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Utvärdering av brukarundersökning inom Äldreomsorgen och
Handikappomsorgen, hösten 2004

Bakgrund/genomförande
Ett av de mål som formulerades i Socialnämndens plan för 2004 framhöll vikten av att
undersöka vad socialförvaltningens brukare tycker om de insatser som ges inom
handikappomsorgen (HO) och äldreomsorgen (ÄO).

Resultatmålet i brukarperspektivet för 2004 är formulerat enligt följande:

Medborgare/brukare
Brukarens/närståendes uppfattning om nöjdhet med verksamheten ska uppgå till, för
- äldre- och handikappomsorgen 80%
Målen följs upp genom:
- fokusgrupper för äldre- och handikappomsorgen

Socialförvaltningen bestämde att åtta samtalsgrupper/fokusgrupper skulle genomföras under
hösten 2004.
Tidigare, hösten 2002, genomfördes sex samtalsgrupper/fokusgrupper inom äldreomsorgen.
Med årets åtta samtalsgrupper innebär det att ett 100-tal brukare under de senaste åren har haft
möjlighet att ge sina synpunkter på nämndens verksamhet.

Metod
Undersökningen av brukarnas nöjdhet med socialförvaltningens verksamhet genomfördes i
samtalgrupper med 5-9 deltagare i varje grupp.

Under sept-okt månad genomfördes åtta samtalsgrupper:
1 grupp anhöriga/närstående inom ÄO
1 grupp anhöriga/närstående inom HO
2 grupper brukare särskilt boende
2 grupper brukare ordinärt boende (hemtjänst)
2 grupper brukare daglig verksamhet inom HO

De frågeställningar som togs upp i alla grupper var bl.a. följande: information, tillgänglighet,
bemötande,  bostad, delaktighet, omvårdnad, väntetider, mat, personal, aktiviteter och övrigt.
Två  personer ledde varje träff. En av personerna förde samtalet efter ett formulär med
stödfrågor och den andra personen förde anteckningar. Utvärderingen utfördes av personal
inom socialförvaltningen, men av personer som stod utanför själva verksamheterna.

Urvalet av deltagare gjordes av enhetscheferna och till samtalsgrupp för anhöriga inom ÄO
valdes personer aktiva i Tingsryds anhörigstödgrupp. Att kunna delta i samtalsgrupper på ett
meningsfullt sätt begränsar antalet möjliga brukare. Både inom ÄO och HO finns många
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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 anhöriggrupp ÄO och en anhöriggrupp HO.
De enheter som ingick 2004 deltog inte i 2002 års brukarundersökning.

Varje träff avslutades med att deltagarna frivilligt fick svara på tre skriftliga frågor. Kriteriet
för nöjdhet enligt socialnämndens mål krävde att 80% skulle tycka att vården som helhet
skulle vara mycket bra eller bra. Svar som angav mindre bra eller dåligt uppfyllde inte
nämndens mål för bra kvalitet på verksamheten.

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
• De tjänstegarantier som finns formulerade inom ÄO var det endast ett fåtal som kände till.
• Det var ingen av alla deltagare (ÄO/HO)som kände till den klagomålshantering som finns

utarbetad och som ger en möjlighet för brukarna att framföra synpunkter/klagomål.
• Gruppen med brukare i ordinärt boende och anhöriga/närstående inom ÄO efterfrågar

tydlig och lättläst information, bl.a. om avgifter.
• Brukare och anhöriga/närstående inom HO tyckte att de fick tillräcklig information.

Däremot kunde det ibland vara svårt att få kontakt med handläggaren. Informationen från
Särvux upplevdes som bristfällig med anledning av höstterminens uppehåll.

Bemötande
Alla deltagare tycker att de blir mycket bra bemötta. Förhoppningsvis är det ett utslag av
förvaltningens satsning på bemötandeutbildningar under det senaste året.

OmvårdnadIsjukvård
Alla är nöjda med det stöd och den hjälp som ges vilket även gäller sjukvården och tillgången
till hjälpmedel.

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.
Inom HO framkom kritik mot att det ibland tog lång tid från beslut till insats. Det gäller
ibland även redovisningen av de individuella planer som görs.

Mat
Kvalitén på maten är mycket bra. Vid en enhet upplevs matsalen för stor vilket innebär att det
ibland blir stökigt. Några som bor i särskilt boende tyckte det var långt mellan kvällsmat och
frukost, 15 tim.

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.
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Ekonomi
• Både anhöriga och brukare uttryckte oro för de förändringar som verksamheten kan

utsättas för i samband med den strukturutredning som pågår inom kommunen.
• Kostnaderna var också något som oroade. De vill betala för sig, men de ville veta mer om

bakgrunden till kostnaderna och att informationen är begriplig.

Aktiviteter
HO gruppernas deltagare tyckte att utbudet på fritidsaktiviteter är bra. Fritidsprogrammet som
görs och distribueras ut till målgruppen är uppskattat och värdefullt. Friskvård för personalen
är viktig och aktuell och den satsningen borde också gälla brukarna tycker anhöriggruppen.
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.

Övrigt
• I en del grupper pratade vi också om deras bostad. En åsikt som framfördes var att det

behövs flera handikappanpassade marklägenheter, så att man kan bo kvar i ordinärt
boende på sin hemort. Överlag var deltagarna nöjda med sina bostäder.

• Färdtjänst fungerar bra och man blir väl bemött. De som anlitat serviceresor sa alla att
restiden blir lång, eftersom man samåker över ett stort område i länet. Någon hade
erfarenhet av dåligt bemötande i samband med beställning av serviceresa.

• Anhöriga inom HO tyckte att det var värdefullt med anhörigträffar för boendet/dagliga
verksamheten där också enhetschefen deltog.

• Anhöriggruppen inom HO gav förvaltningen beröm för att krishanteringen fungerade bra
när det behövdes.

Svar på de skriftliga frågorna
Frågorna besvarades anonymt och det var frivilligt att fylla i formuläret.

Äldreomsorgen
Brukare särskilt boende, grupp 1, 9 personer
Fråga Mkt bra Bra Mindre bra Dåligt
Hur upplever du bemötandet från personalen? 6 2 1
Hur upplever du möjligheten till aktiviteter 1 5 1
Hur upplever du vården som helhet 5 3

Brukare särskilt boende, grupp 2, 8 personer
Fråga Mkt bra Bra Mindre bra Dåligt
Hur upplever du det stöd du får från
personalen?

5 3

Hur upplever du din möjlighet till delaktighet? 5 3
Hur upplever du vården som helhet? 4 4

Brukare ordinärt boende, grupp 1, hemtjänst, 9 personer
Fråga Mkt bra Bra Mindre bra Dåligt
Hur upplever du bemötandet från personalen 8 1
Hur upplever du din omvårdnad 6 3
Hur upplever du vården som helhet 6 2 1
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Brukare ordinärt boende, grupp 2, hemtjänst, 6 personer
Fråga Mkt bra Bra Mindre bra Dåligt
Hur upplever du bemötandet från personalen? 5
Hur upplever du din omvårdnad? 4
Hur upplever du vården som helhet? 4

Anhöriga inom ÄO, 7 personer
Mkt bra Bra Mindre bra Dåligt

Hur upplever du det stöd du får från
personalen?

5 2

Hur upplever du din möjlighet till delaktighet? 5 1 1
Hur upplever du vården som helhet? 4 3

Handikappomsorgen:
Brukare dagligverksamhet, LSS, 8 personer
Fråga Mkt nöjd Nöjd Mindre

nöjd
Missnöjd

Hur nöjd är du med ditt arbete? 7 1
Hur nöjd är du med ditt boende? 5 2
Hur nöjd är du med det stöd du får? 6 2

Anhöriga inom LSS, 7 personer
Fråga: Mkt nöjd Nöjd Mindre

nöjd
Missnöjd

Hur nöjd är du med din närståendes boende? 3 4
Hur nöjd är du med din närståendes dagliga
sysselsättning?

3 3 1

Hur nöjd är du med handikappomsorgen som
helhet?

3 4

Gruppen brukare dagligverksamhet socialpsykiatrin, 5 personer
Bara två av deltagarna ville besvara frågorna. De två som svarade var  mycket nöjda med
verksamheten på Björken och mycket nöjda med socialpsykiatrins insatser totalt sett. De som
inte ville svara skriftligt uttryckte nöjdhet med verksamheten.

Måluppfyllelse
Socialnämndens mål för brukarnas/närståendes uppfattning om nöjdhet med verksamheten var
satt till 80% nöjda. Den fråga som var relaterad till detta mål, ”Hur nöjd är du med ÄO/HO
som helhet?” gav ett resultat på 98% nöjda. 52 av de 53  deltagare som fyllde i de skriftliga
frågorna angav att de var mycket nöjda eller nöjda med verksamheten. Totalt deltog 59
personer i gruppsamtalen.

Ser vi på socialnämndens satta resultatmål att minst 80% av brukarna ska vara nöjda med
verksamheten kan konstateras att målet nåddes med god marginal. Resultatet är så bra att det
finns anledning att ställa en rad frågor. Är samtalsgrupper ett bra sätt att fånga in brukarnas
uppfattning av verksamheten? Blir det för uddlöst? Skulle enkäter ge en bättre bild av
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verksamheten? Är den utvalda gruppen representativ för brukargrupperna? Kan samtalen
föras på ett mer strukturerat sätt? Det finns anledning att föra en diskussion omkring dessa
frågor fram till 2005 års brukarundersökning.

Analys/slutsatser
• Deltagarna upplevde samtalsgrupperna mycket positivt. Att få vara med och tycka till om

verksamheten uppfattades som viktigt och angeläget, något de ville ha möjlighet att göra
fler gånger.

• Det positiva resultatet speglar kanske 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.

• Det är viktigt att fortsätta med samtalsgrupper/fokusgrupper som ett sätt att utvärdera vår
verksamhet. För att se på vår verksamhet ur kvalitetssynpunkt krävs dessutom andra
metoder att mäta, tex. avvikelser i vårdarbetet, antal fallskador/fallprevention. Att
utveckla mer ”hårda” mått blir då ett komplement till mer ”mjuka” mätningar.
Sammantaget kan det ge en god bild av de insatser som ges.

• Det är viktigt att hålla grupperna små. Fler än 6 personer innebär att inte alla kommer till
tals. Troligen skulle enskilda intervjuer ge mer, men det skulle krävas stora resurser för att
genomföra det med det antal personer som gruppsamtal ger möjlighet till.

• Förvaltningen har under 2003-2004 lagt tid på att utforma tjänstegarantier och utveckla en
klagomålshantering. Dessa visade sig vara i stort sett okända bland brukare och anhöriga.
För att de ska bli en meningsull del i kvalitetsarbetet måste de göras kända och innehållet
kännas relevant.

• 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.

Åtgärder med anledning av resultatet

Förvaltningsledning
• Se över klagomålshanteringens utformning
• Se över tjänstegarantiernas utformning
• Utveckla lättförstålig ekonomisk informationen om Äldreomsorgens avgifter
• Ta fram relevanta nyckeltal (hårda mått) som kompletterar ”mjuka” brukarundersökningar
• Undersöka alternativa metoder på brukarundersökningar som komplement till

fokusgrupper/samtalsgrupper.
• Organisera en ny brukarundersökning hösten 2005.

Avdelningsansvar ÄO/HO
• Avdelningscheferna diskutera/analysera brukarundersökningens resultat med

enhetscheferna

Enhetsansvar
• Enhetscheferna 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.
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Socialnämnden förslås besluta

- att godkänna redovisningen av brukarundersökningen inom Äldreomsorgen och
Handikappomsorgen.

- att uppdra till förvaltningen att redovisa resultatet och vidta lämpliga åtgärder inom
avdelningarna

Jan Borgehed Birgit Hall-Lundberg Catarina Thor
Utredningssekreterare Utvecklingsledare projektledare/arbetsledare
Tel. 0477-443 19 tel. 0477-443 64 tel. 0477-442 83

                                                              Socialförvaltningen
                                                              Box 99

                  362 22 Tingsryd
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