp du får 
av socialförvaltningen? 

1 1 3  

 
 
Måluppfyllelse 
Ett av socialnämndens mål i brukarperspektivet var att minst åtta fokusgrupper skulle 
genomföras. Det målet är nått. För att målet skall få någon betydelse gäller det analysera 
resultatet och vidta åtgärder om det erfordras. Först då får mätningen en betydelse. Se vidare 
under analys och slutsatser. 
 
Mätningar i brukarperspektivet kompletteras även med s.k. hårda mått. Avvikelser i 
medicinhanteringen och rapporterade fallskador är exempel på det. De olika mätningarna ska 
kunna ge en samlad bild över socialförvaltningens tjänster. 
 
Analys/slutsatser 
• Deltagarna upplevde samtalsgrupperna mycket positivt. Att få vara med och tycka till om 

verksamheten uppfattades som viktigt och angeläget av brukarna.  
• Det positiva resultatet speglar förhoppningsvis en rätt bild. Enligt personal med lång 

erfarenhet av äldreomsorg är dagens generation gamla ofta mycket nöjda och ställer inte 
stora krav. 
Personer med förståndshandikapp är oftast nöjda med den verksamhet som bedrivs men 
har samtidigt svårt att se eller formulera nya möjligheter för stöd/hjälp. 

• Resultaten är likartade för de tre år samtalsgrupperna pågått. Därför bör samtalsgrupperna 
kompletteras eller ersättas av andra former av mätningar. I socialplanen för 2006 kommer 
mätningarna med fokusgrupper och enkäter att fortsätta. Mätningarna kommer att variera 
mellan olika målgrupper enligt en uppgjord plan. Dessutom är det viktigt att mätningarna 
förläggs till våren för att bättre stämma med budgetarbetet så att resultaten kan påverka 
kommande års budget.  

• Det är viktigt att hålla grupperna små. Fler än 6 personer innebär att inte alla kommer till 
tals.  

• Förvaltningen utformade tjänstegarantier 2004. Dessa är fortfarande i stort sett okända 
bland brukare och anhöriga. Det uppmärksammades vid 2004 års brukarundersökning. För 
att de ska bli en meningsfull del i kvalitetsarbetet måste de göras kända och innehållet 
kännas relevant. Därför har socialförvaltningen under hösten påbörjat en revidering av 
tjänstegarantierna och målet är att presentera dessa i en tilltalande broschyr under vintern. 

• Även om nöjdheten var stor finns synpunkter på förbättringsmöjligheter. Det är viktigt att 
dessa synpunkter delges politiker, chefer och personal. Dessutom bör det samlade 
resultatet delges de som deltagit i samtalsgrupperna. 
Återkommande synpunkter inom äldreomsorgen är aktivitetsönskemål. 

• Brukare inom socialpsykiatrin svarade mindre positivt på socialförvaltningens 
verksamhet. Dessa synpunkter rörde missnöjet med att ”helt plötsligt” få betala för de 
tjänster som erhölls. 
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Åtgärder med anledning av resultatet 
 
Förvaltningsledning 
• Se över klagomålshanteringens utformning 
• Göra de reviderade tjänstegarantierna kända i verksamheten. 
• Fortsätta arbetet med att hitta relevanta och lättmätta nyckeltal som kan användas som 

komplement till samtalsgrupperna. 
• Organisera en ny brukarundersökning 2006. Använda enkätundersökning för utvalda 

grupper. 
• Utforma enkäter 
• Sammanställa resultatet 
• Använda resultatet i 2007 års budgetarbete 
 
Avdelningsansvar ÄO/HO 
• Avdelningscheferna diskutera/analysera brukarundersökningens resultat med 

områdescheferna. 
 
Områdescheferna 
• Områdescheferna informera/diskutera/analysera brukarundersökningens resultat med 

personalgruppen. Använda resultatet som underlag vid bl.a. utformningen av enhetens 
styrkort. 

• Personal informera deltagare i samtalsgrupperna om resultatet. 
 
 
 
 
Socialnämnden förslås besluta 
 
- att godkänna redovisningen av brukarundersökningen inom Äldreomsorgen och 

Handikappomsorgen. 
- att uppdra till förvaltningen att redovisa resultatet för brukare och personal samt vidta 

lämpliga åtgärder inom avdelningarna 
 
 
 
 
 
Jan Borgehed   
utredningssekreterare   
Tel. 0477-443 19    
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