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Bakgrund/genomförande 
Ett av de mål som formulerades i Socialnämndens plan för 2007 framhöll vikten av att 
undersöka vad socialförvaltningens brukare tycker om de insatser som ges inom 
handikappomsorgen (HO) och äldreomsorgen (ÄO).  
 
Det resultatmål som fångar nöjdhetsindexet i brukarperspektivet för 2007 års Socialplan 
formulerades enligt följande: 
 
Brukare 
Äldreomsorgen 
• God vård/bra mat/bra boende 

- 85 % nöjda brukare. Genomföra 5 samtalsgrupper 
 
Handikappomsorgen 

• God omsorg 
- 85 % nöjda brukare. Genomföra 3 samtalsgrupper 

 
 
Socialförvaltningen har genomfört 8 samtalsgrupper/fokusgrupper under 2007. 
Sedan 2002 har ca 450 personer haft möjlighet att säga vad de tycker om äldre- och 
handikappomsorgens verksamheter, genom deltagande i fokus-/samtalsgrupper eller genom 
enkätundersökningar. 
 
Metod 
Undersökningen av brukarnas nöjdhet med socialförvaltningens verksamhet genomfördes i 
samtalgrupper med 3-10 deltagare i varje grupp.  
 
Under maj-sept. månad genomfördes 8 samtalsgrupper: 
1 grupp anhöriga/närstående inom ÄO 
1 grupp anhöriga/närstående inom HO 
3 grupper med brukare från särskilt boende 
1 grupp från ett korttidsboende äldre 
2 grupper med brukare inom HO 
 
De frågeställningar som togs upp i alla grupper var bl.a. följande: omvårdnad, information, 
utevistelse, bemötande,  bostad, delaktighet, väntetider, mat, personal, aktiviteter och övrigt. 
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Två personer från socialförvaltningen höll i träffarna utan deltagande personal från enheterna.  
 
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 tre servicehus (ÄO), ett korttidsboende (ÄO), två 
dagcenter (HO), en grupp från socialpsykiatrins stödboende (HO), samt en anhöriggrupp ÄO 
och en anhöriggrupp HO. 
 
Varje träff avslutades med att deltagarna frivilligt fick svara skriftligt på minst 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 i undersökningen. 
Därefter redovisas de svar som angavs på de skriftliga frågorna. 
 
Information (ÄO/HO) 
Information om verksamheten får man på olika sätt. Den allra viktigaste är den personliga 
kontakten med vårdpersonal eller handläggare. Hemsidor, omvårdnadspärmar och broschyrer 
har mindre betydelse. De allra flesta tycker man får den information man behöver. 
 
De särskilda broschyrerna Tjänstegarantier och Säg vad du tycker är fortfarande i allt för hög 
grad okända, både för brukarna och för de anhöriga. 
 
Personal/bemötande (ÄO/HO) 
Både brukare och personal anser att socialförvaltningen har bra personal som både är duktiga 
i sitt yrkesutövande och har ett bra bemötande.  
När det gäller kunskapen om vilken som är sin kontaktman är dock kunskapen förvånande 
låg. Många vet inte att de har en särskilt personal utsedd som sin kontaktman. 
 
Omvårdnad/sjukvård (ÄO) 
Alla är nöjda med den omvårdnad eller sjukvård man erhåller. Det framkom att det fanns både 
ett intresse och ett behov av utökad träning med sjukgymnast och arbetsterapeut. Det gällde 
särskilt inom korttidsenheten Kastanjebacken. När det gäller informationen kring 
omvårdnaden tyckte flera anhöriga att hemsjukvårdens sjuksköterskor och läkarna var sämre 
på att ge information jämfört med övrig vårdpersonal. 
 
Väntetider vid larm (ÄO) 
Det tycks inte förekomma långa väntetider vid larm. Personalen hör snabbt av sig, men kan 
ibland vara tvungna att prioritera det som är viktigast. Det är för få personal tycker många 
brukare. 
 
Mat (ÄO) 
I stort är man nöjda med maten. Efterrätt efterfrågas. Lite tätt mellan frukost och lunch anser 
flera. 
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Aktiviteter (ÄO) 
Det finns aktiviteter på alla enheter och aktivitetsblad görs. Aktiviteterna är uppskattade. 
Kanske är det fortfarande just kring aktiviteter där förbättringar bör ske inom särskilt boende. 
Dagarna ”blir lite dryga” som någon sa.  
 
Inom äldreomsorgen är utevistelse inte alltid lätt att genomföra. Dels är det för lite 
personalresurser och dels är det inte alltid brukaren är intresserad av att komma ut. Många har 
möjlighet att komma ut på det särskilda boendets uteplats. Vad gäller promenader i närmiljön 
blir de färre och utflyktsverksamhet är sällsynt. 
 
Delaktighet (ÄO/HO) 
Många framför att de kan bestämma själva när det gäller sin egen bostad. Att vara delaktig vid 
planeringen av omvårdnaden verkade inte vara så viktig, varken hos brukare eller anhöriga. 
 
Fritid (HO) 
I stort sett alla deltagare sa sig ha en aktiv och meningsfull fritid. Det som oroade var den nya 
11-timmarsregeln för personalen som beslutats av EU. Den har betytt att efterlängtade resor 
har tvingats ställa in. Inom socialpsykiatrin fanns det dock önskemål om möjligheter till en 
aktivare fritid. De påpekade att det numera fanns fler möjligheter att delta i aktiviteter än 
tidigare. 
 
Kontaktpersoner (HO) 
Att ha en kontaktperson som man kan träffa är viktigt. Just nu var det dock bara 2 av sex i 
gruppen där det fungerade. Av olika anledningar hade övriga avbrutit sin kontakt med 
kontaktpersonen. Inom socialpsykiatrin var man nöjda med tillgången av kontaktpersoner och 
det stöd de gav. 
 
Sysselsättning (HO) 
Alla trivdes med sitt arbete. Det fanns flexibilitet mellan att vara på ett dagcenter och 
praktisera på företag eller hos föreningar. Inom socialpsykiatrin var tre personer pensionerade 
eller långtidssjuka varför de inte arbetade. De två övriga var i stort sett nöjda med arbetet. 
 
Boende (HO) 
Deltagarna i HO-gruppen trivdes alla mycket bra i sina lägenheter. Stödet från Stöd och 
service samt Stödis upplevdes väldigt positivt. 
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Enkätresultat 
Samtliga samtalsgrupper fick som avslutning frivilligt och anonymt fylla i några frågor i en 
enkät. Alla deltagare fyllde i sina synpunkter i enkäten. Resultatet blev som följer. Frågor som 
direkt svarar mot resultatmålet 85 % nöjda brukare när det gäller god vård/bra mat/bra boende 
för ÄO och 85 % nöjda brukare när det gäller god omsorg är markerade med grått. Även de 
andra frågorna pekar mot resultatmålen. 
 
Äldreomsorgen 
Brukare för tre särskilda boenden och en korttidsenhet, 25 personer 
Fråga Mkt bra Bra Mindre bra Dåligt 
Hur upplever du bemötandet från personalen? 20 5   
Hur upplever du möjligheten till aktiviteter 
(frågan ställd endast till särskilt boende) 

6 8 3  

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

13 9 2  

 
 
 
Anhöriga inom ÄO, 1 grupp, 4 personer 
 Mkt bra Bra Mindre bra Dåligt 
Hur upplever du det stöd du får från 
personalen? 

4    

Hur upplever du din möjlighet till delaktighet? 1 3   
Hur upplever du vården som helhet? 3 1  

 
 

 
Handikappomsorgen: 
Brukare dagligverksamhet, LSS, 1 grupper 6 personer 
Fråga Mkt nöjd Nöjd Mindre 

nöjd 
Missnöjd

Hur nöjd är du med ditt arbete? 3 3   
Hur nöjd är du med ditt boende? 6    
Hur nöjd är du med din fritid? 4 1 1  
Hur nöjd är du med det stöd du får? 4 1 1  
 
Anhöriga till brukare med personlig assistans, 1 grupp, 4 personer  
Fråga: Mkt nöjd Nöjd Mindre 

nöjd 
Missnöjd

Hur nöjd är du med din närståendes boende? 3 1   
Hur nöjd är du med din närståendes 
sysselsättning? 

2 2   

Hur nöjd är du med den omsorg din närstående 
får? 

1 3   

Hur nöjd är du med handikappomsorgen som 
helhet? 

3 1   
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Brukare inom socialpsykiatrin, HO, 1 grupp, 5 personer 
 
Fråga Mycket nöjd Nöjd Mindre nöjd Missnöjd 
Hur nöjd är du med ditt arbete? 
 

1 1   

Hur upplever du din möjlighet till 
delaktighet? 

2 3   

Hur nöjd är du med din bostad 
 

3 2   

Hur nöjd är du med dina 
fritidssysselsättningar? 

1 2 2  

Hur nöjd är du med det stöd 
Stödispersonalen ger dig? 

3 2   

 
 
Måluppfyllelse 
Ett av socialnämndens mål i brukarperspektivet för ÄO och HO var att sammanlagt minst åtta 
samtalsgrupper grupper skulle genomföras. Det målet är nått. I socialplanen har sedan 
konkreta resultatmål formulerats. Dessa har följts upp och mätts i samband med samtalen. 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. 
 
Resultatmål ÄO 
God vård/bra mat/bra boende 

- 85 % nöjda brukare. Genomföra 5 samtalsgrupper 
 
Resultatmålet enligt enkäten är 92 % 
 
Resultatmål HO 
God omsorg 

- 85 % nöjda brukare. Genomföra 3 samtalsgrupper 
 
Resultatmålet enligt enkäten är 93 % 
 
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.  
• De av Socialnämnden uppsatta målen har nåtts för år 2007. 
• Resultaten är likartade för de fem år samtalsgrupper och enkäter genomförts. Det positiva 

resultatet speglar förhoppningsvis en rättvis bild av verksamheten, men det är viktigt att 
också väga in de ”hårda mått” som följs upp av förvaltningen.  

• Det är viktigt att hålla grupperna små. För många personer i gruppen innebär att inte alla 
kommer till tals.  

• Förvaltningen utformade tjänstegarantier 2004. Dessa är fortfarande inte tillräckligt kända 
bland brukare och anhöriga. I samband med att tjänstegarantierna revideras under 2008 är 
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det viktigt att en nytryckning görs av broschyrerna. Detsamma gäller broschyren ”Säg vad 
du tycker” som ger möjlighet för brukarna att framföra positiv och negativ kritik. 

• 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 önskemål om fler aktiviteter. Det är 
därför viktigt att den verksamhet projektet Liv till åren påbörjats får fortsätta att utveckla 
frivilligverksamheten och andra aktiviteter inom äldreomsorgen. 

 
Åtgärder med anledning av resultatet 
 
Förvaltningsledning 
• Se över rutinerna för klagomålshanteringen. 
• Göra tjänstegarantierna, efter att de reviderats,  kända i verksamheten. 
• Fortsätta arbetet med att hitta relevanta och lättmätta nyckeltal som kan användas som 

komplement till samtalsgrupper/enkäter. 
• Organisera en ny enkätundersökning 2008 utifrån de resultatmål Socialplanen anger för 

2008. 
• Sammanställa resultatet 
• Använda resultatet i 2009 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    Birgit Hall-Lundberg 
Utredningssekreterare    Utvecklingsledare
   

Tel. 0477-443 19    Tel. 0477-44 364
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