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Forord 
Som led i kvalitetsreformen fremlagde regeringen i 2007 en plan for 

fleksibel gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsunder-

søgelser. I forbindelse med kommuneaftalen 2009 blev der indgået 

aftale om, at der i 2009 og 2010 skulle gennemføres pilotprojekter om 

brugertilfredshedsundersøgelser på tilbudsniveau på dagtilbuds-, æl-

dre- og handicapområdet i et antal kommuner. 

Formålet med pilotprojekterne er at afprøve et koncept til at gennem-

føre sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på tilbudsni-

veau. Afprøvningen skal klarlægge, om de valgte målgrupper og 

spørgsmål er relevante som udgangspunkt for tilbuddene og kommu-

nalbestyrelsernes kvalitetsudviklingsarbejde, og i hvilket omfang de 

giver mulighed for meningsfulde sammenligninger på tværs af tilbud 

og kommuner. 

Deloitte har i samarbejde med SFI Survey fået til opgave at gennemfø-

re pilotprojektet på ældreområdet og handicapområdet, herunder at 

indsamle erfaringer i forbindelse med gennemførelsen af brugertil-

fredshedsundersøgelserne i kommunerne. Erfaringsopsamlingen skal 

sikre et solidt grundlag for at vurdere, hvordan en eventuel udrulning 

af nationale brugertilfredshedsundersøgelser på ældre- og handicap-

området kan tilrettelægges og organiseres mest hensigtsmæssigt. 

 

Deloitte Business Consulting A/S 

Maj 2010 
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Resumé 
Som led i kvalitetsreformen fremlagde regeringen i 2007 en plan for 

fleksibel gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsunder-

søgelser. I forbindelse med kommuneaftalen 2009 blev der indgået 

aftale om, at der i 2009 og 2010 skulle gennemføres pilotprojekter 

med brugertilfredshedsundersøgelser på tilbudsniveau på dagtilbuds-, 

ældre- og handicapområdet i et antal kommuner.  

Pilotprojekterne er nu gennemført og afsluttet. Formålet var at afprøve 

et koncept til at gennemføre sammenlignelige brugertilfredshedsun-

dersøgelser. Afprøvningen skulle klarlægge, om de valgte målgrupper 

og spørgsmål er relevante som udgangspunkt for tilbud og kommunal-

bestyrelsernes kvalitetsudviklingsarbejde, og i hvilket omfang de giver 

mulighed for meningsfulde sammenligninger på tværs af tilbud og 

kommuner. I forbindelse med erfaringsopsamlingen har Deloitte ind-

samlet et omfattende empirisk materiale, der bygger på erfaringer fra 

projektet, analyse af det omfattende datamateriale, der er indsamlet, 

samt interview med udvalgte interessenter, politikere og eksperter. 

Denne erfaringsopsamling hviler desuden på cirka 2.279 besøgsinter-

view, cirka 5.670 postale interview og 1.824 telefoniske interview. 

Dette resumé udgør et koncentrat af den samlede erfaringsopsamlings-

rapport. I resuméet er der overvejende fokus på de anbefalinger, som 

erfaringerne fra pilotprojektet, efter Deloittes vurdering, giver anled-

ning til. Resuméet er organiseret i overensstemmelse med erfaringsop-

samlingens tematiske referenceramme, der indeholder følgende otte 

temaer: organisation og forankring, målgrupper, spørgeramme, kom-

munikation, måling, analyse og formidling, anvendelse samt it-

understøttelse. Kendetegnende for erfaringsopsamlingens temaer er, at 

de samtidigt adresserer væsentlige elementer i gennemførelsen af en 

vellykket brugertilfredshedsundersøgelse.  

Erfaringsopsamlingen og resuméet afsluttes med en perspektivering, 

hvor Deloitte skitserer tre forskellige modeller for et nationalt koncept 

for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.  

Organisering og inddragelse 

Erfaringsopsamlingens første tema omhandler organisering og foran-

kring. En god organisering og forankring er centralt for gennemførel-

sen af en succesfuld brugertilfredshedsundersøgelse og omhandler 

primært, hvordan man organiserer gennemførelsen af undersøgelsen. 

Det vil sige, hvor i kommunen undersøgelsen forankres organisatorisk, 

hvilke kompetencer der inddrages i projektorganisationen, og hvilke 

interessenter der informeres og inddrages i planlægningen og gennem-

førelsen (fx ledere, politikere). En hensigtsmæssig organisering og 

forankring er med til at sikre, at de rette kompetencer er til rådighed i 

kommunerne og med til at sikre den rette organisatoriske tyngde, der 
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omfatter både den rette beslutningskompetence og de metodiske kom-

petencer.  

Anbefalinger: Organisering og inddragelse 

Anbefaling 1: 
Inddragelse af 
områdeledere og 
ledere af tilbud 

Deloitte anbefaler, at medarbejderne – typisk områdelederne i 
hjemmeplejen og lederne af tilbud – inddrages tæt i planlæg-
ningen af brugertilfredshedsundersøgelser. 

Anbefaling 2: 
Orientering af 
brugere og  
pårørende 

Deloitte anbefaler, at brugerne og de pårørende orienteres om 
brugertilfredshedsundersøgelserne, inden de gennemføres. 

Anbefaling 3: 
Organisering 

Deloitte anbefaler, at kommunerne organiserer sig således, at 
der både er metodiske og fagspecifikke kompetencer samt 
udvalgte ledere af områder og tilbud inddraget i tilrettelæggel-
sen af undersøgelserne. 

Note: Faktaboksens betragtninger baseres på erfaringsopsamlingens kapitel 2. 

 

Inddragelsen har først og fremmest til formål at sikre, at områdeleder-

ne og lederne af tilbud er rustet til at orientere personalet, brugerne og 

eventuelt også de pårørende forud for gennemførelsen af målingerne. 

Det er et særligt hensyn på ældre- og handicapområdet. Udarbejdes 

lokale spørgsmål til brugerne er en vis inddragelse af udvalgte områ-

deledere og ledere af tilbud ligeledes hensigtsmæssig. 

Spørgerammen 

Erfaringsopsamlingens andet tema omhandler udformningen af spør-

gerammen. En god spørgeramme er en forudsætning for, at undersø-

gelserne opnår høj validitet, mens valget af relevante emner for spør-

gerammen er afgørende for anvendeligheden af undersøgelsen i den 

kommunale kontekst. 

Der er anvendt tre spørgerammer målrettet brugerne i hjemmeplejen, 

plejeboliger og botilbud. Spørgerammerne er resultatet af en omfatten-

de udviklingsproces, hvor mange interessenter har været involveret.  

Spørgerammerne har omfattet 10-25 spørgsmål. For at tilgodese mål-

gruppernes heterogene sammensætning var der i skemaet til botilbud 

og plejeboliger formueleret en A- og en B-variant af størstedelen af 

spørgsmålene, der skulle tilgodese brugere med henholdsvis færre eller 

flere psykiske funktionsnedsættelser.  
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Anbefalinger: Spørgerammerne 

Anbefaling 4: 
Antallet af 
spørgsmål 

Deloitte anbefaler, at spørgerammerne for de tre målgrupper 
er så korte som muligt, og at de på handicapområdet ikke 
overstiger 10-12 spørgsmål og på hjemmepleje- og plejebolig-
området ikke overstiger 18-20 spørgsmål.. 

Anbefaling 5: 
Stil konkrete og 
vedkommende 
spørgsmål 

Deloitte anbefaler, at spørgerammerne alene indeholder 
spørgsmål, der er meget konkrete og vedkommende for bru-
gerne. Jo mere vedkommende og relevante, spørgsmålene er, 
jo mere sandsynligt er det, at brugerne kan svare menings-
fyldt. 

Anbefaling 6: 
Varianter af 
spørgsmål 

I de tilfælde, hvor spørgerammer skal understøtte besøgsin-
terview med brugere, der vurderes at have en nedsat psykisk 
funktionsevne, anbefaler Deloitte, at der som en del af spørge-
rammen formuleres mindst to autoriserede varianter af hvert 
spørgsmål.  

Anbefaling 7-9: 
De faste og frivil-
lige spørgsmål 

Deloitte anbefaler, at man med udgangspunkt i spørgerammen 
anvendt i pilotprojektet lader enkelte spørgsmål udgå, omfor-
mulerer enkelte spørgsmål og indsætter enkelte nye spørgs-
mål. 

Anbefaling 10: 
Lokale og frivilli-
ge spørgsmål 

Deloitte anbefaler, at kommunerne fortsat kan vælge ud fra en 
godkendt liste af frivillige spørgsmål og/eller selv kan formulere 
lokale spørgsmål.  

Vi anbefaler dog, at der generelt udvises mådehold med antal-
let af frivillige og lokale spørgsmål, jf. anbefaling 1. 

Vi anbefaler endvidere, at der ikke stilles lokale spørgsmål til 
temaer, der allerede er dækket af den eksisterende spørge-
ramme, og at lokale spørgsmål pilottestes, inden de inkluderes 
i spørgeskemaerne. 

Anbefaling 11: 
Faste spørgsmål 

Af hensyn til sammenlignelighed over tid anbefaler Deloitte, at 
spørgerammerne bevares ensartet over tid. Det gælder i sær-
lig grad de faste spørgsmål. 

Note: Faktaboksens betragtninger baseres på erfaringsopsamlingens kapitel 3. 

 

Det kan ikke fastslås præcist, hvor mange spørgsmål en spørgeramme 

skal indeholde, men hensyn til brugerne i hjemmeplejen og især pleje-

boliger og botilbud kræver, at spørgerammerne er så korte som muligt. 

Samtidig bør spørgsmålene stilles konkret, og så de er vedkommende 

for brugerne. For at give de bedste forudsætninger for sammenligne-

lighed over tid og mellem kommuner er det ligeledes vigtigt at bibe-

holde en kerne af faste spørgsmål. 

Målgrupper 

Erfaringsopsamlingens tredje tema omhandler de tre målgrupper, der 

er omfattet af pilotprojektet og har været genstand for det omfattende 

interviewarbejde: ældre over 67 år, der modtager hjemmepleje, ældre i 

plejeboliger og handicappede i botilbud. Disse tre målgrupper er ken-

detegnet ved, at visse brugere har nedsat psykisk funktionsevne, der 

kan begrænse mulighederne for at deltage i brugertilfredshedsundersø-

gelser. Deloitte finder dog, at der trods metodiske og praktiske udfor-

dringer er grundlag for at foretage brugertilfredshedsmåling blandt 

disse tre grupper. 



 

8 

 

Anbefalinger: Målgrupper 

Anbefaling 12:  
Bedre brugeroplys-
ninger fremover 

Deloitte anbefaler, at der i eventuelt kommende undersø-
gelser sættes yderligere fokus på at tilvejebringe strukture-
rede oplysninger om brugernes funktionsniveau og om 
typer og omfang af funktionsnedsættelse, således at der 
med tiden kan etableres en mere sikker viden om sub-
grupper med henblik på blandt andet overvejelser om mål-
retning af undersøgelserne.  

Deloitte anbefaler endvidere, at kommunerne indgår dialog 
med systemleverandører om, hvordan relevante bag-
grundsoplysninger udtrækkes bedst muligt. 

Anbefaling 13:  
Oplysninger om 
brugernes forudsæt-
ninger 

Deloitte anbefaler, at man i forbindelse med planlægningen 
af besøgsinterview på handicap- og plejeboligområdet 
anmoder personalet om at oplyse, hvilke brugere der ikke 
vurderes at kunne gennemføre interviewene. Det forud-
sætter en tæt dialog mellem personale og interviewer. Det 
skal dog understreges, at det er interviewerne, der endeligt 
afgør, hvorvidt et interview skal forsøges gennemført. 

Anbefaling 14:  
Udvidelse af mål-
gruppen på hjem-
meplejeområdet 

Deloitte anbefaler, at man ved gennemførelse af brugertil-
fredshedsundersøgelser på hjemmeplejeområdet udvider 
målgruppen til at omfatte alle brugere, der modtager ydel-
sen, dermed også brugere under 67 år. Det betyder, at 
undersøgelsens objekt ændrer sig fra at være en målgrup-
pe til at være en ydelse. 

Note: Faktaboksens betragtninger baseres på erfaringsopsamlingens kapitel 4. 

 

Der er dog fortsat nogle udfordringer i forhold til den viden, der fore-

ligger om målgrupperne. Det vil derfor være hensigtsmæssigt fremad-

rettet at tilstræbe bedre baggrundsviden om især brugerne på handi-

capområdet. Denne information er gennem en række igangværende 

projekter allerede på vej til at blive etableret. 

I forbindelse med pilotprojektet har det ligeledes vist sig at være hen-

sigtsmæssigt at medtage brugere under 67 år i hjemmeplejeundersø-

gelsen, da der hverken i lovgivningen eller kommunernes organisering 

er skelnen mellem brugergrupper under og over 67 år. Således skifter 

undersøgelsen fokus fra målgruppen (ældre, der modtager hjemmeple-

je) til ydelsen (hjemmepleje). 

Kommunikation 

Erfaringsopsamlingens fjerde tema omhandler den kommunikation, 

der er nødvendig over for en række interessenter i forbindelse med 

gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelserne. Kommunikation 

kan have mange former og rettes mod forskellige interessenter. Det er 

især vigtigt at formidle information om undersøgelsens gennemførel-

sestidspunkt og den praktiske tilrettelæggelse til brugerne, de pårøren-

de og personalet. En god kommunikation med de forskellige interes-

senter er en vigtig forudsætning for at sikre en god proces for gennem-

førelsen af brugertilfredshedsundersøgelsen og et godt forløb i forhold 

til anvendelsen.  
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Anbefalinger: Kommunikation 

Anbefaling 15: 
Kommunikation til 
væsentlige interes-
senter 

Ledere 
Deloitte anbefaler, at ledere af tilbud inddrages så tidligt 
som muligt i processen, da det er med til at sikre en høj 
grad af kommunikation.  

Personale 
Deloitte anbefaler, at driften, herunder personalet i tilbud, 
informeres om gennemførelsen af undersøgelsen.  

Brugere i plejeboliger og botilbud 
Deloitte anbefaler, at personalet få dage op til interviewda-
gen orienterer om undersøgelsen som led i den daglige 
dialog med brugerne i plejeboliger og botilbud. På plejebo-
ligområdet kan det understøttes med pjecer og plakater. 
På handicapområdet er dette ikke hensigtsmæssigt i for-
hold til brugerne, men det kan være hensigtsmæssigt af 
hensyn til de pårørende. På selve dagen kort inden inter-
viewet anbefales det, at personalet igen minder brugerne 
om, at de snart får besøg af en interviewer, og hvad inter-
viewet går ud på. 

Brugere i hjemmeplejen 
Deloitte anbefaler, at hjemmehjælperne 1-2 uger inden 
undersøgelsen påbegyndes uddeler et kort med informati-
on om undersøgelsen eller informerer brugerne mundtligt 
om undersøgelsen. 

Note: Faktaboksens betragtninger baseres på erfaringsopsamlingens kapitel 5. 

 

Særligt i forbindelse med besøgsinterview er det hensigtsmæssigt at 

kommunikere til brugerne og især med lederne og medarbejderne. 

Måling 

Gennemførelse af selve målingen udgør erfaringsopsamlingens femte 

tema. Målingen er selve dataindsamlingen og udgør kernen af bruger-

tilfredshedsundersøgelserne, der skal tilvejebringe et retvisende data-

materiale. Det er vigtigt, at målingen tilrettelægges således, at den rette 

interviewform vælges. Da målgrupperne ofte er meget heterogene og 

kan være vanskelige at interviewe, er der en række hensyn, der skal 

tilgodeses i bestræbelserne på at indsamle datamateriale af højest mu-

lig kvalitet. Over for brugerne i plejeboliger og botilbud er alene an-

vendt besøgsinterview, mens brugerne i hjemmeplejen først har mod-

taget postale spørgeskemaer og dernæst er interviewet telefonisk i for-

bindelse med en eventuel påmindelse. 
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Anbefalinger: Måling 

Anbefaling 16: 
Krav til interview-
ere 

Deloitte anbefaler, at man anvender professionelle interviewe-
re til at gennemføre interviewene på handicap- og plejebolig-
området. Disse interviewere skal have erfaring i at gennemfø-
re personlige interview og gerne med de givne målgrupper. 
Det er særligt vigtigt på handicapområdet. 

Anbefaling 17: 
Krav til interview-
situationen 

Deloitte vurderer, at kun hvor det er strengt nødvendigt i selve 
interviewsituationen, bør der være andre til stede end inter-
vieweren og brugeren selv. Især personalets eventuelle tilste-
deværelse vurderes at have en uhensigtsmæssig indflydelse 
på interviewsituationen. Hvis andre er til stede under inter-
viewet, er det vigtigt, at de er bekendt med deres rolle, at de 
ikke påvirker interviewet, og at det noteres af intervieweren, 
hvis fx personale eller pårørende var til stede. 

Anbefaling 18: 
Krav til interview-
metoder 

Deloitte anbefaler, at der anvendes postale interview med 
postale påmindelser i forhold til brugerne i hjemmeplejen, 
mens der i forhold til brugerne i plejeboliger og botilbud an-
vendes personlige interview. 

Note: Faktaboksens betragtninger baseres på erfaringsopsamlingens kapitel 6. 

 

Analyse og formidling 

En central forudsætning for, at undersøgelsernes resultater efterføl-

gende anvendes er formidlingen. Resultaterne skal formidles således, 

at de er målrettet til de relevante interessenter: politikere, forvaltning 

og tilbud. Erfaringerne fra pilotprojektet har vist, at det er hensigts-

mæssigt at udarbejde målrettede rapporter til de forskellige interessen-

ter. 

Erfaringerne med temaet analyse og formidling fra pilotprojektet har 

endvidere vist, at det er ressourcekrævende at indsamle og udtrække 

baggrundsoplysninger om brugerne og tilbuddene, der kan bruges til at 

perspektivere undersøgelsernes resultater. Samtidig viser erfaringerne, 

at disse oplysninger kun i begrænset omfang bidrager med brugbar 

viden.  
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Anbefalinger: Analyse og formidling 

Anbefaling 19:  
Inddragelse af bag-
grundsoplysninger 

Deloitte anbefaler, at man i forbindelse med gennemfø-
relse af brugertilfredshedsundersøgelser fokuserer på 
relativt få baggrundsoplysninger på bruger- og tilbudsni-
veau. 

Anbefaling 20:  
Anvendelse af stati-
stiske analyser og 
rensning af data 

Deloitte anbefaler, at man primært anvender simple stati-
stiske analyser i forbindelse med analyse af datamateria-
let ved brugertilfredshedsundersøgelser. Det er Deloittes 
vurdering, at univariate og bivariate analyser er de bedst 
egnede metoder til at analysere de foreliggende data. 

Anbefaling 21: 
Sammenligning 

Deloitte anbefaler, at der foretages sammenligning mel-
lem kommuner og mellem tilbud inden for kommuner på 
hjemmepleje- og plejeboligområdet. 

Deloitte anbefaler, at der ikke foretages sammenligninger 
mellem kommuner og tilbud på botilbudsområdet.  

Anbefaling 22:  
Udarbejdelse af  
hovedrapporter 

Deloitte anbefaler, at der udarbejdes én samlet rapport for 
undersøgelsen, der indeholder resultaterne for hele 
kommunen.  

Anbefaling 23:  
Udarbejdelse af op-
lysninger om tilbud 

Deloitte anbefaler, at alle tilbud og leverandører, hvis 
brugere har deltaget i undersøgelsen, modtager en selv-
stændig afrapportering af deres egne resultater.  

Anbefaling 24: 
Mundtlig formidling  
af undersøgelsens 
resultater 

Deloitte vurderer, at mundtlig præsentation af resultaterne 
for relevante interessenter er vigtig for en succesfuld for-
midling. Derfor anbefaler Deloitte, at resultaterne formid-
les mundtligt til politikere, forvaltningschefer, tilbudsledere 
og medarbejdere (her er det særlig vigtigt at indgå i en 
dialog om fortolkning af resultaterne). 

Note: Faktaboksens betragtninger baseres på erfaringsopsamlingens kapitel 7. 

 

Mulighederne for at sammenligne mellem kommuner og tilbud vurde-

res i vid udstrækning at være til stede på hjemmepleje- og plejebolig-

området, men ikke på botilbudsområdet, fordi brugersammensætnin-

gen – både på tværs af kommuner og tilbud - typisk er for heterogen. 

Erfaringerne fra pilotprojektet viser, at målrettet rapportering af resul-

taterne skaber større ejerskab og interesse hos de involverede interes-

senter. 

Anvendelse  

For nationale brugertilfredshedsundersøgelser er det helt centralt, at 

resultaterne også anvendes til kvalitetsudvikling i kommunerne. Resul-

taterne kan anvendes på de forskellige niveauer i kommunerne. En 

optimal anvendelse forudsætter dog forskellige aktiviteter i kommu-

nerne. Derfor anbefaler Deloitte nedenstående. 
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Anbefalinger: Anvendelse 

Anbefaling 25: 
Forudsætninger 
for anvendelse 

Deloitte anbefaler, at der forud for gennemførelse af brugertil-
fredshedsundersøgelser foreligger en plan for opfølgning på 
undersøgelserne. 

Anbefaling 26: 
Anvendelse på 
det strategiske 
niveau 

Deloitte anbefaler, at resultaterne fra brugertilfredshedsun-
dersøgelserne lægges til grund for en politisk opfølgning i 
kommunerne.  

Videre anbefaler Deloitte, at resultaterne fra brugertilfreds-
hedsundersøgelserne indgår som en del af eksempelvis re-
sultatkrav eller budgetmål og dermed integreres i det politiske 
årshjul. 

Anbefaling 27: 
Anvendelse på 
det taktiske og 
operative niveau 

Deloitte anbefaler, at der på baggrund af brugertilfredsheds-
undersøgelserne arbejdes aktivt med resultaterne i forvaltnin-
gerne og tilbuddene. 

Note: Faktaboksens betragtninger baseres på erfaringsopsamlingens kapitel 8. 

 

It-understøttelse 

Brugertilfredshedsundersøgelser på ældre- og handicapområdet forud-

sætter som udgangspunkt ikke omfattende it-understøttelse, fordi un-

dersøgelserne i vid udstrækning kan baseres på besøgsinterview og 

postalt omdelte spørgeskemaer.  

Anbefalinger: It-understøttelse 

Anbefaling 28:  
It-understøttelse 
af respondentud-
træk 

Deloitte anbefaler, at de kommuner, der ikke har erfaring i 
udtræk af brugeroplysninger, indgår i dialog med systemleve-
randøren om udtræk heraf. 

Anbefaling 29:  
It-understøttelse 
af dataindsamling 
og databehand-
ling 

Deloitte anbefaler, at der ved gennemførelse af flere end 50 
telefoninterview anvendes et professionelt it-system til at un-
derstøtte dataindsamlingen. 

Anbefaling 30:  
It-understøttelse 
af afrapportering 

Deloitte anbefaler, at der anvendes en standardstatistikpakke 
(fx SPSS, SAS, Stata). Deloitte anbefaler de kommuner, der 
skal generere et betydeligt antal rapporter, at anvende auto-
generering af rapporterne.  

Anbefaling 31:  
Oprettelse af it-
portal til under-
støttelse af bru-
gertilfredshed-
sundersøgelser 

Deloitte anbefaler, at der i forbindelse med fremtidige bruger-
tilfredshedsundersøgelser oprettes en hjemmeside, hvor man 
samler relevante dokumenter og værktøjer. Det er Deloittes 
vurdering, at portalen vil lette og ensarte gennemførelsen af 
undersøgelserne. 

Note: Faktaboksens betragtninger baseres på erfaringsopsamlingens kapitel 9. 

Perspektivering 

Det er Deloittes vurdering, at det er muligt og metodisk forsvarligt at 

gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser for brugere på ældre- og 

handicapområdet. Denne erfaringsopsamling anbefaler i de ovenståen-

de afsnit en række konkrete justeringer af det undersøgelseskoncept, 

der er anvendt i pilotprojektet. 
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Pilotprojektet og denne erfaringsopsamling giver således grundlag for 

at afklare, om et national koncept kan eller skal etableres.  

Med afsæt i erfaringerne vurderer vi, at et nationalt koncept bør hvile 

på en konkret afvejning af en række praktisk-metodiske forhold og en 

række principielle forhold. De praktiske forhold og udfaldet af afvej-

ningerne blandt disse kan variere fra målgruppe til målgruppe, mens 

de principielle forhold er universelle. 

Deloitte vurderer, at det er relevant med en nøjere vurdering af de tre 

modeller for forankring af et nationalt koncept. Kendetegnene ved de 

tre modeller er beskrevet nedenfor. 

Kendetegn ved de tre modeller 

Centralmodellen 
(model 1) 

 Obligatorisk via lovkrav eller økonomiaftale 

 Forankret i central myndighed eller hos fælles service-
leverandør 

 Fælles og fast gennemførelsesfrekvens 

 Obligatorisk sammenligning på kommune- og tilbudsni-
veau 

 De konceptuelle krav er obligatoriske 

 Fælles national portalløsning 

 Fælles datafangst- og rapporteringsløsning 

Selvforvaltnings-
modellen 
(model 2) 

 Obligatorisk via lovkrav eller økonomiaftale 

 Forankret decentralt i kommunerne 

 Fælles og fast gennemførelsesfrekvens 

 Obligatorisk sammenligning på kommuneniveau og frivil-
lig sammenligning på tilbudsniveau 

 De konceptuelle krav er obligatoriske, men med visse 
frihedsgrader 

 Fælles national portalløsning 

 Fælles indberetningssystem 

Frivilligheds-
modellen 
(model 3) 

 Det er frivilligt, om konceptet benyttes 

 Forankret decentralt i kommunerne 

 Gennemførelsesfrekvens er frivillig og fastlægges lokalt 

 Obligatorisk sammenligning på kommuneniveau for de 
kommuner, der bruger konceptet 

 De konceptuelle krav er vejledende 

 Formidlingen følger fælles normer 

 Ingen fælles it-understøttelse 

 

Deloitte finder, at alle tre modeller kan understøtte brugertilfredsheds-

undersøgelser, der muliggør sammenligning mellem kommuner og til 

dels tilbud. De tre modeller skal ikke betragtes som udtømmende ek-

sempler på, hvorledes en national udrulning af et koncept for sammen-

lignelige brugertilfredshedsundersøgelser kan realiseres. 
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1 Formål og fokus 
I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi i 2009 blev det 

aftalt, at der i 2009 og 2010 skulle gennemføres pilotprojekter om 

sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på dagtilbuds-, æl-

dre- og handicapområdet. Deloitte har i samarbejde med SFI Survey 

haft ansvaret for at gennemføre pilotprojektet på ældre- og handicap-

området i perioden fra august 2009 til april 2010. Denne rapport udgør 

en erfaringsopsamling fra pilotprojektet. 

Pilotprojektet på ældre- og handicapområdet omfatter syv kommuner 

og over 13.000 brugere. Som det fremgår af tabellen nedenfor, har tre 

kommuner deltaget på både ældre- og handicapområdet, tre kommuner 

har udelukkende deltaget på handicapområdet, og én kommune har 

udelukkende deltaget på ældreområdet. På ældreområdet er der gen-

nemført undersøgelser blandt ældre i plejeboliger og ældre, der mod-

tager hjemmepleje. På handicapområdet er undersøgelserne gennem-

ført blandt voksne med handicap, der bor i botilbud. 

Tabel 1.1: Pilotprojektets omfang 

Kommune 

Ældreområdet Handicapområdet 

Antal brugere i 
plejebolig 

Antal brugere i 
hjemmeplejen 

Antal brugere i 
botilbud 

Frederiksberg 903 3.500 - 

Gladsaxe 551 1.850 150 

Holbæk 365 2.083* 90 

Horsens 584 2.219 45 

Ringkøbing-Skjern - 1.462** 189 

Vordingborg - - 71 

Århus - - 521 

I alt 2.403 11.114 1.066 

Noter:  - Betyder, at kommunen ikke har deltaget i denne del af pilotprojektet. 

 * Det var ikke muligt for Holbæk Kommune at levere adresser på bruger-
ne. Derfor matchede Deloitte og SFI Survey cpr-numre med adresser. 
Det skabte et frafald som resultat af forskerbeskyttede adresser. 

 ** Ringkøbing-Skjern Kommune har selv gennemført undersøgelsen i 
forår/sommer 2009, før konceptet for pilotprojektet lå endeligt færdigt. 
Undersøgelsen er derfor gennemført med en anden dataindsamlings-
metode og et spørgeskema, der ikke er hundrede procent identisk. Re-
sultater og eksempler fra undersøgelsen inddrages i denne erfarings-
opsamling, hvor det skønnes relevant. 
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Ud over gennemførelsen af selve undersøgelserne er formålet med 

pilotprojektet at opsamle de erfaringer, der er gjort undervejs, med 

henblik på at:
1
 

Indsamle erfaringer fra pilotprojektet med henblik på at 

identificere god praksis på tværs af kommunerne. 

Desuden skal erfaringsopsamlingen af konceptet lede til: 

Anbefalinger til den endelige kvalitetssikring af målgrup-

per, spørgeskemaer og dataindsamlingsmetoder i forhold 

til designet anvendt i forbindelse med pilotprojektet. 

På baggrund af de gennemførte undersøgelser og de indsamlede erfa-

ringer skal denne rapport som det tredje formål danne grundlag for: 

Politiske drøftelser om eventuel national udrulning af 

konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsunder-

søgelser. 

Rapporten udgør således pilotprojektets erfaringsopsamling med fokus 

på de tre omtalte formål. 

1.1 Referenceramme 

I dette afsnit beskrives referencerammen for indeværende evaluering. 

Referencerammen omfatter de forskellige temaer, som evalueringen 

berører. Referencerammen er sammensat af otte temaer. Kendetegnen-

de for evalueringens temaer er, at de samtidigt adresserer de forskelli-

ge elementer i gennemførelsen af en vellykket brugertilfredshedsun-

dersøgelse. 

Figuren illustrerer sammenhængen mellem temaerne, der er beskrevet 

nærmere nedenfor. 

                                                      
1 Jævnfør opgavebeskrivelsen i forbindelse med udbuddet om Pilotprojekt om sam-

menlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. 
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Figur 1.1: Erfaringsopsamlingens temaer 

 

 

De første fire temaer handler om forhold, der skal afklares/afvikles, 

inden brugertilfredshedsundersøgelsen indledes: 

 Organisation og forankring: Spørgsmål om, hvordan kommunerne 

organiserer sig i forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelser. 

Hvordan inddrages eksempelvis forskellige interessenter i planlæg-

ningen og gennemførelsen af undersøgelsen? Dette tema spiller ind 

på stort set alle erfaringsopsamlingens øvrige temaer. 

 Målgrupper: Omfatter definition af de målgrupper, der skal deltage 

i brugertilfredshedsundersøgelsen, evaluering af, hvorvidt de enkel-

te målgrupper meningsfuldt kan og vil deltage, samt vurdering af 

alternative målgruppeafgrænsninger. 

 Spørgeramme: Hvilke spørgsmål ønsker vi at få svar på? Hvordan 

spørger vi de forskellige målgrupper? Hvor mange spørgsmål bør 

vi stille? 

 Kommunikation: Hvem kommunikeres brugertilfredshedsundersø-

gelser til, og hvordan kommunikeres der bedst? 

De følgende tre temaer handler om forhold, der skal afklares/afvikles 

ved påbegyndelsen af dataindsamlingen i forbindelse med en brugertil-

fredshedsundersøgelse: 

 Måling: Forhold, der handler om den optimale tilrettelæggelse af 

målingen. Valg af interviewformer og konsekvenser heraf. 

Måling

Spørgeramme

Målgrupper

Organisation 
og inddragelse

AnvendelseKommunikation

It-understøttelse

Analyse og
formidling

Aktiviteter før måling Aktiviteter under og efter måling
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 Analyse og formidling: Behandling af data fra brugertilfredsheds-

undersøgelser. Beskrivelse af, hvilke typer analyser man kan fore-

tage på data fra de forskellige undersøgelsestyper. Under temaet 

behandles ligeledes, hvordan resultaterne af brugertilfredshedsun-

dersøgelserne er blevet formidlet, hvilke formidlingsformer der har 

fungeret godt, og hvilke der har fungeret mindre godt. 

 Anvendelse: Handler om, hvordan man kan anvende, og hvordan 

man faktisk anvender brugertilfredshedsundersøgelser, samt hvilke 

forhold der kan hæmme eller fremme anvendelsen. 

Ét enkelt af erfaringsopsamlingens temaer går på tværs af alle bruger-

tilfredshedsundersøgelsernes faser: 

 It-understøttelse: Spørgsmål om, hvilke krav der er til it-under-

støttelse og de krav, der stilles til de enkelte temaer i erfaringsop-

samlingen. Dette tema har derfor tæt sammenhæng med erfarings-

opsamlingens øvrige temaer. 

I rapporten adresseres de enkelte temaer særskilt. For hvert tema kort-

lægges, hvordan de enkelte kommuner har grebet processen an. Desu-

den analyseres, hvordan de forskellige koncepter har fungeret, herun-

der identificering af god praksis i kommunerne. Endelig anbefales det, 

hvordan det enkelte tema kan adresseres i forbindelse med en eventuel 

udrulning af konceptet. Da denne erfaringsopsamling omfatter tre for-

skellige undersøgelsestyper – én for plejeboliger, én for hjemmepleje-

området og én for handicapområdet – er der eksplicit skelnet mellem 

undersøgelsestyper, hvor der er forskelle i anbefalinger og konklusio-

ner. 

1.2 Grundlæggende hensyn 

Erfaringsopsamlingens anbefalinger, der fremgår af det sidste afsnit i 

hvert kapitel, søger at tilgodese en række hensyn. Disse hensyn har 

samlet set til formål at sikre, at erfaringsopsamlingens anbefalinger har 

den fornødne relevans for kommunerne og er realisable. Vi anser der-

for disse hensyn som væsentlige at tilgodese i udformningen af et nati-

onalt koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. 

De grundlæggende hensyn er illustreret i figuren nedenfor. 



 

18 

 

Figur 1.2: Fem grundlæggende hensyn 

 

Disse fem grundlæggende hensyn, der uddybes nedenfor, kan i nogle 

tilfælde være modstridende, og den konkrete konceptualisering må 

derfor afveje og begrunde fordele og ulemper ved disse hensyn. Hen-

synene er: 

 Sammenlignelighed: Grundtanken i kvalitetsreformen og de gen-

nemførte pilotprojekter var at tilvejebringe oplysninger om bruger-

tilfredshed, som kunne sammenlignes mellem kommuner og mel-

lem tilbud og over tid. Et nationalt koncept skal tilsikre, at den vi-

dest mulige sammenligelighed opnås. 

 Kvalitetsudvikling: Et nationalt koncept for brugertilfredshedsun-

dersøgelser skal sikre, at der skabes det bedst mulige grundlag for 

kvalitetsudvikling lokalt i hjemmeplejen, i botilbud og i plejeboli-

ger såvel som i kommunernes forvaltninger. 

 Styringsrelevans: Brugertilfredshedsundersøgelser er et politisk-

administrativt ledelsesinstrument, og et national koncept skal sikre, 

at resultaterne også har styringsrelevans og kan understøtte poli-

tisk-administrative beslutningsprocesser i kommunerne. 

 Omkostningsbevidsthed: Blandt brugerne på ældre- og handicap-

området kan der oftere end blandt andre målgrupper være metodi-

ske udfordringer som følge af nedsat psykisk funktionsevne hos en 

del af brugerne. Det stiller store metodiske krav, fordi der i vid ud-

strækning vil være brug for at gennemføre besøgsinterview i stedet 

for eksempelvis prisbillige internetbaserede eller postale spørge-

skemaundersøgelser. I fastlæggelsen af et nationalt koncept skal 

der derfor udvises størst mulig omkostningsbevidsthed. 

 Metodisk stringens: Samtidig med at der skal udvises omkost-

ningsbevidsthed i fastlæggelsen af et nationalt koncept, skal hensyn 

til metodisk stringens og kvalitet opretholdes for at sikre de sam-

Kvalitets-
udvikling
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menlignelige brugertilfredshedsundersøgelser den fornødne legiti-

mitet og troværdighed. 

Deloitte har lagt disse hensyn til grund for anbefalingerne til et even-

tuelt fremtidigt koncept. Anbefalingerne fremgår af det sidste afsnit i 

hvert af de efterfølgende kapitler. 

1.3 Empirisk grundlag 

Erfaringsopsamlingen bygger på et omfattende empirisk grundlag, 

som dels er indsamlet løbende i forbindelse med gennemførelsen af 

undersøgelserne i de enkelte kommuner, dels er indsamlet og konsoli-

deret i forbindelse med pilotprojektets afslutning på grundlag af en 

række selvstændige erfaringsopsamlingsaktiviteter. Nedenfor er data-

grundlaget beskrevet nærmere. 

Den løbende erfaringsopsamling udgøres af følgende aktiviteter: 

 Interview med forstandere/områdeledere: Der er gennemført inter-

view med forstandere og områdeledere efter hver undersøgelse. I 

interviewene er der spurgt til oplevelsen af processen, den anvendte 

metode og forventningerne til anvendelse. 

 Workshopper/interview med lokale interessenter: Der er i hver 

kommune gennemført workshopper og interview med de lokale in-

teressenter. Deltagerne har primært været de lokale kontaktpersoner 

og øvrige repræsentanter fra forvaltningen. Ofte er denne opsam-

ling foretaget i forbindelse med præsentationen af resultaterne. 

 Debriefing og evaluering af interviewere: Alle interviewere, der 

har været tilknyttet pilotprojektet, har deltaget i et erfaringsopsam-

lingsinterview eller en workshop. Her er de blevet spurgt om deres 

erfaringer med spørgeskemaet, målgruppen, kontakten til brugere 

og personale samt processen for gennemførelsen. 

 Analyse af konsistens i besvarelserne: I forbindelse med gennemfø-

relsen af de enkelte undersøgelsestyper er der foretaget analyser af 

konsistens i besvarelserne, ligesom der er foretaget kvalitetssikring 

af besvarelserne. 

 Analyse af frafald: Der er i forbindelse med hver undersøgelse fo-

retaget en frafaldsanalyse over årsager til, at brugere ikke har del-

taget, samt en analyse af brugernes mulighed/grundlag for at delta-

ge meningsfuldt. 

I figuren nedenfor er principperne for den løbende erfaringsopsamling 

illustreret. 
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Figur 1.3: Principper for den løbende erfaringsopsamling 

 

Den konsoliderede erfaringsopsamling er gennemført ved projektperi-

odens afslutning (marts-april 2010) og havde til formål at bidrage med 

viden omkring gennemførelse, databehandling, målgrupper og anven-

delse af undersøgelsernes resultater. I forbindelse med den konsolide-

rede erfaringsopsamling er der gennemført følgende aktiviteter: 

 Gennemførelse af prætest: Som indledning til pilotprojektet gen-

nemførte Deloitte i august 2009 en prætest af spørgerammerne. 

Denne prætests primære empiriske grundlag var 32 semistrukture-

rede interview med udvalgte brugere, hvor spørgeskema og måle-

metode blev afprøvet. Erfaringerne herfra indgår også i erfarings-

opsamlingen. 

 Opsamling på de løbende erfaringsopsamlinger: Som en del af den 

konsoliderede erfaringsopsamling har Deloitte samlet alle erfarin-

ger gjort undervejs. Dette er blandt andet foregået gennem løbende 

dokumentation i logbøger. 

 Telefoninterview med udvalgte kommuner og kontaktpersoner: Ef-

ter undersøgelsernes afslutninger er der gennemført interview med 

forvaltningschefer og politikere. Disse interview er gennemført i 

forbindelse med workshopper i kommunerne eller ved telefoninter-

view. 

 Analyse af det samlede datamateriale: For hver af de tre undersø-

gelsestyper er der udarbejdet en samlet datafil, som er anvendt til at 

analysere frafald og svarfordelinger på tværs af de deltagende 

kommuner. 

 Erfaringsudviklingsdage med pilotkommunerne: Der er afholdt to 

erfaringsudvekslingsdage med de deltagende kommuner, hvor 

kommunerne har haft mulighed for at diskutere det anvendte kon-

cept og udveksle erfaringer. 

 Afholdelse af møde med ekspertpanel: Deloitte har i forbindelse 

med pilotprojektet nedsat et ekspertpanel, der har skullet give me-

todisk input. Der er afholdt to møder med ekspertpanelet. Ligeledes 

Løbende opsamlinger

Indsamling af erfaringer 
gennem løbende dialog 

med kommuner

Opsamling med lokale 
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Analyse af besvarelser

Analyse af konsistens

Dataanalyse af 
indkomne besvarelser

Analyse af frafald

Analyse af de brugere, 
som ikke har deltaget i 

undersøgelsen

Analyse af brugernes 
evne til at deltage 

meningsfyldt
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er flere af panelets medlemmer indgået i en løbende sparring om 

metodiske valg. 

Disse aktiviteter udgør rygraden i erfaringsopsamlingen. 

Figur 1.4: Principper for den endelige erfaringsopsamling 

 

Denne erfaringsopsamling bygger således på et omfattende og solidt 

grundlag. 

Pilotprojektet er som tidligere nævnt gennemført i perioden august 

2009 til april 2010, og gennemførelsen af det sidste empiriske arbejde 

i forbindelse med dataindsamlingen er afsluttet i marts 2010, hvorfor 

processerne for anvendelse i kommunerne kun i begrænset omfang er 

igangsat på indeværende tidspunkt. Derfor må det konstateres, at der 

på nuværende tidspunkt er begrænset empiri til at belyse, hvordan re-

sultaterne af brugertilfredshedsundersøgelserne anvendes i kommu-

nerne. 

For at sikre det bedst mulige grundlag for erfaringsopsamlingen i for-

hold til anvendelsen bygger erfaringsopsamlingen på kommunernes 

egne vurderinger og intentioner om fremtidig anvendelse af resultater-

ne. Endvidere inddrages også erfaringer fra brugertilfredshedsunder-

søgelser, som pilotkommunerne tidligere har gennemført. 

1.4 Rapportens struktur 

Erfaringsopsamlingen har fokus på de otte centrale temaer, som er be-

skrevet ovenfor, og denne rapport er struktureret i overensstemmelse 
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hermed. Kapitel 2 til 9 gennemgår systematisk disse temaer og inde-

holder hvert en kortlægning af, hvordan praksis har været i pilotpro-

jektet, og analyserer fordele og ulemper herved. Dette eksemplificeres 

ved god praksis. Hvert kapitel afsluttes med Deloittes vurderinger af 

og anbefalinger til, hvordan temaerne med fordel kan håndteres i for-

bindelse med fremtidige brugertilfredshedsundersøgelser. 

Rapporten afsluttes med en perspektivering. Perspektiveringen samler 

op på, hvilke krav der bør stilles til fremtidige koncepter for nationale 

brugertilfredshedsundersøgelser. I perspektiveringen sammenholdes 

konklusionerne fra de enkelte temaer ligeledes med tre hensyn, der bør 

tilgodeses ved gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser. 
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2 Organisering og 

inddragelse 
I dette kapitel redegøres for og analyseres erfaringerne med kommu-

nernes organisering og inddragelse af interessenter i forbindelse med 

pilotprojektet. Kapitlet fokuserer alene på den organisering og inddra-

gelse, der knytter sig til påbegyndelsen og gennemførelsen af bruger-

tilfredshedsundersøgelserne. Anvendelsen af undersøgelserne behand-

les i kapitel 9. 

2.1 Interessenterne 

Figuren nedenfor illustrerer de mange interessenter, der på forskellig 

vis påvirkes af brugertilfredshedsundersøgelser, og som kommunerne 

derfor skal overveje inddragelsen af. 

Figur 2.1: De lokale interessenter 

 

Vi har konstateret, at kommunerne i forbindelse med gennemførelsen 

af pilotprojektet har valgt at inddrage og orientere en række af disse 

interessenter i forbindelse med undersøgelsernes planlægning og gen-

nemførelse. 

Hvilke interessenter, der konkret er blevet inddraget, og hvordan det er 

foregået varierer fra kommune til kommune. De følgende afsnit rede-

gør nærmere for disse variationer. 

2.2 Organisatorisk forankring og inddragelse 

Den praktiske opgave med at planlægge og gennemføre pilotprojektet 

har overvejende været forankret i enten kommunernes centrale udvik-

lingsafdelinger eller lignende enheder på forvaltningsområderne. I tre 
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af de syv involverede kommuner er der etableret en egentlig projekt-

organisation med styregruppe og i et enkelt tilfælde også en arbejds-

gruppe. I de resterende kommuner er opgaven forankret i kommuner-

nes normalorganisation. Tabellen nedenfor giver et overblik over vari-

ationen i pilotprojektets forankring. 

Tabel 2.1: Variation i den organisatoriske forankring 

Kommune Forankring Projektorganisering 

Frederiksberg  Forankret i kvalitetsafdeling 
på ældreområdet 

 Ingen 

Gladsaxe  Forankret primært i fagfor-
valtninger, men med koor-
dination fra kommunens 
udviklingsafdeling 

 Styregruppe etableret 

Holbæk  Forankret hos udviklings-
konsulent i kommunens 
udviklingsenhed 

 Ingen 

Horsens  Forankret hos udviklings-
konsulenter i Voksen og 
Sundhed 

 Styregruppe etableret 

Ringkøbing-
Skjern 

 Forankret i kommunens 
udviklingsafdeling 

 Ingen 

Vordingborg  Forankret hos handicap-
chef, men opgaver lagt hos 
tilbudsledere 

 Ingen 

Århus  Forankret i effektstyrings-
team i socialforvaltningen 

 Styregruppe og arbejds-
gruppe etableret 

Kommunerne har forskellige politiske kulturer, organisatoriske refe-

renceforhold og traditioner for samarbejde og høring. Blandt andet 

derfor har vi konstateret en række forskelle i inddragelsen af interes-

senter i pilotprojektet. Disse er illustreret i figuren nedenfor. 

Tabel 2.2: Variationer i inddragelsen af interessenter forud for undersøgelsen 

Interessenter Ingen  
inddragelse 

Generel skriftlig 
orientering 

Målrettet mundt-
lig orientering 

Dialog  
om skema 

Godkendelse  
af materiale 

Politikere Holbæk, Århus, 
Vordingborg 

Gladsaxe, Ring-
købing-Skjern, 
Horsens 

  Frederiksberg 

Ledere af 
tilbud 

 Gladsaxe Frederiksberg, 
Gladsaxe,  
Horsens, Ring-
købing-Skjern, 
Århus, Vording-
borg, Holbæk 

Horsens, Vor-
dingborg, Århus 

 

Medarbejdere  Gladsaxe,  
Frederiksberg, 
Horsens, Århus, 
Vordingborg 
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Interessenter Ingen  
inddragelse 

Generel skriftlig 
orientering 

Målrettet mundt-
lig orientering 

Dialog  
om skema 

Godkendelse  
af materiale 

Brugere  Frederiksberg, 
Gladsaxe, Hol-
bæk, Horsens, 
Ringkøbing-
Skjern, Vording-
borg, Århus 

   

Pårørende og 
brugerråd 

Holbæk, Århus, 
Vordingborg 

Frederiksberg, 
Gladsaxe, Hor-
sens, Ringkø-
bing-Skjern 

   

Presse og 
offentlighed 

Holbæk, Hor-
sens, Århus 

Frederiksberg, 
Gladsaxe, Ring-
købing-Skjern, 
Vordingborg 

   

Kun Frederiksberg Kommune har tilrettelagt processen således, at der 

er foretaget en egentlig politisk behandling og godkendelse af spørge-

skemaer og informationsmaterialer. I tre andre pilotkommuner har po-

litikerne fået en skriftlig orientering, og i Holbæk, Vordingborg og 

Århus kommuner vil der finde en politisk inddragelse sted i forbindel-

se med pilotprojektets færdiggørelse. 

Fordelen ved en tidlig inddragelse af politikere er, at undersøgelserne 

fra begyndelsen opnår stort fokus og skaber en forventning, der kan 

optimere anvendelsen af undersøgelsernes resultater. Ulempen kan 

være, at forberedelsen af undersøgelserne kan blive mere tidskræven-

de. 

Alle ledere af de tilbud, der er berørt af pilotprojektet, har modtaget en 

orientering – næsten i alle tilfælde på et fællesmøde. I to tilfælde har 

det været muligt for lederne af tilbud at indgå i en dialog om formule-

ringen af lokale spørgsmål. 

Orienteringen af medarbejderne har generelt været overladt til lederne 

af tilbuddene, men i Gladsaxe Kommune har medarbejderne desuden 

modtaget et orienteringsbrev. I Århus Kommune, hvor der allerede er 

betydelig erfaring med brugertilfredshedsmåling, har orienteringen 

fundet sted gennem kontaktpersoner i tilbuddene. 

Det har vist sig at være en fordel at inddrage områdelederne og lederne 

af tilbuddene tidligt i forberedelsen af undersøgelserne. Hermed kan 

det sikres, at disse er engagerede og klædt på til at informere de med-

arbejdere, der efterfølgende har haft ansvar for at modtage interview-

erne og forberede brugerne på undersøgelsen i plejeboliger og botil-

bud. 
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Faktaboks 2.1: God inddragelse af lederne i plejeboliger på Frede-

riksberg 

I forbindelse med gennemførelse af plejeboligundersøgelsen i Frederiksberg 
Kommune blev undersøgelseskonceptet præsenteret for plejeboliglederne, som 
samtidig modtog informationsmateriale til efterfølgende uddeling blandt persona-
let.  

Det resulterede i, at lederne var særdeles velforberedte, da de senere mødte 
interviewerne i forbindelse med selve dataindsamlingen, som fungerede problem-
frit. I erfaringsopsamlingen er dette blevet fremhævet meget positivt af lederne. 

Brugerne har modtaget en skriftlig orientering om pilotprojektet, og 

næsten alle kommuner har benyttet pjecer og plakater. Sigtet var, at 

brugerne kort før undersøgelserne blev informeret om, at de ville få 

besøg af en interviewer eller modtage et spørgeskema, og at brugerne 

var orienteret om undersøgelsens formål. 

Det viste sig hensigtsmæssigt, at personalet – særligt i botilbud og ple-

jeboliger – orienterede brugerne om undersøgelsen få dage inden, de 

fik besøg af en interviewer, og igen kort før selve interviewet. Da nog-

le brugere har vanskeligt ved at rumme store mængder information, 

var det anvendte materiale meget kortfattet og fokuseret og blev dertil 

forklaret af personalet kort inden interviewet. Det var derfor afgøren-

de, at personalet var velinformeret om undersøgelsen. Det er især gæl-

dende på handicapområdet, hvor en stor andel af brugerne har vanske-

ligt ved at erindre information. 

Plakaterne har desuden haft til formål at orientere de pårørende om 

den forestående undersøgelse. Tilsvarende har flere af kommunerne 

udsendt pressemeddelelser for at øge kendskabet til pilotprojektet sær-

ligt blandt de pårørende, men også til bredere kredse. 

Vi har konstateret, at pilotkommunernes procedure for håndteringen af 

handicapråd, bruger-pårørende-råd og ældreråd varierede. I nogle af de 

deltagende kommuner blev spørgeskemaer og informationsmaterialer 

sendt i høring hos rådene, mens andre kommuner ikke har haft samme 

tætte kontakt. Det synes at være afhængigt af, i hvilken grad rådene 

normalt inddrages, og hvor aktive de er i den pågældende kommune. 

Generelt vil rådene gerne involveres, og involvering kan bidrage til at 

fremme anvendelsen af resultaterne. 

2.3 Vurderinger og anbefalinger 

Flere af pilotkommunerne har i forvejen erfaringer med brugertilfreds-

hedsundersøgelser og har derfor etableret en regelmæssig og fastdefi-

neret praksis for gennemførelse af sådanne undersøgelser. Det gælder 

ikke mindst Århus Kommune, men også i Gladsaxe Kommune. Vi 

vurderer, at den eksisterende praksis i disse kommuner i det store hele 

er hensigtsmæssig, da de respektive kommuner har inddraget både me-

todiske og faglige kompetencer på områderne, som har vist sig særde-

les vigtige for gennemførelse og bearbejdning af resultaterne. 
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For andre kommuner, der ikke har en tilsvarende praksis for brugertil-

fredsundersøgelser, er det Deloittes erfaring, at en hensigtsmæssig for-

ankring og inddragelse af interessenter er baseret på følgende kende-

tegn: 

 Det ledelsesmæssige ansvar for gennemførelsen forankres på direk-

tør- og fagchefsniveau. 

 Det operative ansvar for gennemførelsen forankres i en funktion 

med de fornødne metodiske kompetencer og kendskab til fagområ-

det. 

 Det eller de relevante politiske udvalg orienteres om den foreståen-

de undersøgelse. 

 Relevante råd orienteres og involveres eventuelt. 

 Områdeledere og ledere af tilbud får en mundtlig orientering. 

 Letforståeligt informationsmateriale er til rådighed for både perso-

nale, brugere og pårørende. 

 Ledere og personale er velinformerede og dermed parate til at mod-

tage interviewere på gennemførelsesdagen. 

Der kan være gode lokale årsager til at afvige fra disse kendetegn, her-

under som nævnt, at arbejdet med brugertilfredshedsundersøgelser 

gennem en årrække er blevet rutine og indlejret i praksis. Så længe 

dette ikke er tilfældet, vil der dog være skærpet behov for fokuseret 

information og inddragelse – ikke mindst af lederne med ansvar for 

plejeboliger, hjemmepleje og døgntilbud. Deloitte vurderer, at oven-

stående kan håndteres inden for rammerne af kommunernes eksiste-

rende organisering og praksis. 

Anbefaling 1: Inddragelse af områdeledere og ledere af tilbud 

Deloitte anbefaler, at områdeledere og ledere af tilbud inddrages tæt i planlæg-
ningen af brugertilfredshedsundersøgelser. Denne inddragelse er afgørende for at 
sikre, at der tages de fornødne praksisnære hensyn i forbindelse med: 

 Udvælgelsen af frivillige spørgsmål eller formuleringen af lokale 
spørgsmål. 

 Den konkrete tilrettelæggelse af interview og besøg. 

 Udarbejdelsen af informationsmaterialer og planer for information af 
medarbejdere, brugere og pårørende. 

Vi anbefaler videre, at denne inddragelse af medarbejderne foregår i en formalise-
ret form, eksempelvis som en midlertidig styregruppe eller arbejdsgruppe. 

En aktiv inddragelse af lederne er således hensigtsmæssig, men meto-

diske hensyn til sammenlignelighed mellem kommuner og tilbud be-

grænser dog mulighederne for at ændre eller fjerne spørgsmål. Omfat-

tende inddragelse er ligeledes omkostningsfyldt og bør derfor løbende 

vejes op mod den værdi, aktiviteterne skaber. 
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Anbefaling 2: Orientering af brugere og pårørende 

Deloitte anbefaler, at brugerne og de pårørende orienteres om brugertilfreds-
hedsundersøgelserne, inden de gennemføres (se kapitel 5 for uddybning). 

Det er Deloittes erfaring fra pilotprojektet, at en mindre projektorgani-

sation, der omfatter både analysekapacitet og indsigt i fagområdet (fx i 

forhold til samarbejde mellem udviklingsafdeling og fagforvaltning), 

synes at være den mest effektive organisering. 

Anbefaling 3: Organisering og kompetence 

Deloitte anbefaler, at kommunerne organiserer sig således, at der både er meto-
diske, beslutningsmæssige og fagspecifikke kompetencer samt udvalgte ledere af 
områder og tilbud inddraget i tilrettelæggelsen af undersøgelserne, jf. anbefaling 
1. 

Organiseringen skal bidrage til at sikre at: 

• Det ledelsesmæssige ansvar er forankret på direktør/chefniveau. 

• Det operative ansvar er forankret i en funktion med de fornødne metodiske 
kompetencer. 

• Praksisnære hensyn tilgodeses gennem aktiv inddragelse af lederne. 

• Information og viden om den forestående undersøgelse spredes mest muligt. 

I de kommuner, der ikke i forvejen har en fast praksis for brugertilfredshedsunder-
søgelser, anbefales det at etablere en egentlig projektorganisation med en styre-
gruppe eller arbejdsgruppe. 

Såfremt en kommune ikke råder over den fornødne metodiske kompetence eller 
kapacitet, kan det desuden være nødvendigt at inddrage en konsulentvirksomhed. 

Det er vores vurdering, at behovet for en egentlig projektorganisation 

mindskes, efterhånden som en kommune har gennemført flere bruger-

tilfredshedsundersøgelser, og undersøgelserne er indlejret i praksis. 

Det vil samtidig betyde, at omkostningerne ved gennemførelse af bru-

gertilfredshedsundersøgelser over tid vil kunne reduceres, og at der 

skabes mere fokus på anvendelsen af resultaterne. 
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3 Spørgerammen 
Dette kapitel handler om erfaringerne med de spørgerammer, der er 

anvendt i pilotprojektet. Der er udviklet særskilte spørgerammer til de 

tre områder, herunder: 

 Handicapområdet: spørgeramme udarbejdet med henblik på be-

søgsinterview. 

 Hjemmeplejeområdet: spørgeramme/spørgeskema til selvudfyldel-

se og opfølgende telefoninterview. 

 Plejeboligområdet: spørgeramme beregnet til besøgsinterview. 

De tre spørgerammer er udviklet af en tværoffentlig arbejdsgruppe 

forud for pilotprojektet, men blev testet igen i forbindelse med pilot-

projektets begyndelse. Denne test affødte en række justeringer af spør-

gerammerne. 

Kapitlet giver indledningsvis et overblik over spørgerammernes struk-

tur, indhold og udformning. Efterfølgende sammenfattes erfaringerne 

med anvendelsen af spørgerammerne, og hvorledes disse har fungeret i 

forhold til pilotprojektets forskellige målgrupper. Erfaringsopsamlin-

gen omhandler dels spørgerammernes struktur, længde og udformning, 

dels de benyttede spørgsmål. 

3.1 Struktur, indhold og udformning 

Der er som nævnt anvendt tre forskellige spørgerammer for henholds-

vis handicapområdet, hjemmeplejeområdet og plejeboligområdet. 

Rammerne omfatter alle tre en række faste spørgsmål, det var obliga-

torisk for kommunerne at anvende. Ud over de faste spørgsmål omfat-

ter rammerne en række kvalitetssikrede frivillige spørgsmål, som kun-

ne vælges til af den enkelte kommune. Endelig kunne spørgerammerne 

indeholde lokale spørgsmål, som kommunerne selv formulerede, og 

som dermed supplerede de faste og frivillige spørgsmål. 

Tabellen nedenfor giver et tematisk overblik over de tre spørgeram-

mer. Bilag 1 giver et mere detaljeret overblik over de faste spørgsmål 

og kommunernes valg af henholdsvis frivillige og lokale spørgsmål. 

Tabel 3.1: Spørgerammernes emnevalg 

 

Botilbud Hjemmepleje Plejebolig 

F
a

s
te

 

 Personalet (venlighed, hjælp, 
fortæller hvad der skal ske, 
lytter til ønsker) 

 Udvikling 

 Samlet tilfredshed 

 Praktisk hjælp (rengøring, 
maden) 

 Personlig pleje (bad, vaske 
dig, toiletbesøg) 

 Hjælpernes venlighed 

 Samlet tilfredshed 

 Personlig pleje (bad, vask, 
påklædning) 

 Praktisk hjælp (mad og ren-
gøring) 

 Boligen 

 Personalet 

 Samlet tilfredshed 
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Botilbud Hjemmepleje Plejebolig 

F
riv

illig
e

 

 Bostedet 

 Aktiviteter og arrangementer 

 Maden 

 Praktisk hjælp (bad, rengø-
ring) 

 Personalet (omsorgsfulde, 
hensyn til ønsker) 

 Familie 

 Praktisk hjælp (af- og på-
klædning, indkøb, tøjvask) 

 Personalet (samme hjælpere, 
lige god hjælp uanset hjæl-
per, hjælp på aftalt tidspunkt, 
omsorgsfulde, hensyn til be-
hov) 

 Kommunens visitator 

 Frit valg 

 Fleksibel hjemmehjælp 

 Botilbud 

 Faciliteter 

 Aktiviteter og arrangementer 

 Praktisk hjælp (indkøb, tøj-
vask, toiletbesøg) 

 Personalet (omsorgsfulde, 
hensyn til ønsker, lige god 
hjælp uanset hjælper, tid fra 
kald til hjælp) 

L
o
k
a
le

 

 Handleplaner og medbe-
stemmelse 

 Personlig udvikling 

 Varianter af eksisterende 
spørgsmål 

 Visitationen og fleksibel 
hjemmehjælp 

 Boligsituation og forventnin-
ger hertil 

 Madleverandøren 

 Helbred 

 Medicin og helbred 

 Personalet (hvor lang tid fra 
man kalder, til de kommer) 

Spørgerammerne på plejebolig- og handicapområdet, som i begge til-

fælde var beregnet til besøgsinterview, var særlige, fordi mange af 

spørgsmålene var formuleret i to varianter: en A-variant målrettet bru-

gere med almindelig psykisk funktionsevne og en B-variant målrettet 

brugere med nedsat psykisk funktionsevne. Der var således tale om to 

tæt beslægtede operationaliseringer af de samme spørgsmål, som skul-

le give interviewerne mulighed for at omformulere spørgsmålene, hvis 

brugerne ikke forstod meningen første gang. Anvendelsen af A- hen-

holdsvis B-spørgsmålsvarianterne fremgår af afsnit 3.3. 

Tabellen og figuren nedenfor giver et overblik over fordelingen mel-

lem faste, frivillige og lokale spørgsmål samt det gennemsnitlige antal 

af disse i hver undersøgelse. 

Figur 3.1: Gennemsnitligt antal spørgsmål fordelt på typer og rammer 
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Figurens gennemsnit dækker imidlertid over en betydelig variation 

mellem de deltagende kommuner. I undersøgelsen på handicapområ-

det, hvor der var 6 faste spørgsmål, har Århus Kommune eksempelvis 

valgt blot at tilføje yderligere 4 spørgsmål, mens Ringkjøbing-Skjern 

Kommune tilføjede yderligere 11 spørgsmål. 

På hjemmeplejeområdet, hvor der var 9 faste spørgsmål, tilføjede 

Gladsaxe Kommune yderligere 10 spørgsmål, mens Holbæk Kommu-

ne tilføjede yderligere 13 spørgsmål. Og på plejeboligområdet, hvor 

der var 10 faste spørgsmål, tilføjede Gladsaxe Kommune yderligere 6 

spørgsmål, mens Horsens og Holbæk kommuner tilføjede yderligere 

11 spørgsmål. 

Processen omkring valg af spørgsmål har, som nævnt i kapitel 2, varie-

ret mellem pilotkommunerne. I nogle kommuner er valget af supple-

rende spørgsmål blevet besluttet på det indledende præsentationsmøde, 

hvor område- og tilbudslederne har haft mulighed for at komme med 

ønsker. I andre kommuner krævede processen længere tid, enten fordi 

valg af spørgsmål krævede en formel behandling i det relevante politi-

ske udvalg, eller fordi spørgsmålene skulle drøftes i en styre- eller ar-

bejdsgruppe. 

Processen i pilotkommunerne har fokuseret på dels at vælge blandt de 

frivillige spørgsmål, dels at formulere lokale spørgsmål. Deloitte har i 

dette forløb bistået kommunerne med anbefalinger til formuleringer 

med henblik på at sikre størst mulig konsistens med de faste og frivil-

lige spørgsmål. 

Samtidig har vi anbefalet kommunerne at begrænse antallet af lokalt 

formulerede spørgsmål dels for at fastholde størst mulig sammenligne-

lighed mellem kommunerne, dels for at begrænse længden af spørge-

skemaet. 

Faktaboks 3.1: Fokus for lokale spørgsmål 

 Spørgsmål vedrørende særlige lokale forhold som eksempelvis hjemmeplejen 
i Holbæk Kommune, hvor der i sammenhæng med kommunens boligpolitik 
var ønske om at afklare, hvor brugerne helst vil bo i fremtiden, og hvor de 
regner med at bo.  

 Opfølgende spørgsmål som eksempelvis på handicapområdet i Gladsaxe 
Kommune, hvor der var ønske om at følge op på et spørgsmål om kendskab 
til handleplaner, som var stillet i en tidligere undersøgelse. 

 Metodemæssige overvejelser som eksempelvis på handicapområdet i Ring-
købing-Skjern Kommune, hvor der var ønske om at afprøve yderligere varian-
ter af formuleringen af spørgsmål. 

Processen for valg og udformning af lokale spørgsmål har i de fleste 

tilfælde krævet betydelige ressourcer for både kommuner og konsulen-

ter. For de fleste pilotkommuner har det krævet mange iterationer, før 

de endelige spørgerammer var fastlagt med hensyn til længde, indhold 

og spørgsmålsformuleringer. Det har været vanskeligt for kommuner-
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ne at formulere spørgsmål, der har været metodisk forsvarlige, og som 

samtidig tilgodeser målgruppernes kapacitet til at besvare spørgsmål. 

3.2 Erfaringer (struktur og form) 

Pilotprojektets målgrupper afføder en række udfordringer, som aktua-

liserer en nøje vurdering af spørgerammernes struktur og form for at 

kunne optimere undersøgelsens praktiske gennemførelse og kvalitet. 

For så vidt angår spørgerammerne for handicap- og plejeboligområdet, 

er det layoutmæssige ikke afgørende, da spørgerammerne anvendes til 

besøgsinterview, hvor interviewere udfylder skemaerne, uden at bru-

gerne inddrages direkte heri. Dermed har der overvejende været taget 

hensyn til, om interviewerne har kunnet udfylde rammerne på en ens-

artet og meningsfuld måde. 

Det forholder sig anderledes med spørgerammen på hjemmeplejeom-

rådet, som blev sendt ud til brugerne. Her er der taget hensyn til, at 

layoutet er brugervenligt, og at skriftstørrelsen er tilpasset brugere med 

nedsat syn. Desuden er spørgerammen – og vejledningen hertil – så 

kort som mulig. 

Faktaboksen nedenfor sammenfatter de væsentligste erfaringer med 

formen af de tre spørgerammer. 
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Faktaboks 3.2: Erfaringerne med spørgerammernes form 

Svarkategorier 
I spørgerammen på handicapområdet blev anvendt svarkategorier på en tre-
punktsskala, hvor midterkategorien var ”både og” (og ikke ”hverken eller”, som det 
ses i andre undersøgelser). ”Både og” er valgt på baggrund af ekspertgruppens 
vurdering, erfaringer fra prætesten om, at brugerne forstår ”hverken eller” på 
samme måde som ”ved ikke”, og af semantiske årsager. Endvidere er det vurde-
ret, at en stor del af brugerne kognitivt ikke kan skelne mellem flere end tre kate-
gorier. 

På plejeboligområdet er anvendt både en fem- og en trepunktsskala, hvor midter-
kategorien var ”både og” (og ikke ”hverken eller”). Generelt kan brugerne svare på 
spørgsmål med en både fem- og trepunktsskala, så derfor er det mest hensigts-
mæssigt at vælge vurderer Deloitte, at det er hensigtsmæssigt, at bibeholde svar-
skalaerne, som anvendt i forbindelse med pilotprojektet. 

På hjemmeplejeområdet er anvendt både en fem- og en trepunktsskala, hvor 
midterkategorien ligeledes var ”både og”. Det har været muligt for denne mål-
gruppe at besvare både fem- og trepunktsskalaer. 

Inden for alle tre spørgerammer har svarkategorierne været suppleret med kate-
gorien ”får ikke denne hjælp”, således at svarkategorierne samlet var fuldstændi-
ge. 

Der er inden for alle tre spørgerammer anvendt smiley enten som kort, der kunne 
vises til brugerne, eller på selve spørgeskemaet (hjemmeplejeområdet). På han-
dicapområdet var det erfaringen, at smiley fungerede godt, mens brugen af smiley 
inden for spørgerammen på plejeboligområdet og hjemmeplejeområdet fungerede 
mindre godt, når der var flere end tre svarkategorier. Erfaringerne fra prætesten 
og interviewernes erfaringer viser, at en af årsagerne var, at de gladeste smiley 
kunne virke for positive for brugerne, og at de på den baggrund i højere grad sva-
rede ”tilfreds” frem for ”meget tilfreds”. 

Strukturen 
Det er erfaringen fra pilotprojektet, at rækkefølgen af spørgsmål inden for spørge-
rammen på handicapområdet skal struktureres, så de væsentligste spørgsmål 
kommer først. Det skyldes, at mange brugere har vanskeligt ved at bevare kon-
centrationen gennem hele interviewet og dermed ikke er i stand til at besvare de 
sidste spørgsmål i skemaet. Inden for spørgerammerne på plejeboligområdet og 
hjemmeplejeområdet er dette hensyn ikke afgørende, og spørgsmålene kan struk-
tureres tematisk. 

Strukturen af spørgerammerne påvirkes naturligvis af, at to af spørgerammerne 
anvendes af interviewere, mens den sidste spørgeramme udfyldes af målgruppen 
selv. I forhold til handicapområdet og plejeboligområdet er det væsentligt, at 
spørgerammen organiseres således, at interviewerne har let ved efterfølgende at 
identificere spørgsmål, som brugerne havde vanskeligt ved at besvare. Inden for 
spørgerammen til hjemmeplejeområdet skal der tages særligt hensyn til, at struk-
turen er enkel og ligefrem, og at den anvendte skrifttype er letlæselig og tilstræk-
kelig stor. 

Det er endvidere erfaringen fra pilotprojektet, at det fungerer mindre godt at place-
re ”får ikke denne hjælp” som svarkategorien længst til venstre. Deloitte anbefaler, 
at kategorien flyttes, således at den visuelt står længere til højre. 

Antal spørgsmål 
Erfaringerne fra pilotprojektet indikerer, at spørgerammen på handicapområdet 
maksimalt bør indeholde 10-12 spørgsmål, og at spørgerammen på henholdsvis 
plejeboligområdet og hjemmeplejeområdet maksimalt bør indeholde 18-20 
spørgsmål. 

En væsentlig iagttagelse er, at der i forhold til målgrupperne på hjem-

mepleje- og plejeboligområdet godt kan benyttes fempunktsskalaer, 

mens der på handicapområdet ikke bør være flere end tre svarmulig-

heder, idet der er stor variation i brugergruppen blandt handicappede i 

botilbud og mange ikke har de kognitive forudsætninger for at nuance-

re deres svar yderligere. 
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Generelt fungerer det bedst med åbne spørgsmål til især de målgrup-

per, hvor undersøgelserne gennemføres ved personlige interview. De 

åbne spørgsmål er særligt på handicapområdet gode til at sætte ram-

men for interviewet og fungere som en ventil, hvor brugerne kan få 

luft for deres holdninger. Særligt på handicapområdet er erfaringerne, 

at citater fra de åbne spørgsmål har bidraget til at sætte ord på bruger-

nes oplevelser og dermed understøtte de kvantitative svar. Efterbe-

handlingen har været forbundet med et begrænset ressourceforbrug på 

grund af et lille antal respondenter. Det er således erfaringen fra pilot-

projektet, at svarene ikke bidrager med væsentlig ny viden, men de 

kan være nyttige til at sætte ord på brugernes oplevelser. 

På henholdsvis hjemmepleje- og plejeboligområdet er det Deloittes 

erfaring, at åbne spørgsmål er mindre væsentlige. Besvarelserne er 

grundet det højere respondentantal mere omkostningskrævende at ana-

lysere, og de har vist sig at bibringe mindre, analytisk værdi. Interes-

sen for de åbne spørgsmål har også været betydelig lavere på hjemme-

pleje- og plejeboligområdet. Herudover kan det virke stødende på per-

sonalet, hvis der fremkommer meget hårde og personlige kommentarer 

rettet mod personalet. Det er Deloittes erfaring, at åbne spørgsmål 

fungerer godt på handicapområdet, og at de af hensyn til ressourcer 

samt brugere og personale fungerer mindre godt på hjemmepleje- og 

plejeboligområdet. 

3.3 Erfaringer (spørgsmålenes kvalitet) 

I denne erfaringsopsamling er det muligt at vurdere spørgsmålenes 

kvalitet ved blandt andet at se på, om der er et mønster i de spørgsmål, 

der ikke besvares eller besvares med ikke meningsbærende svar (fx 

”ved ikke”), og ved at se på, hvilken variant af spørgsmålene der bru-

ges. Det sidste er muligt på handicap- og plejeboligområdet, hvor der 

som nævnt har været to varianter af de fleste spørgsmål. 

Figurerne nedenfor viser frafaldsmønsteret for hvert fast spørgsmål 

inden for de tre spørgerammer. 
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Figur 3.2: Frafaldsmønsteret 
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På handicapområdet har 3-12 procent af brugerne svaret ”ved ikke” 

eller ikke besvaret de faste spørgsmål, jf. figuren ovenfor. Det er sær-

ligt spørgsmålene om, hvorvidt personalet fortæller brugerne, hvad der 

skal ske, hvorvidt personalet lytter til brugernes ønsker, og hvorvidt 

brugerne får hjælp til bedre at klare sig selv, som flere brugere har 

vanskeligt ved at besvare. Det stemmer overens med interviewernes 

oplevelse af, at brugerne har sværest ved at besvare de spørgsmål, der 

handler om brugernes selvudvikling, og de spørgsmål, der ikke handler 

om konkrete forhold. 

På plejeboligområdet er der 3-6 procent af brugerne, der har svaret 

”ved ikke” eller ikke har besvaret spørgsmålet. Det er således en rela-

tivt lille del af brugerne, der ikke har kunnet besvare spørgsmålene. 

På hjemmeplejeområdet er den hyppigste årsag til ikke at besvare 

spørgsmålene, at brugerne ikke modtager hjælp til den pågældende 

ydelse. Det gælder særligt spørgsmålene om personlig pleje. Figuren 

ovenfor indikerer endvidere, at brugerne i stedet for at anvende ”ved 

ikke” undlader at besvare de spørgsmål, der er vanskelige at besvare. 

På tværs af alle tre områder ses det mindste frafald i forhold til 

spørgsmål, der handler om personalet. Det er Deloittes erfaring, at år-

sagen hertil er, at spørgsmålene er vedkommende og relevante for stort 

set alle brugerne. 
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Faktaboks 3.3: Alternativ formulering af spørgsmål 

I én kommune blev det i forbindelse med pilotprojektet på handicapområdet be-
sluttet at udarbejde alternative formuleringer af to af de faste spørgsmål. 

Oprindelige spørgsmål  Alternative spørgsmål 

A: Taler dem, der arbejder her, 
pænt til dig? ► 

A: Hvordan taler personalet til 
dig? 

A: Har du det godt med perso-
nalet? 

B: Kan du lide dem, der arbej-
der her? 

► A: Hvordan er personalet? 

 

Formålet med at udarbejde alternative spørgsmålsformuleringer var at afklare, 
hvilken betydning det havde at benytte værdiladede versus neutrale spørgsmål 
over for brugerne på handicapområdet. Testen af spørgerammerne har vist, at 
spørgsmål med moderat værdiladning synes at blive forstået bedst. Omvendt er 
det et klart metodisk princip i en spørgeskemakonstruktion, at værdiladede 
spørgsmål skal undgås. 

En analyse af forskelle mellem de oprindelige og de alternative spørgsmål viser: 

 Hvordan taler personalet til dig?: 9 procent færre svarer positivt på 
spørgsmålet med den neutrale formulering. Til gengæld har 6 procent 
færre svaret på spørgsmålet. 

 Hvordan er personalet?: 2 procent færre svarer positivt på spørgsmålet 
med den neutrale formulering. Til gengæld har 4 procent færre svaret på 
spørgsmålet. 

Det forholder sig med andre ord således, at neutrale spørgsmål kan resultere i 
mindre positive besvarelser, men også i lidt større frafald. Der er i udarbejdelsen 
af spørgerammer derfor en afvejning mellem at sikre højest mulig deltagelsespro-
cent og anvende neutrale spørgsmål, der er metodisk mest korrekte, men også 
mere abstrakte og vanskeligere at besvare for brugere med handicap. 

Det er også værd at bemærke, at 7-10 procent af brugerne har svaret mere nega-
tivt på den alternative end den oprindelige spørgsmålsformulering. Det kan også 
være udtryk for, at det ikke udelukkende handler om ladningen i formuleringerne, 
men også at indholdet i de to formuleringer er forskelligt. 

På handicap- og plejeboligområdet, hvor spørgerammen blev anvendt 

til besøgsinterview, havde interviewerne som nævnt to varianter af de 

fleste spørgsmål, hvor B-varianten udgjorde en forenklet og mindre 

nuanceret formulering af A-varianten. Figuren nedenfor angiver for de 

to spørgerammer, hvor hyppigt B-varianten er anvendt. 

I tabellen nedenfor fremgår A- og B-varianterne for plejeboligområdet 

A-variant B-variant 

Frivilligt: Hvad synes du om de uden-
dørs områder her i [plejeboligens navn]? Hvad synes du om områderne udenfor? 

Frivilligt: Hvad synes du om hjælpen til 
tøjvask? Hvad synes du om tøjvasken her? 

Fast: Hvad synes du om hjælpen til ren-
gøring? Hvad synes du om rengøringen her? 

Frivilligt: Hvad synes du om de daglige 
aktiviteter, der tilbydes her på stedet? 

Hvad synes du om det, du kan lave i 
løbet af dagen? 

Fast: Hvad synes du om hjælpen til af- 
og påklædning? 

Hvad synes du om hjælpen til at få tøj 
på? 
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A-variant B-variant 

Frivilligt: Hvad synes du om jeres fælles 
lokaler? 

Hvad synes du om de steder, hvor I alle 
er samlet? 

Frivilligt: Synes du, at der går for lang 
tid, fra du kalder på hjælp, til personalet 
kommer? 

Synes du, at dem, der arbejder her, 
kommer hurtigt, når du kalder på hjælp? 

Frivilligt: Hvad synes du om de arran-
gementer, der afholdes her på stedet? 

Hvad synes du om jul og fødselsdage 
her på stedet? 

Frivilligt: Hvad synes du om hjælpen til 
indkøb? 

Hvad synes du om hjælpen til at få købt 
ind? 

Frivilligt: Synes du, at personalet tager 
hensyn til dine ønsker? 

Synes du, at dem, der arbejder her, 
lytter til dig? 

Frivilligt: Synes du, at personalet er om-
sorgsfulde? 

Synes du, at dem, der arbejder her, 
tager sig af dig? 

Frivilligt: Hvad synes du om hjælpen til 
toiletbesøg? 

Hvad synes du om hjælpen til at komme 
på toilettet? 

Fast: Hvad synes du samlet set om at 
bo her i [indsæt plejeboligens navn]? Hvad synes du om at være her? 

Fast: Synes du, at personalet er venli-
ge? 

Synes du, at dem, der arbejder her, er 
søde? 

I tabellen nedenfor fremgår begge varianter for handicapområdet 

A-variant B-variant 

Frivilligt: Tager personalet hensyn til dig, 
når du skal i bad? 

Er dem, der arbejder her, gode til at 
hjælpe dig med at komme i bad? 

Fast: Fortæller personalet dig, hvad der 
skal ske? Får du at vide, når der sker noget nyt? 

Frivilligt: Hvad synes du om de fælles 
ture og arrangementer, som I har her? Laver I sjove ting her? 

Fast: Synes du, at du får hjælp til bedre 
at klare dig selv? Får du hjælp til at gøre ting selv? 

Frivilligt: Hjælper personalet dig med at 
deltage i aktiviteter her og andre steder i 
området? 

Får du hjælp til at lave noget, som du 
synes er sjovt? 

Frivilligt: Hvad synes du om maden, du 
får her i [botilbuddets navn]? Hvordan smager maden? 

Fast: Har du det godt med personalet i 
(botilbuddets navn)? Kan du lide dem, der arbejder her? 

Fast: Synes du, at personalet lytter til 
dine ønsker? 

Spørger dem, der arbejder her, hvad du 
gerne vil? 

Fast: Hvad synes du alt i alt om [botil-
buddets navn]? Hvad synes du om at bo her? 

Frivilligt: Hvad synes du om hjælpen til 
rengøring i din bolig? 

Hvad synes du om rengøringen i din 
bolig? 

Frivilligt: Kan du være alene i fred og ro, 
når du gerne vil? 

Kan du være hos dig selv, når du gerne 
vil? 

Figuren nedenfor angiver for de to spørgerammer, hvor hyppigt B-

varianten er anvendt. 
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Figur 3.3: Andelen af B-varianter 
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Begge figurer viser, at de forenklede spørgsmål i vid udstrækning har 

fundet anvendelse. På plejeboligområdet i op til hvert fjerde interview 

og på handicapområdet i ét enkelt interview i helt op til halvdelen af 

besvarelserne. 

I de to tilfælde på handicapområdet, hvor B-varianten blev brugt hyp-

pigst, var de to varianter af spørgsmålet om hjælp således: 

Hvad der 
skal ske i 
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A: Fortæller personalet dig, hvad der skal ske? 

B: Får du at vide, når der sker noget nyt? 
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Frivilligt: Hvad synes du om de arrangementer, …

Gennemsnit

Frivilligt: Hvad synes du om hjælpen til indkøb?

Frivilligt: Synes du, at personalet tager hensyn til …

Frivilligt: Synes du, at personalet er omsorgsfulde?

Frivilligt: Hvad synes du om hjælpen til toiletbesøg?

Fast: Hvad synes du samlet set om at bo her i …

Fast: Synes du, at personalet er venlige?
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Hjælpen til  
at komme i 
bad? 

A: Tager personalet hensyn til dig, når du skal i bad? 

B: Er dem, der arbejder her, gode til at hjælpe dig med at 
gå i bad?  

Da der i det ene tilfælde er tale om et fast spørgsmål, hvor det i 55 

procent af interviewene var nødvendigt at benytte B-varianten, kan det 

således være relevant at lade A-varianten udgå af spørgerammen. 

På handicapområdet er det erfaringen, at B-varianten i gennemsnit er 

blevet brugt i forhold til mere end 30 procent af spørgsmålene. Det er 

derfor yderst relevant at have en B-variant af spørgsmålene. 

Faktaboks 3.4: Frafald for spørgerammer og spørgsmålstyper 

Figuren illustrerer den samlede andel af svaret ”ved ikke” og manglende besva-
relser på tværs af spørgsmålstyper og serviceområder. 

På handicap- og plejeboligområdet synes de faste spørgsmål at fungere bedst. 
Det er positivt i henseende til mulighederne for at sammenligne mellem kommu-
nerne. 

Det samme er ikke tilfældet på hjemmeplejeområdet, som dog har et generelt 
højere frafald på spørgsmålene, sandsynligvis fordi denne målgruppe ikke inter-
viewes personligt. 

 

 

Faktaboksen nedenfor sammenfatter Deloittes erfaringer med de an-

vendte spørgsmål. 
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Faktaboks 3.5: Erfaringer med spørgsmålene 

På alle tre områder har erfaringerne vist, at spørgsmålene skal være så konkrete 
og så vedkommende for brugerne som muligt. Det synes at være en indlysende 
metodisk regel, men det er vanskeligere, end man tror. For alle tre målgrupper 
gælder, at det bedste svar afgives, når spørgsmålene handler om emner, der 
knytter sig til den nære hverdag, og formuleres i et ligefremt sprog. Generelle 
spørgsmål, som måske udspringer af forvaltningspolitiske diskurser eller på an-
den vis udgør abstraktioner over brugernes hverdag og de ydelser, de modtager, 
er meget svære at besvare. 

På handicap- og plejeboligområdet, hvor flere brugere har nedsat psykisk funkti-
onsevne, viser erfaringerne desuden, at der bør være færrest mulige spørgsmål, 
der handler om ”den samlede vurdering” af dette eller hint. Tilsvarende har det 
vist sig – jævnfør figurerne ovenfor – særdeles nyttigt for interviewerne, at der på 
forhånd er udarbejdet to synonyme formuleringer (A- og B-variant), der kan an-
vendes til de brugere, der har vanskeligt ved at forstå spørgsmålene. 

3.4 Vurderinger og anbefalinger 

De anvendte spørgerammer er resultatet af en langvarig og omfattende 

udviklingsproces, hvor mange interessenter har været involveret. 

Spørgerammerne har ad flere omgange været testet på de relevante 

målgrupper, og det har vist sig vanskeligt at udvikle den perfekte 

spørgeramme, når hensyn til målgruppernes kognitive evner skal afve-

jes med metodiske, praktiske og interessemæssige forhold. Derfor re-

præsenterer vores vurderinger af spørgerammen og anbefalinger es-

sensen af systematisk opsamlede erfaringer fra flere tusinde interview 

(heraf mange besøgsinterview) gennemført blandt samtlige brugere i 

de tre målgrupper i de syv kommuner. Disse erfaringer har affødt en 

række anbefalinger, som vi anser for afgørende for at få spørgeram-

mer, der mest hensigtsmæssigt kan anvendes over for de tre målgrup-

per. 

Anbefaling 4: Antallet af spørgsmål 

Deloitte anbefaler, at spørgerammerne for de tre målgrupper er så korte som mu-
ligt, og at de på handicapområdet ikke overstiger 10-12 spørgsmål og på hjem-
mepleje- og plejeboligområdet ikke overstiger 18-20 spørgsmål. 

Det kan naturligvis ikke fastslås præcist, hvor mange spørgsmål en 

spørgeramme maksimalt må have. En spørgeramme kan godt have 

flere end de anbefalede spørgsmål og alligevel evne at fastholde bru-

gernes interesse. På samme måde kan en spørgeramme også have få 

spørgsmål, der ikke kan holde brugernes fokus. Konkrete og vedkom-

mende spørgsmål kan således gøre det muligt at øge antallet af 

spørgsmål yderligere. 
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Anbefaling 5: Stil konkrete og vedkommende spørgsmål 

Deloitte anbefaler, at spørgerammerne alene indeholder spørgsmål, der er meget 
konkrete og vedkommende for brugerne. Jo mere vedkommende og relevante, 
spørgsmålene er, jo mere sandsynligt er det, at brugerne kan svare meningsfuldt. 

Som konsekvens anbefaler Deloitte, at man i formuleringen af eksempelvis lokale 
spørgsmål afstår fra at stille spørgsmål om politisk-administrative initiativer eller 
koncepter, medmindre spørgsmålet kan stilles i et sprog, der kan reflekteres i 
brugernes hverdag. 

Denne anbefaling er ikke mindst afgørende på handicap- og plejeboligområdet, 
men bør også følges på hjemmeplejeområdet. 

Videre anbefales det, at svarmulighederne på handicapområdet baseres på en 
trepunktsskala, eventuelt med visuel støtte af kort med smiley på. En fempunkts-
skala kan benyttes på især hjemmeplejeområdet, men også på plejeboligområdet. 

En måde at sikre vedkommende spørgsmål på er at gøre det muligt at 

stille spørgsmålene på forskellige måder over for forskellige brugere. 

Det er først og fremmest realisabelt under besøgsinterview, hvor inter-

viewerne kan vurdere brugernes kontekst og forudsætninger og tilpas-

se spørgsmålene herefter. 

For at spørgsmålene bliver så anvendelige som muligt bør de ligeledes 

vedrøre forhold, der reelt er styrbare, og som kan gøres til genstand for 

politisk-administrativ prioritering. 

Anbefaling 6: Varianter af spørgsmål 

I de tilfælde, hvor spørgerammer skal understøtte besøgsinterview med brugere, 
der vurderes at have en nedsat psykisk funktionsevne, anbefaler Deloitte, at der 
som en del af spørgerammen formuleres mindst to autoriserede varianter af hvert 
spørgsmål.  

Det bør undgås, at interviewere under interview selv formulerer fortolkninger af 
spørgerammens spørgsmål. Kun autoriserede varianter bør benyttes, og såfremt 
brugerne ikke forstår en af de to varianter, er spørgsmålet ubesvaret.  

Grundlaget for sammenlignelighed mellem kommuner hviler på en 

fast kerne af spørgsmål, der skal have generel relevans for alle, men 

som også skal være robust over tid. For hvert enkelt af de faste 

spørgsmål har vi nedenfor vurderet, om erfaringerne fra pilotprojektet 

har affødt et behov for konkrete tilpasninger af de tre spørgerammer. 

I tabellen nedenfor ses forslag til tilpasninger af spørgeskemaet til ud-

viklingshæmmede i botilbud. 
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Anbefaling 7: De faste og frivillige spørgsmål i botilbud 

På grundlag af erfaringerne fra pilotprojektet er det Deloittes anbefaling, at der foretages nedenstående tilpasnin-
ger af de faste spørgsmål. 

Nr. Spørgsmål Tilpasning Forklaring 

Handicap 

1 Hvad synes du om at bo her? Uændret  

2 Taler dem, der arbejder her, pænt til dig? Uændret  

3 
Har du det godt med personalet i botil-
buddet? 

A-varianten udgår, så Kan du lide dem, 
der arbejder her? er eneste variant. 

Semantisk er det vurderet at: kunne lide 
og have det godt med personalet er ikke 
det samme. Ekspertpanelet har understøt-
tet denne konklusion. 

4 
Fortæller personalet dig, hvad der skal 
ske? 

B- varianten udgår 
Begrundelsen er, at det er vurderet, at de 
to spørgsmål ikke måler det samme. 

5 
Synes du, at du får hjælp til bedre at klare 
dig selv? 

Uændret 

Selvom mange brugere havde vanskeligt 
ved at besvare dette, bør det beholdes. 
Årsagen er primært, at pilotkommunerne 
alle har fremhævet dette som et særdeles 
vigtigt spørgsmål, der kan anvendes i 
arbejdet med kvalitetsudvikling. 

6 
Synes du, at personalet lytter til dine 
ønsker? 

I B-varianten ændres spørger til lytter 
Tilpasningen sker af semantiske årsager, 
således at de to varianter måler det sam-
me. 

7 
Får du nok hjælp til at være sammen med 
din familie og dine venner? 

Udgår 

På baggrund af erfaringerne fra pilotpro-
jektet og udtalelser fra ekspertpanelet 
vurderes spørgsmålet at give begrænset 
information. Endvidere er det at få nok 

hjælp ikke et passende udtryk. 

7 ny Bestemmer du selv over dine penge? 
Nyt spørgsmål 
Spørgsmålet bør være frivilligt 

Spørgsmålet viser noget om medbe-
stemmelse og er af flere deltagende 
kommuner blevet fremhævet som noget 
væsentligt at spørge til. 

8 Hvad synes du om de andre, der bor her? Uændret  

9 
Er der nogen, der bor her, som du er 
bange for? 

Uændret 
 

10 
Kan du være alene i fred og ro, når du 
gerne vil? 

alene udgår af A-varianten 
Det vigtige er om brugeren kan være i fred 
og ro og ikke så meget om brugeren er 
alene. 

11 
Hjælper personalet dig med at deltage i 
aktiviteter her og andre steder i området? 

Uændret 
 

12 
Hvad synes du om maden, du får her i 
botilbuddet? 

Uændret 
 

13 
Tager personalet hensyn til dig, når du 
skal i bad? 

A-varianten udgår 
 

14 
Hvad synes du om hjælpen til rengøring i 
din bolig? 

Udgår 

Rengøring er ikke en del af kerneydelsen. 
De deltagende kommuner har endvidere 
givet udtryk for, at dette ikke bibringer 
vigtig viden for dem. 

14 ny 
Bestemmer du selv, hvornår du skal i 
seng? 

Nyt spørgsmål 
Spørgsmålet bør være frivilligt 

Spørgsmålet viser noget om medbe-
stemmelse og er af flere deltagende 
kommuner blevet fremhævet som noget 
væsentligt at spørge til. 

15 
Hvad synes du om de fælles ture og 
arrangementer, I har her? 

Uændret 
 

16 Hvad synes du samlet set om at bo her? Uændret  
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I tabellen nedenfor ses forslag til tilpasninger i spørgeskemaet til ældre 

i plejebolig. 

Anbefaling 8: De faste og frivillige spørgsmål i plejeboliger 

På grundlag af erfaringerne fra pilotprojektet er det Deloittes anbefaling, at der foretages nedenstående tilpasnin-
ger af de faste spørgsmål. 

Nr. Spørgsmål Tilpasning Forklaring 

Plejebolig 

1 Hvad synes du om at bo her? Udgår 

Dette udgår, da spørgsmålet ikke har 
bidraget med væsentlig viden, og da 
efterbehandlingen er forbundet med 
ressourcer. 

2 Hvad synes du om din bolig? Uændret  

3 Hvad synes du om jeres fælles lokaler? Uændret  

4 
Hvad synes du om de udendørs områder 
her i plejeboligen? 

Uændret 

Dette spørgsmål står uændret trods det 
store frafald på A-varianten. Det skyldes, 
at de ydre områder kan være vigtige for 
mange beboere i plejeboliger. 

5 
Hvad synes du om de daglige aktiviteter 
her på stedet? 

B-varianten udgår 
Semantisk måler de to varianter ikke helt 
det samme, og det vurderes, at A-
varianten er den mest præcise af de to. 

6 
Hvad synes du om de arrangementer, der 
tilbydes her på stedet? 

Uændret 
 

7 
Hvad synes du om hjælpen til at komme i 
bad? 

Uændret 
 

8 
Hvad synes du om hjælpen til at blive 
vasket? 

Uændret 
Kan eventuelt gøres frivilligt 

Dette spørgsmål handler om en vigtig del 
af kerneydelsen i personlig pleje, men da 
det måler omtrent det samme som 
spørgsmål 7, kan man overveje at gøre 
spørgsmålet frivilligt. 

9 Hvad synes du om hjælpen til toiletbesøg? Uændret  

10 
Hvad synes du om hjælpen til af- og 
påklædning? 

Uændret 
 

11 
Hvad synes du om den personlige pleje 
samlet set? 

Uændret 
 

12 Hvad synes du om hjælpen til rengøring? Uændret  

13 Hvad synes du om hjælpen til indkøb? Udgår 

Plejeboligerne har organiseret sig meget 
forskelligt, og ikke alle tilbyder denne 
ydelse. Endvidere er det erfaringen, at 
brugerne ikke har kunnet skelne mellem 
indkøb leveret som ydelse og indkøb, de 
selv betaler sig til eller får fra pårørende. 

14 Hvad synes du om hjælpen til tøjvask? A-varianten udgår 
Brugerne får ikke hjælp til tøjvask, men 
afleverer og får vasket deres tøj. Derfor er 
A-varianten ikke relevant. 

15 
Hvad synes du om den praktiske hjælp 
samlet set? 

Uændret 
 

16 Hvad synes du om maden her? Uændret, men flyttet 
Madservice er ikke en del af den praktisk 
hjælp og leveres som oftest ikke af sam-
me leverandør. Derfor flyttes spørgsmålet. 

17 
Synes du, at den hjælp, du får, er lige god, 
uanset hvilken hjælper der kommer hos dig? 

Uændret 
 

18 
Synes du, at der går for lang tid, fra du 
kalder på hjælp, til den kommer? 

Uændret 
 

19 Synes du, at personalet er venlige? Gøres frivilligt 

Dette spørgsmål er meget lidt diskrimine-
rende. Næsten alle svarer positivt på dette 
spørgsmål. Derfor bør spørgsmålet ikke 
være en del af den faste stamme. 

20 Er personalet omsorgsfulde? Uændret  

21 
Synes du, at personalet tager hensyn til 
dine ønsker? 

Ændring i formulering til Synes du, at 
personalet udviser respekt over for dig? 

Respekt er vurderet til at være et mere 
præcist udtryk. Det er endvidere både 
Deloittes og ekspertpanelets vurdering, at 
brugernes kan forstå ordet respekt. 

22 Hvad synes du samlet set om at bo her? Uændret  
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I tabellen nedenfor ses forslag til tilpasninger i spørgeskemaet til bor-

gere, der modtager hjemmepleje. 

Anbefaling 9: De faste og frivillige spørgsmål i hjemmepleje 

På grundlag af erfaringerne fra pilotprojektet er det Deloittes anbefaling, at der foretages nedenstående tilpasnin-
ger af de faste spørgsmål. 

Nr. Spørgsmål Tilpasning Forklaring 

Hjemmepleje 

 Generelt om skemaet 
Svarkategorien jeg modtager ikke hjælp 
flyttes visuelt til efter ved ikke 

Erfaringerne fra pilotprojektet viser, at 
relativt mange brugere svarer, at de ikke 
modtager ydelser, som kommunernes 
registre viser, at de faktisk modtager. 
Derfor flyttes svarkategorien visuelt for at 
mindske denne fejlkilde. 

1 Hvad synes du om hjælpen til at gå i bad? Uændret  

2 
Hvad synes du om hjælpen til at vaske 
dig? 

Gøres frivilligt 

Spørgsmålet korrelerer meget højt med 
spørgsmålet om bad, og erfaringerne 
viser, at spørgsmålene måler næsten det 
samme. Spørgsmålet kan derfor gøres 
frivilligt. 

3 
Hvad synes du om hjælpen til toiletbe-
søg? 

Udgår 

Der er meget få brugere, der modtager 
hjælp til dette. Samtidig viser det sig, at 
mange brugere, der modtager ydelsen, på 
dette spørgsmål svarer får ikke hjælp. 

4 
Hvad synes du om hjælpen til af- og 
påklædning? 

Uændret 
 

5 
Hvad synes du om den personlige pleje 
samlet set? 

Uændret 
 

6 Hvad synes du om hjælpen til rengøring? Uændret  

7 Hvad synes du om hjælpen til indkøb? Udgår 

Erfaringerne viser, at brugerne ikke har 
kunnet skelne mellem indkøb leveret som 
ydelse og indkøb, de selv betaler sig til 
eller får fra pårørende. 

8 Hvad synes du om hjælpen til tøjvask? Uændret  

10 
Hvad synes du om den praktiske hjælp 
samlet set? 

Uændret 
 

9 Hvad synes du om maden, du får leveret? Flyttet 
Madservice er ikke en del af den praktiske 
hjælp og leveres som oftest ikke af sam-
me leverandør. Derfor flyttes spørgsmålet 

11 
Er det oftest de samme hjælpere, der 
kommer hos dig? 

Bør være fast 

Dette er et vigtigt element i, hvordan 
brugerne oplever den service, de modta-
ger fra kommunen. Mange brugere ople-
ver, at det ikke er de samme hjælpere, der 
kommer i deres hjem. 

12 
Er hjælpen lige god, uanset hvilken hjæl-
per der kommer i dit hjem? 

Bør være fast 

Dette er et vigtigt element i, hvordan 
brugerne oplever den service, de modta-
ger fra kommunen. Mange brugere ople-
ver, at kvaliteten varierer på tværs af de 
forskellige hjælpere. 

13 
Kommer hjælperne generelt på de aftalte 
tidspunkter? 

Uændret 
 

14 
Hvordan er kontakten til kommunens 
visitator? 

Overveje at lade udgå 
Brugerne har meget vanskeligt ved at 
huske visitator. 

15 Er hjælperne venlige over for dig? Spørgsmålet gøres frivilligt 

Dette spørgsmål er meget lidt diskrimine-
rende. Cirka 95 procent af brugerne har 
svaret ja på spørgsmålet. Spørgsmålet 
bør derfor ikke være en del af den faste 
ramme. 

16 Er hjælperne omsorgsfulde over for dig? Uændret  

17 
Tager hjælperne hensyn til dine ønsker og 
behov? 

Ændring i formulering til Synes du, at 
personalet udviser respekt over for dig? 

Respekt er vurderet til at være et mere 
præcist udtryk. Det er endvidere både 
Deloittes og ekspertpanelets vurdering, at 
brugernes kan forstå ordet respekt. 

18 
Hvad synes du samlet set om den hjem-
mepleje, du modtager? 

Uændret  
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19 
Ved du, at du kan vælge frit mellem kom-
munale og private leverandører? 

Udgår 
Dette har brugerne meget vanskeligt ved 
at svare på. 

20 
Hvor vigtigt er det for dig at kunne vælge 
mellem kommunale og private leverandø-
rer? 

Udgår 
Dette har brugerne meget vanskeligt ved 
at svare på. 

21 
Ved du, at du kan benytte dig af fleksibel 
hjemmehjælp? 

 Udgår 
Dette har brugerne meget vanskeligt ved 
at svare på. 

 

Spørgeskemaerne anvendt i pilotprojektet og Deloittes anbefalinger til 

opdaterede skemaer findes i bilag 1 og 2. 

Skiftende dagsordener og strukturelle forskelle vil betyde, at kommu-

nerne også fremover vil ønske at påvirke spørgerammernes indhold. 

Derfor vil der i kommunerne være et behov for at supplere spørge-

rammerne med lokale spørgsmål. Det er dog Deloittes vurdering, at 

der kun bør inddrages lokale spørgsmål, i det omfang spørgsmålene 

belyser temaer, der ikke allerede er belyst inden for den faste og frivil-

lige spørgeramme. Det er Deloittes erfaring, at det for den enkelte 

kommune kan være vanskeligt at udforme spørgsmål af en tilstrække-

lig metodisk kvalitet, og det er derfor vores erfaring, at lokale spørgs-

mål med fordel kan pilottestes, inden de indarbejdes i spørgeskemaer-

ne. 

Anbefaling 10: Lokale og frivillige spørgsmål 

Deloitte lægger til grund, at kommunerne fortsat kan vælge ud fra en godkendt 
liste af frivillige spørgsmål eller selv kan formulere lokale spørgsmål. Netop denne 
mulighed vil sikre, at brugertilfredshedsundersøgelser kan tilgodese både ønsket 
om sammenlignelighed og behovet for at afdække særlige lokale problemstillin-
ger. 

Vi anbefaler dog, at der generelt udvises mådehold med antallet af frivillige og 
lokale spørgsmål, jf. anbefaling 1 på side 21. 

Vi anbefaler endvidere, at der ikke stilles lokale spørgsmål til temaer, der allerede 
er dækket af den eksisterende spørgeramme, og at lokale spørgsmål pilottestes, 
inden de inkluderes i spørgeskemaerne. 

En vigtig forudsætning for at tilgodese sammenlignelighed over tid er, 

at spørgsmålene stilles ens. 

Anbefaling 11. Faste spørgsmål 

Af hensyn til sammenlignelighed over tid anbefaler Deloitte, at spørgerammerne 
bevares ensartet over tid. Det gælder i særlig grad de faste spørgsmål. 
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4 Målgrupper 
Pilotprojektet omfatter brugere på handicap-, plejebolig- og hjemme-

plejeområdet. Det er alle tre forholdsvis udfordrende målgrupper i 

henseende til mulighederne for at gennemføre metodisk optimale bru-

gertilfredshedsundersøgelser. Dette kapitel handler om erfaringerne 

med de tre målgrupper og de udfordringer, der har knyttet sig til at 

afgrænse dem. Kapitlet indledes med en beskrivelse af den anvendte 

målgruppedefinition og efterfølges af en redegørelse for kendetegnene 

ved de tre målgrupper i relation til gennemførelsen af undersøgelserne. 

Kapitlet afsluttes med en vurdering af hensigtsmæssigheden i mål-

gruppernes afgrænsning. 

4.1 Definitioner af målgrupper 

Pilotprojektet har omfattet tre målgrupper: handicappede brugere i bo-

tilbud, brugere, der bor i plejebolig, og brugere over 67 år, der modta-

ger hjemmepleje. Den præcise definition af disse tre målgrupper frem-

går af tabellen nedenfor. 

Tabel 4.1: Afgrænsning af målgrupperne 

 Inklusionskriterier Eksklusionskriterier 

H
a

n
d

ic
a
p

p
e
d

e
 i
 b

o
ti
lb

u
d

 

 Brugere på 18 år eller derover, der bor i botilbud, 
hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktio-
ner med tilhørende personale, jf. servicelovens 
§§ 107 og 108 og almenboligloven § 105, og an-
dre tilsvarende boligformer. 

 Brugere med funktionsnedsættelse såsom ned-
sat fysisk funktionsevne (fx syns-, høre-, kommu-
nikations- og mobilitetsnedsættelse) og nedsat 
psykisk funktionsevne (fx intellektuelle og kogniti-
ve forstyrrelser, udviklingshæmning og udvik-
lingsforstyrrelser, herunder autismespektret og 
ADHD). 

 Brugere, der er visiteret til en plads i tilbud, hvor 
kommunen ikke fører det driftsorienterede tilsyn. 
Det vil sige brugere, der er visiteret til en plads i 
regionale tilbud eller tilbud i andre kommuner. 

 Brugere, der er visiteret til primær behandling for 
sindslidelse (fx angst, depression, forandret virke-
lighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse og 
spiseforstyrrelse). 

P
le

je
b
o

lig
 

 Brugere på 67 år eller derover, der bor i en pleje-
bolig, som de er visiteret til af kommunen, og 
som kommunen fører det driftsorienterede tilsyn 
med. Her er dog også medtaget de forholdsvis få 
brugere under 67 år i plejeboliger. 

 Plejebolig omfatter døgntilbud for ældre med her-
til knyttede servicearealer. 

 Plejebolig omfatter endvidere plejehjem efter 
servicelovens § 192. 

 Ingen. 

H
je

m
m

e
-

p
le

je
  Brugere på 67 år eller derover, der modtager 

personlig og/eller praktisk hjælp i eget hjem efter 
serviceloven. 

 Brugere under 67 år. 

Afgrænsningen indebærer på hjemmeplejeområdet, at undersøgelsen 

omfatter brugere over 67 år, der modtager hjemmepleje, mens under-

søgelsen ikke medtager brugere under 67 år, selvom den samme ydelse 
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også leveres til disse brugere. Undersøgelsen omfatter alle brugere, 

som i henhold til afgrænsningen modtager hjælp fra private, selvejen-

de og offentlige leverandører. 

Faktaboks 4.1: Inddragelse af brugere under 67 år i hjemmeplejen 

To kommuner valgte i forbindelse med pilotprojektet at udvide målgruppen af bru-
gere på hjemmeplejeområdet, så også brugere under 67 år blev omfattet. Denne 
afgrænsning betød, at undersøgelsen kunne fokusere på den samlede bruger-
gruppe. Brugere under 67 år udgør cirka 18 procent af den samlede målgruppe i 
de to kommuner. 

På plejeboligområdet er afgrænsningen mindre kompliceret. Alle ple-

jeboliger i kommunerne er omfattet af undersøgelsen. Som udgangs-

punkt indgår brugere under 67 år ikke. Af praktiske hensyn og af hen-

syn til brugerne og kommunernes kvalitetsudvikling er de knap 7 pro-

cent brugere under 67 år i plejeboliger dog medtaget. 

På handicapområdet indebærer afgrænsningen, at det udelukkende er 

de tilbud, som kommunerne fører driftsorienteret tilsyn med, der er 

omfattet af undersøgelsen. De pladser, kommunerne køber i regioner-

ne eller andre kommuner, er ikke medtaget. 

Tabel 4.2: Afgrænsning af målgruppen handicappede i botilbud 

 Fysisk funktions-
nedsættelse 

Psykisk funktions-
nedsættelse Sindslidelse 

Offentlige botilbud    

Private botilbud    

Selvejende institutio-

ner    

Midlertidige ophold    

Længerevarende  

ophold    

Regionale botilbud    

Andre kommuner    

Dagtilbud    

Ikke visiteret bolig    
 

I tabellen ovenfor fremgår en mere uddybende oversigt over, hvem der 

er omfattet, og hvem der ikke er omfattet i målgruppen for handicap-

pede i botilbud. 
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Faktaboks 4.2: Udvidet målgruppe på handicapområdet 

To af de deltagende kommuner har valgt at udvide målgruppen på handicapom-
rådet: 

• Én kommune udvidede målgruppen til også at omfatte de brugere, der modta-
ger bostøtte. Det svarer til cirka en fordobling af målgruppen i kommunen. Da 
denne gruppe bor i boformer, der ikke kræver visitation (eget hjem), var gen-
nemførelsen af besøgsinterview mere ressourcekrævende. Målgruppen har 
dog lettere ved at indgå meningsfuldt i spørgeskemaundersøgelser, og man 
kan med fordel stille spørgsmålene mere nuanceret til målgruppen. 

• En anden kommune udvidede målgruppen til at omfatte dagtilbud for handi-
cappede, brugere i psykiatriske botilbud og dagtilbud i psykiatrien og pårøren-
de. Det betød ligeledes mere end en fordobling af målgruppestørrelsen. I for-
hold til undersøgelsen blandt de sindslidende er det Deloittes erfaring, at både 
spørgeskema og svarskala kan nuanceres, da målgruppen generelt har bety-
delig lettere ved at deltage i undersøgelsen. Den hyppigste årsag til frafald 
blandt de sindslidende i botilbud var, at de ikke ønskede at deltage i inter-
viewet. I forhold til dagtilbuddene er det Deloittes erfaring, at brugerne er sær-
deles vanskelige at træffe, og at det er en ressourcekrævende proces at inter-
viewe disse brugere. 

Kommunerne har begge haft to primære bevæggrunde for at udvide målgrupper-
ne. For det første var der tidligere gennemført undersøgelser blandt målgrupper-
ne, og en opfølgning på disse var ønsket. For det andet ser kommunerne disse 
udvidelser som en naturlig del af en tilfredshedsmåling på voksenhandicap-
området. 

4.2 Forskelle mellem målgrupperne 

Hver for sig er de tre målgrupper i sagens natur ganske forskellige, 

men også inden for målgrupperne er der store forskelle, når grupperne 

betragtes på tværs af kommuner, tilbud og brugere. Tabellen nedenfor 

giver et overblik over forskellene inden for de tre målgrupper. 

Tabel 4.3: Målgruppernes forskellighed 

 Handicapområdet Plejeboligområdet Hjemmeplejeområdet 

K
o

m
m

u
n

e
r 

Der er meget store forskelle i bru-
gersammensætningen på tværs af 
kommunerne, hvilket blandt andet 
skyldes, at kommunerne i varie-
rende grad har specialiserede 
pladser til særlige målgrupper. 

Der er begrænsede forskelle i bru-
gersammensætningen på tværs af 
kommunerne, omend der er forskel-
lig praksis for, hvornår brugere tilby-
des plejebolig. 

På dette område er forskelle i 
brugersammensætningen på 
tværs af kommunerne be-
skedne og skyldes primært 
forskelle i kommunernes bru-
gersammensætning generelt. 

T
ilb

u
d
 

Også på tværs af tilbud er der 
meget store forskelle i bruger-
sammensætningen, hvilket over-
vejende skyldes, at tilbuddene er 
fokuseret på bestemte bruger-
grupper. 

Mange af tilbuddene er relativt ens-
artede, men der er enkelte tilbud, 
som har eksempelvis demensafsnit 
og dermed skiller sig ud. 

 

Tilbuddene er overvejende kom-
munale. 

Tilbuddene er overvejende kommu-
nale og i visse tilfælde selvejende. 

Hjemmeplejen leveres af 
kommunale og private leve-
randører. 

B
ru

g
e

re
 

Der er store forskelle i de enkelte 
brugeres forudsætninger for at 
deltage, herunder den psykiske 
funktionsevne. 

Meget begrænset udskiftning over 
tid. Brugere bor typisk i samme 
tilbud i mange år. 

Der er store forskelle i brugernes 
forudsætninger. Nogle har fysiske 
skavanker, men er kognitivt velfun-
gerende, mens andre har psykiske 
funktionsnedsættelser, fx demens. 

Meget stor udskiftning blandt bru-
gerne, der i gennemsnit bor 1-2 år i 
plejebolig. 

Alle i denne gruppe bor i eget 
hjem og har generelt gode 
forudsætninger for at deltage. 
Sammensætningen af brugere 
følger distrikternes sammen-
sætning på tværs af sociode-
mografiske karakteristika. 
Således kan forskellige distrik-
ter have brugere med forskel-
lige karakteristika. 
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Forskellene i brugernes forudsætninger betyder, at det er relevant at 

overveje, om der inden for målgrupperne – især på handicap- og pleje-

boligområdet – er mindre grupper, som det på forhånd er relevant eller 

nødvendigt at se bort fra i brugertilfredsundersøgelserne. 

De følgende afsnit fokuserer yderligere på dette for hver af de tre mål-

grupper og illustrerer samtidig kendetegnene ved målgrupperne. Vores 

vurderinger heraf tager blandt andet afsæt i svarprocenterne for for-

skellige målgrupper. Figuren nedenfor viser den samlede svarprocent 

fordelt på områder og pilotkommuner. Som det fremgår af figuren, er 

der især på handicap- og plejeboligområdet væsentlige variationer i 

svarprocenterne på tværs af kommunerne. På handicapområdet varie-

rer svarprocenterne fra 41 procent i Vordingborg Kommune til 76 pro-

cent i Horsens Kommune. Årsagen til den relativt store variation er 

primært forskelle i brugergrupperne i de deltagende kommuner. På 

plejeboligområdet er svarprocenterne meget ens på nær i Holbæk 

Kommune, hvor svarprocenten er markant lavere. Det er Deloittes 

vurdering, at det skyldes en relativt svagere brugergruppe i Holbæk 

Kommune. 

Figur 4.1: Svarprocenter fordelt på områder og kommuner 

 

Generelt er der tale om acceptable svarprocenter og i visse tilfælde 

meget flotte svarprocenter – ikke mindst i lyset af målgruppernes 

vekslende forudsætninger. Svarprocenterne kan til dels tilskrives me-

todevalget, som netop har skullet sikre, at flest muligt kunne indgå i 

undersøgelserne. Frafaldet og årsagerne hertil er analyseret nærmere i 

kapitel 7. De følgende afsnit redegør nærmere for kendetegnene ved de 

tre målgrupper. 
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4.3 Målgruppens kendetegn (hjemmepleje) 

Afgrænsningen af målgruppen på hjemmeplejeområdet har været 

uproblematisk, og udfordringerne ved at gennemføre tilfredshedsmå-

ling for denne målgruppe har været beskedne. Figuren nedenfor giver 

et overblik over målgruppens egenskaber. 

Figur 4.2: Målgruppens kendetegn 

Køn Alder 

  

Visiteret tid1 

 

Note:  1 Visiteret tid er opgjort som antal minutter, hver bruger er visiteret til. I de 
kommuner, hvor målgruppen under 67 år er medtaget, udgør disse bru-
gere 16-18 procent af det samlede antal brugere. 

 Der kan forekomme steder hvor fordelingerne i figurerne som resultat af 
afrundinger ikke summerer til 100 %.. 

Som det fremgår ovenfor, indgår der flest kvinder i undersøgelsen, og 

næsten to tredjedele af respondenterne er over 80 år. Herudover mod-

tager godt halvdelen af respondenterne begrænset hjælp, mens cirka en 

femtedel modtager omfattende hjælp. Der er ganske små afvigelser – 

under tre procentpoint – mellem den relative andel af brugere i mål-

gruppen og den relative andel af svar, for så vidt angår køn, alder og 

visiteret tid. 

Der er således ud fra de tilgængelige baggrundsoplysninger om re-

spondenterne grundlag for at pege på, at respondenterne afspejler mål-

gruppen på hjemmeplejeområdet. 

Da interviewene på hjemmeplejeområdet er gennemført postalt med en 

telefonisk opfølgning for manglende svar, har vi ikke registreringer af, 

om brugerne har oplevet vanskeligheder ved at besvare spørgeskema-
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et. Der er dog ikke noget i besvarelserne, der peger på, at der er syste-

matiske udfordringer med spørgerammen. 

4.4 Målgruppens kendetegn (plejebolig) 

Afgrænsningen af målgruppen på plejeboligområdet har i lighed med 

hjemmeplejeområdet været uproblematisk. Figuren nedenfor giver et 

overblik over målgruppens egenskaber. 

Figur 4.3: Målgruppens kendetegn 

Køn Alder 

  

Besøg af pårørende (familie og venner) 

 

Note:     Der kan forekomme steder hvor fordelingerne i figurerne som resultat af 
afrundinger ikke summerer til 100 %... 

På plejeboligområdet viser respondenternes baggrundsoplysninger, at 

hovedparten af respondenterne er kvinder, og at langt hovedparten – 

knap tre fjerdedele – er over 80 år. Endvidere viser baggrundsoplys-

ningerne, at godt halvdelen af respondenterne får besøg af pårørende 

1-2 gange ugentligt, mens godt en fjerdel af respondenterne får besøg 

1-3 gange om måneden. 

På plejeboligområdet er der ingen systematisk forskel i køns- og al-

dersfordelingen mellem dem, der har deltaget i undersøgelserne, og 

dem, der ikke har deltaget. 

Også på dette område er der ikke grundlag for – med de oplysninger, 

vi i pilotprojektet har haft adgang til hos kommunerne – at identificere 
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de dele af målgruppen, der systematisk ikke har besvaret spørgeram-

men. 

Ud over de viste baggrundsdata har der været ønske om at se nærmere 

på respondenternes funktionsniveau. Det har kun i meget begrænset 

omfang vist sig muligt. Dog viser de begrænsede erfaringer en tendens 

til, at der er en faldende svarprocent for brugere med lavere funktions-

niveau. 

Fordi interviewene på plejeboligområdet er foregået som besøgsinter-

view, har det været muligt at registrere interviewernes vurdering af 

brugernes reaktioner. Det er beskrevet nøjere i kapitel 8. Interviewerne 

har eksempelvis vurderet, at over 90 procent af brugerne kunne indgå 

koncentreret under det meste af eller hele interviewet. 

4.5 Målgruppens kendetegn (handicap) 

Afgrænsningen af målgruppen på handicapområdet har været vanske-

ligere end afgrænsningen af de to andre målgrupper. Eksempelvis har 

der været overvejelser om, hvorvidt sindslidende skulle være omfattet 

af undersøgelserne. Figuren nedenfor giver et overblik over målgrup-

pens karakteristika. 

Figur 4.4: Målgruppens kendetegn 

Køn Alder 

  

Note:   Der kan forekomme steder hvor fordelingerne i figurerne som resultat af 
afrundinger ikke summerer til 100 %.. 

Det ses heraf, at der er en lille overvægt af mænd i undersøgelsen og 

en jævn aldersmæssig spredning. I forbindelse med besøgsinterviewe-

ne har personalet bidraget med indsamling af nogle få relevante bag-

grundsoplysninger vedrørende respondenter. Herunder har personalet 

hjulpet med at udfylde et skema om brugerne, der tager udgangspunkt 

i standardiserede begreber for målgrupper
2
, hvilket gør det muligt at 

identificere karakteristika i målgruppen. 

                                                      
2 Begreberne for målgrupper er udviklet i forbindelse med digitaliseringsprojektet på 

handicap- og udsatte voksne-området. 
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Figur 4.5: Målgruppeklassifikation og deltagelsesprocenter 

 

Note: Da hver bruger kan have flere forskellige funktionsnedsættelser, kan hver bruger indgå flere gange i 
ovenstående tabel. Eksempelvis har langt de fleste brugere udviklingshæmning og en eller flere yderligere 
funktionsnedsættelser. 

Det skal understreges, at klassifikationen viser typen, men ikke graden 

af funktionsnedsættelse. Formålet med denne klassificering er at klar-

lægge, om der blandt bestemte brugere inden for målgruppen systema-

tisk er lave svarprocenter. 

Ikke overraskende er svarprocenten for brugere med hjerneskade og 

kommunikationsnedsættelse relativt lav – her kan kun omkring halv-

delen af målgruppen indgå i undersøgelsen, mens omkring tre fjerde-

dele af brugerne med depression eller forandret virkelighedsopfattelse 

kan indgå. 

Fordi interviewene på handicapområdet er foregået som besøgsinter-

view, har det været muligt at registrere interviewernes vurdering af 

brugernes reaktioner. Det er beskrevet nærmere i kapitel 6. 
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Faktaboks 4.3: Erfaringer med målgruppen på handicapområdet 

I forbindelse med pilotprojektets opstart gennemførte Deloitte en prætest af un-
dersøgelseskonceptet. Her blev konceptet afprøvet på udvalgte brugere på alle 
tre områder, og der blev gennemført cirka 30 semistrukturerede interview. 

Deloittes erfaringer fra denne prætest viser ligesom de endelige resultater, at 
nogle grupper særligt på handicapområdet kan have svært ved at indgå i under-
søgelsen. Det hænger sammen med den store variation i målgruppens kognitive 
udviklingsniveau. På flere af de steder, Deloitte besøgte, havde hovedparten af 
brugerne således omfattende psykiske funktionsnedsættelser. På andre steder 
var brugerne mere selvhjulpne og kunne eksempelvis gå på arbejde og transpor-
tere sig selv til og fra arbejde. 

Erfaringerne viser således, at der er stor variation i målgruppens sammensætning 
og evne til at deltage i denne form for spørgeskemaundersøgelser. 

Dette har begrænset generaliseringsmulighederne, da de svageste brugere sy-
stematisk har været udelukket fra at deltage. Endvidere har målgruppens hetero-
genitet stillet store krav til både spørgeskema og interviewere. 

4.6 Vurderinger og anbefalinger 

Det gennemførte pilotprojekt søger at afprøve metoder til brugertil-

fredshedsmålinger over for tre forholdsvis vanskeligt tilgængelige 

målgrupper. Deloitte finder dog, at der trods metodiske og praktiske 

udfordringer er grundlag for at foretage brugertilfredshedsmåling 

blandt disse tre grupper. 

På hjemmeplejeområdet har kombinationen af postale spørgeskemaer 

og opfølgende telefoniske interview ved manglende besvarelse resulte-

ret i svarprocenter på mellem 75 og 85. På plejeboligområdet, hvor der 

blev anvendt besøgsinterview, var svarprocenterne på mellem 57 og 

71, og på handicapområdet blev der opnået svarprocenter på mellem 

41 og 76. Det er karakteristisk, at svarprocenterne på handicapområdet 

svinger relativt meget, hvilket afspejler de store forskelle inden for 

denne målgruppe – ikke mindst forskellene i brugernes psykiske funk-

tionsniveau. 

Deloitte har på baggrund af oplysninger fra kommunerne identificeret 

systematiske mønstre i forhold til, hvilke brugere der vurderes ikke at 

kunne besvare spørgerammen. Der er en tendens til, at brugere med 

mere omfattende funktionsnedsættelse kan have sværere ved at indgå i 

undersøgelserne. Det afhænger dog meget af, hvilken form for funkti-

onsnedsættelse der er tale om, hvor det psykiske funktionsniveau i 

særlig grad kan udgøre en barriere. Erfaringerne viser, at mindst halv-

delen af disse brugere kan deltage i undersøgelsen, og det vil derfor 

være relevant at lade målgruppen indgå og at tage stilling fra bruger til 

bruger. 
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Anbefaling 12: Bedre brugeroplysninger fremover 

Deloitte anbefaler, at der i eventuelt kommende undersøgelser sættes yderligere 
fokus på at tilvejebringe strukturerede oplysninger om brugernes funktionsniveau 
og om typer og omfang af funktionsnedsættelse, således at der med tiden kan 
etableres en mere sikker viden om subgrupper med henblik på blandt andet over-
vejelser om målretning af undersøgelserne. Denne viden er allerede under op-
bygning gennem en række projekter om digitalisering og dokumentation på ældre- 
og handicapområdet. 

Deloitte anbefaler endvidere, at kommunerne indgår dialog med systemleveran-
dører om, hvordan relevante baggrundsoplysninger udtrækkes bedst muligt. 

Som konsekvens af den begrænsede adgang til baggrundsoplysninger 

om brugerne vil det være hensigtsmæssigt på handicap- og plejebolig-

området ved besøgsinterviewet og eventuelt i dialog med personalet 

(typisk lederen af tilbuddet) at vurdere, om en bruger kan indgå i un-

dersøgelsen. Erfaringerne fra pilotprojektet viser, at det er et konstruk-

tivt udgangspunkt, at alle brugere kan indgå, indtil det modsatte even-

tuelt viser sig at være tilfældet ved en konkret vurdering. 

Anbefaling 13: Oplysninger om brugernes forudsætninger 

Deloitte anbefaler, at man i forbindelse med planlægningen af besøgsinterview på 
handicap- og plejeboligområdet indgår i dialog med personalet om, hvilke brugere 
der vil lide overlast ved at deltage i en sådan undersøgelse og derfor bør udela-
des af undersøgelsen. Derudover kan intervieweren med fordel tale med persona-
let om brugernes deltagerforudsætninger. Det skal dog understreges, at det er 
interviewerne, der endeligt afgør, hvorvidt et interview skal forsøges gennemført. 

Pilotprojektet har vist, at der i forhold til handicap- og hjemmepleje-

området har været ønske fra flere kommuners side om en udvidelse af 

målgrupperne. Det kan således fremadrettet overvejes, om målgruppen 

på handicapområdet skal udvides til også at omfatte brugere af dagtil-

bud og bostøtte. Herudover kan det overvejes også at inkludere mod-

tagere af psykiatriske bo- og dagtilbud. Disse målgrupper adskiller sig 

dog på forskellige vis fra de handicappede i botilbud, der er omfattet af 

denne undersøgelse, og det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at 

anvende de samme sammenspørgeskemaer til sindslidende som til 

handicappede i botilbud. Forskellene gælder både de temaer, man skal 

spørge til, og målgruppernes kapacitet til at besvare skemaerne. 

Endelig bør det overvejes, om der i hjemmeplejeundersøgelsen skal 

medtages brugere under 67 år. 

Anbefaling 14: Udvidelse af målgruppen på hjemmeplejeområdet 

Deloitte anbefaler, at man ved gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser 
på hjemmeplejeområdet udvider målgruppen til at omfatte alle brugere, der mod-
tager ydelsen, dermed også brugere under 67 år. Det betyder, at undersøgelsens 
objekt ændrer sig fra at være en målgruppe til at være en ydelse. 
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5 Kommunikation 
I dette kapitel beskrives og analyseres de erfaringer, der er gjort i for-

hold til kommunikationen over for ledere, personale, brugere og pårø-

rende i forbindelse med gennemførelsen af pilotprojektet. Kapitlet fo-

kuserer særligt på kommunikationen forud for selve målingerne, det 

vil sige anvendelsen af forskellige virkemidler og erfaringerne med 

disse, mens formidlingen af brugertilfredshedsundersøgelsernes resul-

tater er behandlet i kapitel 8 om formidling. 

5.1 Virkemidlerne 

De kommunikative opgaver har rettet sig mod brugere og pårørende, 

ledere og personale samt kommunernes politikere og andre interessen-

ter såsom bruger- og ældreråd og offentligheden generelt. 

I forhold til brugere og pårørende har virkemidlerne blandt andet været 

pjecer, som enten har været udsendt eller omdelt, egentlige oriente-

ringsbreve til brugerne samt plakater ophængt i botilbud og plejeboli-

ger. Et udvalg af pjecer ses nedenfor. 

Figur 5.1: Eksempler på pjecer 

 

 

  

Kontakt 
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte 

sekretariatet i dit sundhedscenter 

Sundhedscenter Ceres tlf.: 7561 2545 
Sundhedscenter Søndergården tlf.: 7629 7066 
Sundhedscenter Lindehøj tlf.: 7629 3785 
 

Du har også mulighed for at kontakte SFI Survey på telefon:  
33 48 09 11, hvis du har spørgsmål til undersøgelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

                                 

 

 
Om undersøgelsen 

Horsens Kommune deltager som en af syv kommuner i et 
pilotprojekt om brugertilfredshed. I Horsens Kommune er det 
borgere, der modtager hjemmehjælp, som spørges om 
tilfredsheden. Pilotprojektet gennemføres i perioden januar 
2010 til april 2010. 
 
Formålet med pilotprojektet er at afprøve et koncept, der kan 
anvendes til brugertilfredsundersøgelser på det sociale område. 
Alle ældre, der bor i plejebolig eller modtager hjemmehjælp i 
eget hjem, og handicappede voksne i botilbud får mulighed for 
at fortælle, hvad de synes om kvaliteten af den service, de 
modtager. Pilotprojektet adskiller sig fra tidligere undersøgelser 
i og med, at alle brugerne i pilotkommunerne bliver spurgt om 
deres mening. Ældre, der modtager hjemmehjælp i de syv 
kommuner, får tilsendt et spørgeskema og har herudover 
mulighed for at få telefonisk hjælp til at udfylde skemaet. 
 
Det er hensigten, at resultaterne fra tilfredshedsmålingerne skal 
kunne sammenlignes på tværs af kommuner og institutioner. 
 

 

Brugertilfredshedsundersøgelse 

 2010 

Brugertilfredshed 
Hjemmepleje 

 

Indsæt kommunelogo 
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Kommunikationen til ledere og personale er i alt væsentligt foregået 

på orienteringsmøder for plejeboligledere og distriktsledere, som er 

blevet opfordret til efterfølgende at videregive de fornødne oplysnin-

ger om de forestående undersøgelser til personale og brugere. 

I en enkelt kommune har det ansvarlige politiske udvalg fået spørge-

ramme og informationsmateriale forelagt til godkendelse, mens udval-

gene i to andre kommuner er blevet orienteret. I de tre resterende 

kommuner vil udvalgene alene blive inddraget, når resultaterne af bru-

gertilfredshedsundersøgelserne foreligger. 

5.2 Erfaringerne 

På alle tre områder og i alle kommunerne har kommunikation og in-

formation haft betydeligt fokus, og der er med behørig hensyntagen til 

lokale traditioner og praksisser anvendt forskellige virkemidler, jf. 

ovenfor. 

Det har vist sig hensigtsmæssigt at gennemføre fælles orienteringsmø-

der for tilbuds- og områdeledere for dermed at sikre et ensartet infor-

mationsgrundlag på tværs af kommunens tilbud. Et væsentligt hensyn i 

planlægningen og afviklingen af disse møder er, at lederne får til-

strækkelig information og materialer, til at de kan informere personalet 

om undersøgelserne. Det skal dels sikre den fornødne tryghed blandt 

personalet i forhold til undersøgelserne, dels forberede personalet på 

de praktiske opgaver, der er forbundet med interviewernes besøg, for 

at interviewene kan afvikles smidigt og hensynsfuldt. 

Det er vores erfaring fra pilotprojektet, at personalet i tilbud og pleje-

boliger, hvor lederne tidligt og meget aktivt har været inddraget i for-

beredelserne, jf. kapitel 2, især har været velforberedt på interviewer-

nes besøg. Omvendt har der været tilfælde, hvor personalet ikke har 

været tilstrækkeligt informeret om undersøgelsen. Det har i de pågæl-

dende tilbud resulteret i forventninger om, at personalet kunne afgøre, 

hvilke brugere der kunne deltage i et interview. Ligeledes har persona-

let enkelte steder ikke været forberedt på, at interviewerne kom, og 

dermed ikke været parate til at hjælpe interviewerne med at tilrette-

lægge interviewene på den for brugerne mest hensigtsmæssige måde. 

Brugerne i plejeboliger er i vid udstrækning blevet orienteret om de 

forestående undersøgelser gennem pjecer og plakater, der meget kort, 

fokuseret og letlæseligt beskriver undersøgelsen. Disse materialer skal 

være til rådighed senest nogle få dage, inden interviewerne kommer, 

og omdeles henholdsvis hænges op med hjælp fra personalet. Såfremt 

der er anledning til det, orienteres brugerne også på selve interviewda-

gen. 

Erfaringerne fra pilotprojektet har vist, at pjecer og plakater ikke er et 

hensigtsmæssigt virkemiddel over for brugere i botilbud. For disse 

brugere er det mest hensigtsmæssige virkemiddel, at personalet infor-
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merer dem om undersøgelsen, kort tid inden de får besøg af en inter-

viewer. 

For de brugere, der modtager hjemmepleje, har det vist sig hensigts-

mæssigt via hjemmehjælperne at omdele et kort brev, der beskriver 

undersøgelsens formål. Det giver undersøgelsen troværdighed og auto-

ritet og mindsker risikoen for, at brugerne er skeptiske, når spørge-

skemaet kommer fra en ekstern leverandør. Pjecer, plakater og i enkel-

te kommuner også pressemeddelelser har været anvendt som virke-

middel til også at orientere de pårørende om undersøgelserne. Erfarin-

gerne fra pilotprojektet indikerer ikke, at det er nødvendigt at orientere 

de pårørende direkte. 

Uanset virkemiddel og målgruppe er det afgørende at kommunikere, at 

brugernes svar behandles fortroligt og anonymt. 

Figuren nedenfor illustrerer, hvilke kommunikative virkemidler erfa-

ringerne peger på er mest hensigtsmæssige over for de væsentligste 

interessenter, og i hvilken kronologi virkemidlerne anvendes. 

Figur 5.2: Kommunikationens kronologi og virkemiddel 

 

5.3 Vurderinger og anbefalinger 

Særligt i forbindelse med besøgsinterview er det hensigtsmæssigt at 

kommunikere til brugerne og især med lederne og medarbejderne. Vo-

res anbefalinger opfordrer til, at denne praksis fastholdes, jf. nedenfor. 

Ledere

• Orienterings-
møde på tværs af 
tilbud

• Informationspjece 
til omdeling

• Informations-
materialer til 
personale

Personale

• Orienteringsmøde 
i tilbud

• Informationspjece 
til omdeling

• Informations-
materialer til 
brugere og 
pårørende

Brugere og 
pårørende

• Kort 
orienteringsbrev 
(hjemmepleje)

• Pjece til omdeling 
(plejecentre)

• Plakater 
(plejecentre og 
botilbud)

• Orientering fra 
personalet
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Anbefaling 15: Kommunikation til de væsentlige interessenter 

Ledere 
Deloitte anbefaler, at lederne i tilbud inddrages så tidligt som muligt i undersøgel-
sen. Det er med til at sikre, at lederne har et godt kendskab til undersøgelsen og 
derved kan sikre videreformidling til medarbejderne og brugerne. Derudover bi-
drager det til at skabe tryghed, opbakning og ejerskab i forhold til undersøgelsen. 

Personale 
Deloitte anbefaler, at driften, herunder personalet i tilbud, informeres om gennem-
førelsen af undersøgelsen.. Det kan foregå gennem informationsmateriale og ved 
information direkte fra lederen af tilbuddet. 

Brugere i plejeboliger og botilbud 
Deloitte anbefaler, at personalet få dage op til interviewdagen orienterer om un-
dersøgelsen som led i den daglige dialog med brugerne i plejeboliger og botilbud. 
På plejeboligområdet kan det understøttes med udsendelse af pjecer og plakater. 
På handicapområdet er dette ikke hensigtsmæssigt i forhold til brugerne, men det 
kan være hensigtsmæssigt af hensyn til de pårørende. 

På selve dagen kort inden interviewet anbefales det, at personalet igen minder 
brugerne om, at de snart får besøg af en interviewer, og hvad interviewet går ud 
på. 

Brugere i hjemmeplejen 
Deloitte anbefaler, at hjemmehjælperne 1-2 uger inden undersøgelsen påbegyn-
des uddeler et kort med information om undersøgelsen eller informerer brugerne 
mundtligt om undersøgelsen. 
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6 Måling 
Tilrettelæggelsen af selve målingen har afgørende betydning for, om 

svarprocenten og kvaliteten af de indsamlede data bliver tilfredsstil-

lende, og dermed om undersøgelsen giver et retvisende billede af bru-

gernes tilfredshed. I dette kapitel beskrives de anvendte dataindsam-

lingsmetoder og vores erfaringer med disse. 

6.1 Beskrivelse af målemetoder 

I forbindelse med pilotprojektet er der anvendt forskellige indsam-

lingsmetoder over for de tre forskellige målgrupper. 

På plejebolig- og handicapområdet er undersøgelserne gennemført 

som personlige interview. Det vil sige, at en gruppe uddannede inter-

viewere har besøgt samtlige plejeboliger og botilbud og gennemført 

interviewene på stedet. 

Der var klare retningslinjer til interviewerne for, hvorledes interviewe-

ne skulle gennemføres. Det er interviewerne, der har afgjort, om bru-

gerne kunne deltage, og interviewene er gennemført, uden at persona-

let var til stede. Hvis brugerne har ønsket det, kunne venner, pårørende 

eller en tolk deltage. 

Oplevede intervieweren undervejs, at en bruger ikke forstod spørgsmå-

lene, blev interviewet afbrudt. Hvor det ikke har været muligt at træffe 

brugerne i første forsøg, har interviewerne forsøgt op til tre gange for 

at få flest mulige interview. 

For at sikre konsistens og den fornødne ensartethed i gennemførelsen 

af interviewene har samtlige interviewere deltaget i en uddannelses-

session, før undersøgelserne er påbegyndt. 

På hjemmeplejeområdet er der anvendt postale spørgeskemaer. Det vil 

sige, at alle brugere af hjemmeplejen har modtaget et spørgeskema 

med posten vedlagt en frankeret svarkuvert. Under hele indsamlings-

perioden har det på hverdage mellem klokken 9 og 16 været muligt for 

brugerne at kontakte en hotline med spørgsmål og kommentarer. Den-

ne mulighed har mange brugere benyttet sig af.
3
 Henvendelserne har 

primært drejet sig om anonymitet, hjælp til at udfylde skemaerne, at 

man ikke modtager hjemmehjælp og manglende lyst til/interesse for at 

deltage (nægtere). De brugere, der ikke har besvaret spørgeskemaet 

inden for tidsfristen, er blevet kontaktet telefonisk med henblik på at 

gennemføre undersøgelsen som et telefonisk interview. 

                                                      
3 Der er ikke foretaget en eksakt optælling af opkaldene, men det estimeres, at 6-8 

procent af brugerne har benyttet sig af muligheden for at ringe til hotlinen. 
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Faktaboks 6.1: Brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Ring-

købing-Skjern Kommune 

Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse 
i hjemmeplejen forud for pilotprojektet. Undersøgelsen blev gennemført med en 
væsentlig anderledes metode end pilotprojektets metode. I stedet for at sende 
skemaer med posten, blev skemaerne uddelt og indsamlet af hjemmeplejerne. 
Det har betydelige metodiske og økonomiske konsekvenser. På den ene side er 
det en billigere metode end den i pilotprojektet anvendte. Der er ingen portoudgif-
ter (cirka 20 kr. per bruger), og der er ingen udgifter til telefonopfølgning (cirka 25 
kr. per bruger). Derimod kan der være nogle ret betydelige metodiske konsekven-
ser som følge af, at undersøgelsen er forankret i hjemmeplejen. Hjemmeplejerne 
vil i denne forbindelse have utilsigtet mulighed for at påvirke undersøgelsens re-
sultater (i form af respons og valg af svar) og give brugerne en oplevelse af mang-
lende anonymitet. Som det fremgår af kapitel 7, er Ringkøbing Kommune den 
kommune, der har den højeste samlede tilfredshed, hvilket kan være en indikation 
af, at undersøgelsesmetoden producerer andre resultater og dermed ikke umid-
delbart er sammenlignelig med indeværende koncept. 

6.2 Erfaringer med interviewsituationen 

I dette afsnit beskrives og analyseres de erfaringer, der er gjort i for-

bindelse med interviewsituationen. Der foreligger omfattende datama-

teriale, der beskriver erfaringerne fra plejebolig- og handicapområdet, 

mens erfaringerne i forhold til hjemmeplejeområdet her er begrænset 

som følge af dataindsamlingsmetoden. Dette afsnit er derfor fortrinsvis 

fokuseret på erfaringerne med de gennemførte besøgsinterview. Fak-

taboksen nedenfor sammenfatter erfaringerne med den praktiske tilret-

telæggelse. 

Tabel 6.1: Erfaringer med den praktiske tilrettelæggelse 

Metode Personlige interview er den bedst fungerende interviewform i 
forhold til brugere i plejeboliger og botilbud, fordi interviewerne 
er i direkte dialog med brugerne, og fordi disse brugere ofte 
har vanskeligt ved at udfylde skemaerne uden assistance (op-
læsning m.v.). 

Plejebolig: Meget vigtigt med metodisk stringens i spørgs-
målsformuleringerne. Det vil sige, at der i interviewsituationen 
ikke afviges fra de oprindelige spørgsmål. 

Botilbud: Forståelsen bør vægte over metoden. Det vil sige, 
at en ekstra forklaring af, hvad spørgsmålet betyder, ofte kan 
være nødvendig i forhold til de svagere brugere, selvom det 
gør interviewningen mere uensartet. Resultatet af dette er 
dog, at sammenligneligheden begrænses. 

Tilrette-
læggelse 

En god dialog er vigtig for en succesfuld gennemførelse. Der-
for skal interviewerne gerne have dialog med forstanderen/ 
lederen inden interviewning, således at forstanderen/lederen 
har mulighed for at forberede personalet på besøget. 

Det er meget tryghedsskabende for brugerne og personalet, 
hvis interviewernes første besøg aflægges i forbindelse med 
et måltid eller fællesmøde. 

Gennem-
førelse 

Personalet opfatter det positivt, at intervieweren spørger, om 
der er særlige ting, vedkommende skal være opmærksom på i 
forhold til den enkelte bruger. Denne form for dialog hjælper 
ofte til, at det er lettere at gennemføre interviewet. Det er vig-
tigt at bruge lidt tid på at skabe en god stemning forud for in-
terviewet. Brugerne bliver ofte mere trygge og svarer mere 
ærligt. Dette tilgodeses også ved indledningsvis at stille et 
åbent spørgsmål. 
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Disse retningslinjer blev benyttet i pilotprojektet, og det er vores ople-

velse, at de medvirkede til en planmæssig afvikling af interviewene, 

og at interviewene blev oplevet som positive af både personalet og 

brugerne. 

Faktaboks 6.2: Brugertilfredshedsundersøgelser som et positivt ind-

slag i hverdagen på Frederiksberg 

I forbindelse med gennemførelsen af interview på plejeboligområdet i Frederiks-
berg Kommune havde en af plejeboligerne en særlig positiv oplevelse med inter-
viewningen, hvilket illustrerer, at brugertilfredshedsundersøgelser kan have positi-
ve sidegevinster, hvis de bliver italesat rigtigt. 

Citat fra forstanderen det pågældende sted: ”Det var som en fest med Hans og 
Grete. Beboerne var glade for det hyggelige besøg, og personalet blev aflastet, 
mens interviewerne var der. Det var en meget positiv oplevelse!” 

Cirka tre fjerdedele af interviewene på plejebolig- og handicapområdet 

foregik i brugernes egen bolig, og den resterende del af interviewene 

foregik i fælleslokaler eller på udendørsarealer. Generelt var brugeren 

og intervieweren alene under interviewet, men i enkelte tilfælde var 

der dog andre til stede. På plejeboligområdet var der andre til stede i 

forbindelse med knap 8 procent af interviewene, og på handicapområ-

det var der andre til stede i forbindelse med godt 15 procent af inter-

viewene. 

Under interviewene på plejeboligområdet var det oftest pårørende, der 

var til stede, og under interviewene på handicapområdet var det oftest 

personale, der var til stede. De tilstedeværende fungerede enten som 

tolk eller observatør efter brugerens ønske. Det var interviewernes op-

levelse, at nogle af de tilstedeværende forsøgte at påvirke interviewet. 

Det var i nogen grad eller i høj grad tilfældet i 10 procent af interview-

ene (med andre til stede) på plejeboligområdet, og det var tilfældet i 15 

procent af interviewene (med andre til stede) på handicapområdet. 

Ud over at angive oplysninger om selve omgivelserne har interviewer-

ne også noteret en række forhold om brugernes besvarelse af spørgs-

målene. I figuren nedenfor fremgår det, at der har været relativt få til-

fælde, hvor brugerne ikke har ønsket at svare eller ikke har været kon-

centreret. Derimod er det forekommet hyppigere, at brugerne har bedt 

om at få spørgsmålet gentaget eller ikke har forstået spørgsmålet. 
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Figur 6.1: Intervieweroplevelser fra interviewsituationen 

 
Note: Interviewerne har besvaret en række spørgsmål om, hvordan de har oplevet interviewsituationen. Spørgs-

målene er stillet med en svarskala, der går fra ”meget ofte” til ”slet ikke”. I figuren er ”meget ofte”, ”ofte” og  
”af og til” lagt sammen. ”Af og til” udgør cirka halvdelen. 

På handicapområdet har der i knap 30 procent af interviewene været 

en eller flere situationer, hvor intervieweren har oplevet, at brugeren 

ikke har forstået spørgsmålet, mens det samme gælder for godt 15 pro-

cent af interviewene på plejeboligområdet. Det underbygger endnu 

engang anbefaling 4 fra kapitel 3 om, at det er helt centralt, at spørge-

skemaerne er så korte og konkrete som muligt. 

På hjemmeplejeområdet viser erfaringerne fra prætest, telefoninter-

view og samtaler med personalet, at indsamlingsmetoden har været 

velegnet til denne målgruppe. Brugerne har kunnet besvare spørge-

skemaerne. De primære årsager til, at brugerne ikke selv har udfyldt de 

postale spørgeskemaer, har været begrænsede læsefærdigheder, be-

grænset syn og begrænset mentalt og fysisk overskud til at deltage. 

Analyser af sammenhængen mellem oplysninger fra kommunernes 

registre om, hvilke ydelser brugerne faktisk modtager, viser endvidere, 

at en del brugere svarer på spørgsmål om ydelser, de ikke modtager. 

Det gælder primært spørgsmål om maden og den personlige pleje på 

hjemmeplejeområdet.
4
 

Erfaringerne fra interviewsituationerne på handicap- og plejeboligom-

rådet viser, at interviewerne spiller en vigtig rolle i forbindelse med at 

sikre en god interviewsituation, der resulterer i, at personalet, de pårø-

                                                      
4 Dette forudsætter dog, at oplysningerne fra kommunernes registre er tilstrækkelig 

valide til at foretage denne sortering. 
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rende og brugerne oplever interviewet positivt, og at data har højest 

mulig kvalitet. 

I tabellen nedenfor er det på baggrund af Deloittes erfaringer beskre-

vet, hvilke krav man bør stille til interviewerne i forhold til at gennem-

føre interview på henholdsvis plejebolig- og handicapområdet. 

Tabel 6.2: Krav til interviewere 

 Plejebolig Handicap 

Uddannelse Uddannelse i at interviewe denne målgruppe 
er nødvendig. Interviewerne skal kende mål-
gruppen, metoden og det anvendte spørge-
skema, inden undersøgelsen begyndes. 

Der bør typisk afholdes en uddannelses-/ 
briefingsession af 3-4 timers varighed. 

Uddannelse i at interviewe denne målgruppe 
er afgørende. Interviewerne skal kende mål-
gruppen, metoden og det anvendte spørge-
skema, inden undersøgelsen begyndes. 

Det er nødvendigt at afholde en uddannel-
ses-/briefingsession af mindst 3-4 timers va-
righed. 

Kompetencer Generelt skal interviewerne have forudgåen-
de erfaring i at interviewe eller have metodisk 
indsigt fra andre sammenhænge. 

Interviewerne må ikke være personale i den 
pågældende plejebolig, da der er et afhæn-
gighedsforhold mellem brugerne og persona-
let. 

 

Generelt skal interviewerne have forudgåen-
de erfaring i at interviewe eller metodisk ind-
sigt fra andre sammenhænge. 

Det er en fordel, at interviewerne har erfaring 
med målgruppen, gerne i form af en social-
faglig uddannelse. 

Interviewerne må ikke være personale i det 
pågældende botilbud, da der er et afhængig-
hedsforhold mellem brugerne og personalet. 

Personlighed Det er afgørende, at interviewerne er i stand 
til at skabe en god og fortrolig stemning i 
forhold til brugerne, da erfaringerne siger, at 
mange brugere føler sig utrygge ved at skulle 
tilkendegive deres mening om for eksempel 
personalet. 

Der er meget stor variation i, hvor trygge bru-
gerne er ved at give deres mening til kende. 
Derfor er det vigtigt, at interviewerne anven-
der tid på at forstå brugernes svar, og det kan 
være nødvendigt at måtte gentage et 
spørgsmål mange gange og lade brugerne 
gentage et svar flere gange, inden interview-
erne har vished for, at brugerne har forstået 
både spørgsmål og egne svar. 

6.3 Erfaringer med dataindsamlingen 

I dette afsnit beskrives både de erfaringer, Deloitte har gjort sig i for-

bindelse med dataindsamlingen, hvad angår de forudsætninger, der er 

nødvendige for at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser, og 

erfaringerne med forskellige metoder. 

Gennemførelsen af dataindsamlingen stiller nogle krav til dem, der 

skal gennemføre brugertilfredshedsundersøgelsen. Der kan skelnes 

mellem henholdsvis interviewerkapacitet og logistisk-teknisk kapaci-

tet. 

Særligt på hjemmeplejeområdet kræves en vis logistisk og teknisk ka-

pacitet til at trykke, pakke og scanne de spørgeskemaer, der skal sen-

des til brugerne. Hvis der, som det var tilfældet med pilotprojektet, 

skal gennemføres telefoniske påmindelser til brugerne, er der behov 

for et system, der kan understøtte dette (CATI-system). På plejebolig- 

og handicapområdet er der i mindre grad behov for disse typer kapaci-

tet. 
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Tabel 6.3. Krav til kapacitet 

Kapacitet Hjemmepleje Plejebolig Handicap 

Logistisk-
teknisk 

 Trykning, pakning og 
scanning (indtastning) af 
spørgeskemaer 

 Begrænset eller ingen ko-
ordinering med tilbud og 
brugere 

 CATI-system nødvendigt 

 Trykning og scanning (ind-
tastning) af spørgeskemaer 

 Omfattende koordinering 
med tilbuddene 

 Trykning og scanning (ind-
tastning) af spørgeskemaer 

 Omfattende koordinering 
med tilbud og brugere 

Interviewere  Interviewere til telefonpå-
mindelse 

 Begrænsede krav til erfa-
ring og uddannelse 

 Personlige interviewere 

 Store krav til erfaring og 
uddannelse 

 Personlige interviewere 

 Meget store krav til erfaring 
og uddannelse 

Gennemførelse af undersøgelser på handicap- og plejeboligområdet 

stiller en lidt anden type krav, end på hjemmeplejeområdet, til den ud-

førendes kapacitet. Der er i højere grad krav i forhold til de logistiske 

udfordringer i relation til planlægning og koordinering med tilbud og 

brugere, og der er et krav om et korps af veluddannede og erfarne per-

sonlige interviewere. 

Det er Deloittes erfaring, at dataindsamlingen på de tre områder er 

forbundet med relativt store krav til den udførendes kapacitet, selvom 

det er forskellige typer kapacitet, der er behov for. 

Faktaboks 6.3: Uafhængighed i forbindelse med dataindsamlingen 

I forbindelse med gennemførelse og præsentation af undersøgelsernes resultater 
har politikere, forvaltningschefer og tilbudsledere gentagne gange udtalt, at det 
gavner troværdigheden, kommunikerbarheden og anvendeligheden af undersø-
gelsernes resultater, at de er gennemført af en uafhængig leverandør eller in-
stans. 

Det er Deloittes erfaring, at personlige interview på plejebolig- og 

handicapområdet er den mest hensigtsmæssige metode. På hjemmeple-

jeområdet er den mest hensigtsmæssige metode en kombination af po-

stale spørgeskemaer og telefoniske interview. De brugere, der ikke 

havde besvaret spørgeskemaet inden for en given tidsfrist, blev ringet 

op og tilbudt at deltage i et telefoninterview i stedet. Erfaringerne fra 

pilotprojektet viser, at denne metode fungerer godt og har resulteret i 

nogle endog meget høje svarprocenter (75-85). Den gennemsnitlige 

svarprocent for de postale spørgeskemaer var 60, og der er gennemført 

telefoninterview med yderligere knap 20 procent af målgruppen. Kon-

sekvensen af at gennemføre undersøgelser uden telefonpåmindelse vil 

således være betydelig lavere svarprocenter. 

Selvom telefonpåmindelserne har haft en meget gavnlig effekt på 

svarprocenterne, er det en bekostelig dataindsamlingsmetode. Til gen-

gæld er der, som det fremgår af tabellen nedenfor, ingen forskel i den 

gennemsnitlige tilfredshed blandt de brugere, der har deltaget i tele-

foninterview, og de brugere, der har deltaget i den postale undersøgel-
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se. Det betyder, at uanset eventuelle strukturelle forskelle mellem de to 

grupper som eksempelvis funktionsniveau svarer grupperne meget 

ensartet. 

Tabel 6.4. Forskel mellem postale og telefoniske interview 

Metode 
Gennemsnitlig 

 tilfredshed 
Standard- 
afvigelse 

Postale spørgeskemaer 4,02 0,82 

Telefoninterview 4,01 0,90 

Note: Standardafvigelsen er et udtryk for den gennemsnitlige variation omkring 
gennemsnittet. 

Det indikerer, at det ikke ville have haft betydelige konsekvenser for 

de samlede resultater at udelade telefonpåmindelserne. I stedet kunne 

der eventuelt indlægges en ekstra postal påmindelsesprocedure, hvilket 

er betydelig mindre økonomisk krævende. 

6.4 Frafald 

Frafaldet er forskellen mellem dem, der er indbudt til at deltage i en 

undersøgelse, og dem, der har svaret. Frafaldet – og dermed også 

svarprocenten – er en vigtig indikator for undersøgelsens kvalitet og 

udsagnskraft. Tabellen nedenfor giver et overblik over svarprocenterne 

i pilotprojektet. 

Tabel 6.5. Variation i svarprocenter 

Kommune Hjemmepleje Plejebolig Botilbud 

Frederiksberg 75 % 71 % - 

Gladsaxe 79 % 70 % 56 % 

Holbæk 81 % 57 % 56 % 

Horsens 85 % 66 % 76 % 

Ringkøbing-Skjern* 60 % - 63 % 

Vordingborg - - 41 % 

Århus - - 55 % 

Gennemsnit** 80 % 66 % 58 % 

* Der er som tidligere beskrevet anvendt en anden metode i Ringkøbing-Skjern 
Kommune end i de øvrige kommuner. Det er formentlig forklaringen på den la-
vere svarprocent. 

**  Der er ikke tale om et vægtet gennemsnit efter antallet af brugere i kommunen, 
men om et simpelt gennemsnit på tværs af kommunerne. 

Særligt blandt brugerne i botilbud på handicapområdet er svarprocen-

ten lavere end blandt de øvrige to målgrupper. 

De tre figurer nedenfor viser, at den primære årsag til, at brugerne ikke 

deltager i undersøgelsen på plejebolig- og handicapområdet, er, at de 

ikke er i stand til at besvare spørgeskemaet. Her er det enten inter-
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viewer eller personale, der har vurderet, at brugerne ikke er i stand til 

at deltage. Kategorien personalet har vurderet, at brugeren ikke kunne 

deltage dækker primært over en vurdering foretaget af intervieweren 

sammen med personalet. I enkelte tilfælde har personalet foretaget 

denne vurdering alene. Som oftest har personalet vurderet, at brugerne 

ville lide overlast eller reagere meget kraftigt på deltagelse i undersø-

gelsen. Der er i hele dataindsamlingen lagt meget vægt på hensynet til 

de brugere, som ville kunne lide overlast ved deltagelsen. I forhold til 

hjemmeplejeområdet er den primære frafaldsårsag, at det ikke har væ-

ret muligt at identificere et telefonnummer til brugerne med henblik på 

den telefoniske opfølgning. Der er ganske få brugere, der ikke ønsker 

at deltage. 

Figur 6.2: Frafaldsårsager på hjemmeplejeområdet 

 

Figur 6.3: Frafaldsårsager på plejeboligområdet 
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Figur 6.4: Frafaldsårsager på handicapområdet 

 
Note: Figurerne viser frafaldet som andel af den samlede population i de delta-

gende kommuner. Frafaldet i de enkelte undersøgelser summer således til 
(1-svarprocenten). 
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Tabel 6.6: Påvirkning af deltagelsesfrekvens 

 Hjemmepleje Plejebolig Handicap 

Køn    

Alder    

Plejetyngde*   N/A 

Funktionsniveau**    

Noter: I tabellen betyder farverne: 

Ingen forskel i deltagelsesprocenter 

Mindre forskelle i deltagelsesprocenter 

Systematiske forskelle i deltagelsesprocenter 

* Plejetyngde er opgjort forskelligt på tværs af kommunerne. Vurderingen af 
variablen er foretaget med udgangspunkt i både samlet visiteret tid, visiteret 
tid til praktisk hjælp og visiteret tid til personlig pleje. Det er primært samlet 
visiteret tid og visiteret tid til personlig pleje, der udviser de største forskelle. 

** Kun i Gladsaxe Kommune har det være muligt at udtrække funktionsniveau 
på ældreområdet. På handicapområdet anvendes klassifikationsskemaet 
om funktionsnedsættelse. 

Analysen indikerer således, at der er nogle grupper, der systematisk 

ikke er i stand til at deltage i undersøgelserne. På både plejebolig- og 

handicapområdet er der betydelige forskelle på tværs af de forskellige 

tilbud. Nogle tilbud har en meget høj deltagelsesprocent, mens andre 

tilbud har en relativt lavere deltagelse. 

På plejeboligområdet ligger svarprocenten på 100 i enkelte tilbud, 

mens den i langt de fleste tilfælde ligger mellem 35 og 90. Det er dog 

kun omkring en håndfuld steder, der har en svarprocent under 50. De-

loittes erfaringer fra besøg i disse plejeboliger og dialog med kommu-

nerne viser, at årsagen blandt andet er, at nogle plejeboliger har relativt 

svagere brugere. 

At en betydelig del af brugerne særligt på plejebolig- og handicapom-

rådet ikke er i stand til at besvare spørgeskemaer begrænser gyldighe-

den til de brugere, der er i stand til at besvare spørgeskemaer. 

6.5 Vurderinger og anbefalinger 

Gennemførelsen af selve målingerne i forbindelse med brugertilfreds-

hedsundersøgelser på ældre- og handicapområdet stiller krav til både 

kommunerne og interviewerne. 

Et centralt grundlag for sammenlignelighed mellem tilbud og kommu-

ner er, at interviewerne gennemfører interviewene så ensartet som mu-

ligt. Deloitte anbefaler derfor, at der til gennemførelse af personlige 

interview anvendes professionelle interviewere, der har gennemgået 

den samme træning. 
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Anbefaling 16: Krav til interviewerne 

Deloitte anbefaler, at man anvender professionelle interviewere til at gennemføre 
interviewene på handicap- og plejeboligområdet. Disse interviewere skal have 
erfaring i at gennemføre personlige interview og gerne med de givne målgrupper. 
Det er særlig vigtigt på handicapområdet. I interviewundersøgelser som disse er 
det særlig vigtigt, at interviewerne har en høj grad af empati og tålmodighed. 

Deloitte har erfaret, at det er en fordel, at der ikke er andre til stede i 

interviewsituationen end intervieweren og brugeren. Der kan dog være 

afvigelser fra dette, hvis brugeren eksempelvis er utryg ved situatio-

nen. Endvidere kan der med fordel være en tolk til stede i forhold til 

brugere med begrænset eller intet sprog. Det er dog hensigtsmæssigt, 

at denne tolk ikke er personalet i det pågældende tilbud. Da inddragel-

se af tolk kan være forbundet med anseelige omkostninger, kan en tolk 

eksempelvis være en pårørende, der kan hjælpe med at oversætte bru-

gerens svar. Det er dog vigtigt, at inddragelse af tolk udelukkende fo-

rekommer i de tilfælde, hvor brugeren ellers ikke ville kunne deltage. 

Anbefaling 17: Krav til interviewsituationen 

Deloitte vurderer, at kun hvor det er strengt nødvendigt i selve interviewsituatio-
nen, bør der være andre til stede end intervieweren og brugeren selv. Især perso-
nalets eventuelle tilstedeværelse vurderes at have en uhensigtsmæssig indflydel-
se på interviewsituationen. Hvis andre er til stede under interviewet, er det vigtigt, 
at de er bekendt med deres rolle, at de ikke påvirker interviewet, og at det noteres 
af intervieweren, hvis fx personale eller pårørende var til stede. 

Det er oplagt at anvende personlige interview i forbindelse med under-

søgelser i plejeboliger og botilbud, da brugerne er samlet geografisk, 

hvilket også gør det mere omkostningseffektivt. I forhold til målinger 

på hjemmeplejeområdet har erfaringerne fra pilotprojektet vist, at 

kombinationen af en postal undersøgelse og opfølgende telefoninter-

view har givet nogle meget høje svarprocenter. Analysen viser dog 

også, at der ikke er forskel i den gennemsnitlige tilfredshed mellem 

brugere, der har besvaret undersøgelsen postalt og telefonisk. 

Anbefaling 18: Krav til anvendelse af indsamlingsmetoder 

Det er vigtigt, at de metoder, der vælges til at interviewe brugerne, er passende i 
forhold til brugergruppernes karakteristika. Deloitte anbefaler følgende i forhold til 
anvendelsen af metoder: 

• Hjemmeplejeområdet: Deloitte anbefaler anvendelse af postale undersøgel-
ser. Det vil sige, at der udsendes papirspørgeskemaer til de udvalgte brugere. 
Deloitte anbefaler, at man af ressourcehensyn ikke, som det er gjort i pilotpro-
jektet, anvender telefoniske påmindelser til de brugere, der ikke svarer. Man 
kan eventuelt anvende en postal påmindelsesprocedure. 

• Handicap- og plejeboligområdet: Deloitte anbefaler anvendelse af personlige 
interview, hvor der benyttes interviewere, der ikke har en direkte relation til 
brugerne (dvs. ikke personalet). 

Frafaldsanalysen har vist, at brugerne gerne vil deltage i undersøgel-

sen, når de bliver spurgt. Der er på tværs af alle tre områder en tendens 

til, at de svageste brugere systematisk er underrepræsenteret, især på 
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handicap- og plejeboligområdet. Det er Deloittes vurdering, at den 

systematiske underrepræsentation ikke kan korrigeres ved vægtning, 

da brugergruppens primære kendetegn er, at brugerne ikke er i stand til 

at deltage. Det betyder, at gyldighedsområdet for disse metoder er be-

grænset til de brugere, der er i stand til at indgå i undersøgelsen. Dette 

betyder, at vi dermed ikke indsamler information om tilfredsheden 

blandt de svageste brugere i målgrupperne. 



 

73 

 

7 Analyse og formidling 
Dette kapitel handler om erfaringerne med analyse og formidling af 

brugertilfredshedsundersøgelsernes resultater. Kapitlet redegør blandt 

andet for Deloittes erfaringer med inddragelse af perspektiverende re-

gisteroplysninger, der har betydning for tilfredsheden, og som dermed 

med fordel også kan inkluderes i fremtidige undersøgelser. 

Kapitlet indeholder en redegørelse for valget af statistiske analyseme-

toder, og hvordan disse kan præsenteres, samt en diskussion af, hvor-

dan det sikres, at brugertilfredshedsundersøgelserne er sammenligelige 

på tværs af tilbud og kommuner. 

Endelig redegøres for vores erfaringer med den skriftlige formidling af 

undersøgelsernes resultater. 

7.1 Perspektiverende oplysninger (tilgængelighed 

og nytte) 

I forbindelse med gennemførelse af de enkelte undersøgelser har 

kommunerne udtrukket baggrundsoplysninger om de brugere og til-

bud, der har været omfattet af brugertilfredshedsundersøgelsen. 

Formålet med at udtrække disse oplysningerne var at muliggøre den 

praktiske gennemførelse af datafangsten, men også at kunne muliggøre 

perspektiverende analyser af brugernes tilfredshed. Tabellen nedenfor 

sammenfatter de bruger- og tilbudsspecifikke oplysninger, vi har an-

modet kommunerne om at tilvejebringe med henblik på perspektive-

rende analyser af brugernes tilfredshed. 

Tabel 7.1: Perspektiverende oplysninger om brugere og tilbud 

Brugerspecifikke oplysninger Tilbudsspecifikke oplysninger 

 Køn* 

 Alder* 

 Civilstand* 

 Uddannelse* 

 Seneste fuld-
tidserhverv* 

 Selvvurderet 
helbred* 

 Kontakt med 
pårørende* 

 

 Målgruppe-
beskrivelse 

 Funktions-
niveau 

 Plejetyngde 

 Leverandør 

 Gennemsnitlig 
anciennitet 

 Sygefraværs-
procent 

 Vikartimer per 
medarbejder 

 Årsværk per 
bruger 

 Nettoforbrug per 
bruger 

 Antal pladser 
eller brugere 

 Belægnings-
procent 

 Areal per bolig 

 Antal årsværk 
per bruger 

 Ansættelses-
brøk 

 Overskud 

 Årsleje per km2 

Note: * Betyder, at oplysningerne er selvangivet af brugerne (øvrige oplysninger 
er indhentet via kommunernes registre). 

Det er vores erfaring, at arbejdet i forbindelse med at tilvejebringe og 

klargøre respondentoplysningerne såvel som de perspektiverende op-
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lysninger om brugerne og tilbuddene har været en ressourcekrævende 

proces for både kommunerne og Deloitte, jf. faktaboksen nedenfor. 

Faktaboks 7.1: Ressourceforbruget ved udtrækning af registeroplys-

ninger 

For flere kommuner har det været forbundet med et betydeligt ressourceforbrug at 
tilvejebringe bruger- og tilbudsspecifikke oplysninger. Det har for tre kommuner 
krævet flere iterationer. I én kommune har det krævet involvering af it-
leverandøren, og i én kommune måtte oplysningerne registreres manuelt. 

Derfor har Deloitte også haft et betydeligt 
ressourceforbrug til at efterbehandle og 
kvalitetssikre oplysningerne i de fleste 
kommuner – i nogle tilfælde i flere itera-
tioner. 

Figuren illustrerer kommunernes hen-
holdsvis Deloittes ressourceforbrug for-
bundet med at tilvejebringe de bruger- og 
tilbudsspecifikke registeroplysninger. 
Cirklernes størrelse angiver kvaliteten og 
fuldstændigheden af oplysningerne: jo 
større, jo bedre kvalitet og fuldstændig-
hed. Bogstaverne i cirklerne er de delta-
gende kommuner i anonymiseret form. 

For så vidt angår kommunernes ressourceforbrug, vurderes over 20 timer som 
højt og under 10 timer som lavt. For så vidt angår Deloittes ressourceforbrug, 
vurderes over 10 timer som højt og under 5 timer som lavt. 

Det har ligeledes været erfaringerne fra pilotprojektet, at der har været 

betydelig variation i forhold til, hvilke oplysninger kommunerne har 

kunnet tilvejebringe og oplysningernes kvalitet. På ældreområdet har 

en kommune tilvejebragt fuldstændige oplysninger om brugernes 

funktionsniveau, og på både ældre- og handicapområdet har to kom-

muner kunnet tilvejebringe tilbudsspecifikke oplysninger såsom med-

arbejderudskiftning, sygefravær osv. 

Det anerkendes, at tilvejebringelse af de perspektiverende oplysninger 

om brugerne og tilbuddene kan kræve ressourcer og systemmæssige 

muligheder, som ikke alle kommuner er i besiddelse af. Derfor har vi – 

med de perspektiverende oplysninger, vi har haft til rådighed – analy-

seret, hvilke perspektiverende oplysninger der har en statistisk sam-

menhæng med brugernes samlede tilfredshed. Disse oplysninger frem-

går af tabellen nedenfor. 
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Tabel 7.2: Sammenhænge mellem perspektiverende individuelle oplysninger og brugernes samlede 

tilfredshed 

Perspektiverende oplysning Hjemmepleje Plejebolig Handicap 

In
d

iv
id

u
e
lle

 o
p

ly
s
n

in
g

e
r 

Køn 
Oplysningen er tilgæn-
gelig i flere eller alle 
kommuner 

Mænd er  
mest tilfredse 

 
Mænd er  

mest tilfredse 

Alder 
Oplysningen er tilgæn-
gelig i flere eller alle 
kommuner 

Yngste er 
mindst tilfredse 

  

Civilstand 
Oplysningen er tilgæn-
gelig i flere eller alle 
kommuner 

Gifte/fraskilte er  
de mest tilfredse 

Gifte/fraskilte er  
de mest tilfredse 

 

Uddannelse 
Oplysningen er tilgæn-
gelig i flere eller alle 
kommuner 

 
Højere uddannelse  

betyder  
højere tilfredshed 

 

Seneste fuldtids-
erhverv 
Oplysningen er tilgæn-
gelig i flere eller alle 
kommuner 

En svag tendens til, at  
selvstændige og med-
hjælpende ægtefæller  

er mest tilfredse 

 N/a- 

Målgruppeklassifika-
tion 
Oplysningen er tilgæn-
gelig i flere eller alle 
kommuner 

N/a N/a 
Der er nogen forskel 
mellem de forskellige 

målgrupper 

Funktionsniveau 
Oplysningen er tilgæn-
gelig i én kommune 

 Brugere med højest 
funktionsniveau er 

mindst tilfredse 

 Brugere med højest 
funktionsniveau er 

mindst tilfredse 
N/a 

Selvvurderet helbred* 
Oplysningen er tilgæn-
gelig i én kommune 

Bedre selvvurderet  
helbred højere  

tilfredshed 

Bedre selvvurderet  
helbred højere  

tilfredshed 
- 

Kontakt med pårø-
rende* 
Oplysningen er tilgæn-
gelig i flere eller alle 
kommuner 

Mere kontakt  
højere tilfredshed 

Mere kontakt  
højere tilfredshed 

N/a 

Plejetyngde 
Oplysningen er tilgæn-
gelig i flere eller alle 
kommuner, men frem-
står dog uensartet på 
tværs af kommuner 

  - 

Ingen forskel i tilfredsheden 

 Mindre forskelle i tilfredsheden 

 Systematiske forskelle i tilfredsheden 

 Tabellen bygger udelukkende på oplysninger leveret til Deloitte af de delta-
gende kommuner. En række af variablene er udelukkende belyst på bag-
grund af data i én eller to kommuner. Analyserne bygger udelukkende på 
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bivariat tabelanalyse. Vurderingen af effekten af de tilbudsspecifikke oplys-
ninger bygger alene på oplysninger fra to kommuner. 

- Betyder, at oplysningen ikke er relevant for den givne undersøgelsestype, fx 
areal per bolig i hjemmeplejen. 

N/a Betyder, at oplysningen ikke har været tilgængelig. 

* Betyder, at selvvurderet helbred er operationaliseret som et spørgsmål i 
spørgeskemaet og er på en skala fra meget godt til meget dårligt. Ligeledes 
er kontakt med pårørende en selvangivelse af, hvor ofte brugerne har kon-
takt med pårørende. 
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Tabel 7.3: Sammenhænge mellem perspektiverende tilbudsoplysninger og brugernes samlede 

tilfredshed 

Perspektiverende oplysning Hjemmepleje Plejebolig Handicap 

T
ilb

u
d
s
o
p

ly
s
n

in
g
e

r 

Leverandør 
Oplysningen er tilgæn-
gelig i flere eller alle 
kommuner 

Brugere, der modtager 
hjælp fra det offentlige,  

er en smule mere  
tilfredse 

N/A N/a 

Gennemsnitlig med-
arbejderanciennitet 
Oplysningen er tilgæn-
gelig i 1-2 kommuner 

Generelt mest tilfredse 
brugere, hvor anciennitet 

er højest 

Generelt mest tilfredse 
brugere, hvor anciennitet 

er højest 
N/a 

Sygefraværsprocent 
Oplysningen er tilgæn-
gelig i én kommune 

Lavere sygefravær  
betyder en smule  
højere tilfredshed 

Lavere sygefravær  
højere tilfredshed 

N/a 

Vikartimer per med-
arbejder 
Oplysningen er tilgæn-
gelig i én kommune 

  N/a 

Årsværk per bruger 
Oplysningen er tilgæn-
gelig i én kommune 

  N/a 

Antal pladser eller 
brugere 
Oplysningen er tilgæn-
gelig i flere eller alle 
kommuner 

- 
Svag tendens til mest 
tilfredse brugere på de 

største steder 
N/a 

Belægningsprocent 
Oplysningen er tilgæn-
gelig i én kommune 

-  N/a 

Areal per bolig 
Oplysningen er tilgæn-
gelig i to kommuner 

N/a  N/a 

Antal årsværk per  
bruger (ansatte) 
Oplysningen er tilgæn-
gelig i én kommune 

N/a 

Flere årsværk  
per bruger, lidt højere 

tilfredshed. Der tages her 
ikke hensyn til bruger-

tidsprocenter m.v. 

N/a 

Ansættelsesbrøk 
(gennemsnitligt antal 
timer per medarbej-
der) 
Oplysningen er tilgæn-
gelig i én kommune 

-  N/a 

Årsleje per km2 

Oplysningen er tilgæn-
gelig i én kommune 

-  N/a 

Ingen forskel i tilfredsheden 

 Mindre forskelle i tilfredsheden 

 Systematiske forskelle i tilfredsheden 

 Tabellen bygger udelukkende på oplysninger leveret til Deloitte af de delta-
gende kommuner. Analyserne bygger udelukkende på bivariat tabelanaly-
se. Vurderingen af effekten af de tilbudsspecifikke oplysninger bygger ale-
ne på oplysninger fra to kommuner. 
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- Betyder, at oplysningen ikke er relevant for den givne undersøgelsestype, fx 
areal per bolig i hjemmeplejen. 

N/a  Betyder, at oplysningen ikke har været tilgængelig. 

Af tabellen fremgår det, at særligt to brugerspecifikke forhold har 

sammenhæng med tilfredsheden på hjemmepleje- og plejeboligområ-

det. Det drejer sig om, hvor ofte brugerne er sammen med deres pårø-

rende og brugernes selvvurderede helbred. De brugere, der ofte ser 

deres pårørende, vurderer, at deres helbred er godt, og de er også mere 

tilfredse med den service, de modtager. 

I relation til de tilbudsspecifikke forhold har særligt leverandørtype, 

personalets gennemsnitlige anciennitet og sygefraværsprocent samt 

antal årsværk per bruger sammenhæng med brugernes tilfredshed på 

hjemmepleje- og plejeboligområdet. Det skal dog bemærkes, at oplys-

ningerne er af varierende kvalitet og kan variere fra kommune til 

kommune. 

Erfaringerne fra pilotprojektet indikerer således, at omfanget af bru-

ger- og tilbudsspecifikke oplysninger kan begrænses i kommende bru-

gertilfredshedsundersøgelser på ældre- og handicapområdet. Det gæl-

der både oplysninger, der tilvejebringes direkte fra brugerne, og oplys-

ninger, der skal udtrækkes fra kommunernes systemer. 

Deloitte vurderer, at det i fremtidige undersøgelser vil være tilstrække-

ligt at tilvejebringe/spørge til følgende brugerspecifikke oplysninger: 

køn, alder, selvvurderet helbred og kontakt til pårørende. 

Endvidere vurderes det, at følgende tilbudsspecifikke oplysninger til-

vejebringes af kommunerne: leverandør/tilbud, funktionsniveau eller 

målgruppebeskrivelse (primært til frafaldsanalyse), gennemsnitlig an-

ciennitet blandt personale og antal personaleårsværk per bruger. 

Herudover er der for tiden en række tiltag undervejs, der skal hjælpe til 

mere systematisk dokumentation på ældre- og handicapområdet. Det 

vil med tiden resultere i, at flere ensartede oplysninger om brugerne og 

tilbuddene vil være tilgængelige. 

7.2 Valg af statistiske metoder 

For at sammenfatte de indsamlede data i overskuelige fremstillinger og 

identificere eventuelle sammenhænge i datamaterialet har Deloitte an-

vendt forskellige statistiske metoder. 

Almindeligvis skelnes der mellem to varianter af statistik – beskriven-

de og generaliserende statistik – hvor generaliserende statistik har til 

formål at generalisere fra stikprøve til en population. Da grundlaget for 

pilotprojektet har været populationsundersøgelser, har statistisk gene-

ralisering i princippet ingen relevans, og vi har i vores analyser derfor 

ikke arbejdet med statistiske usikkerheder. 

Der er således udelukkende anvendt beskrivende statistiske metoder, 

jf. tabellen nedenfor. 
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Tabel 7.4: De anvendte statistiske metoder 

 
Hjemmepleje Plejebolig Handicap 

Analysefærdigheder 
krævet 

U
n

iv
a

ri
a

t 
 

a
n
a

ly
s
e
  Svarfordelinger 

(procent og frek-
vensfordelinger) 

 Beregning af gen-
nemsnit 

 Svarfordelinger 
(procent og frek-
vensfordelinger) 

 Beregning af gen-
nemsnit 

 Svarfordelinger 
(procent og frek-
vensfordelinger) 

 (Beregning af gen-
nemsnit) 

 Begrænset kend-
skab påkrævet 

B
iv

a
ri

a
t 
 

a
n
a

ly
s
e

  Tabelanalyse 

 Sammenligning af 
gennemsnit 

 Tabelanalyse 

 Sammenligning af 
gennemsnit 

 Tabelanalyse 

 (Sammenligning af 
gennemsnit) 

 Noget kendskab til 
dataanalyse 

M
u

lt
iv

a
ri
a

t 
 

s
ta

ti
s
ti
k
  Ordinal logistisk 

regressionsanalyse 
 Ordinal logistisk 

regressionsanalyse 
 Exact logistisk re-

gression 

 Binomial logistisk 
regression 

 Betydeligt kendskab 
til dataanalyse 

Det er Deloittes erfaring, at det kræver nogen påpasselighed at vælge 

egnede analysemetoder, og der er især risiko for at vælge avancerede 

statistiske metoder, der hviler på forudsætninger, som sjældent kan 

indfries i brugertilfredshedsundersøgelser. 

Univariat analyse stiller eksempelvis begrænsede krav til analytiske 

færdigheder. Det samme er i nogen udstrækning tilfældet med bivariat 

analyse, mens multivariat analyse kræver et betydeligt kendskab til 

statistik. 

For at kunne analysere og præsentere resultaterne fra pilotprojektet 

korrekt har det været nødvendigt at tage stilling til håndteringen af 

frafald. I de gennemførte analyser er alt frafald udeladt, fordi vi har 

vurderet, at ”ved ikke”, ”Jeg får ikke hjælp” og ”ønsker ikke at svare” 

kan være med til at forstyrre fortolkningen af analyserne, ligesom dis-

se i multivariate analyser vil forstyrre de statistiske modeller. 

I de tilfælde, hvor kommunerne har leveret oplysninger om, hvilke 

ydelser brugerne modtog, var det muligt at fjerne brugernes svar på 

spørgsmål, der handler om de ydelser, brugerne de facto ikke modtog 

(typisk maden og personlig pleje). 
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Faktaboks 7.2: Baggrundsoplysninger i Gladsaxe Kommune 

I forbindelse med analysen af datagrundlaget for plejebolig- og hjemmeplejeom-
rådet i Gladsaxe Kommune sammenholdt Deloitte brugernes svar på spørgsmå-
lene om praktisk hjælp og personlig pleje med oplysningerne fra Gladsaxe Kom-
mune om, hvilke brugere der faktisk modtager disse ydelser.  

Analysen viste, at kun en begrænset del af brugerne havde svaret på spørgsmå-
lene om ydelser, de ikke modtager. En større udfordring synes at være, at bruge-
re, der modtager en ydelse, svarer, at de ikke modtager ydelsen. 

I Gladsaxe Kommune svarede cirka 40 procent af de brugere, der ifølge kommu-
nens registre modtager personlig pleje, at de ikke modtager personlig pleje. Det 
indikerer, at svarmuligheden ”Jeg får ikke hjælp” muligvis bør udgå eller visuelt 
flyttes, så den står længst til højre og derved er mindre synlig for brugerne. 

7.3 Præsentation af data 

Inden data kan omsættes til figurer og tabeller, skal der tages stilling til 

bortfald og neutrale svar som beskrevet ovenfor. Præsentationen af 

data skal tilgodese flere hensyn. Først og fremmest skal præsentatio-

nen af data konsistent og fuldstændigt gengive de svar, som brugerne 

har givet på undersøgelsernes spørgsmål. Dernæst skal præsentationen 

af data rumme et element af forædling, så data fremstår i en kondense-

ret form, der indbyder til fortolkning. Endelig skal præsentationen væ-

re tilgængelig og intuitivt forståelig for de interessenter, der skal an-

vende undersøgelsernes resultater. Disse tre hensyn kan være vanske-

lige at tilgodese samtidigt, og der er særligt en risiko for i fuldstæn-

dighedens navn at præsentere data unødigt detaljeret. 

I pilotprojektets præsentation af data har Deloitte anvendt fire typer 

figurer som illustreret nedenfor. 
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Figur 7.1. Eksempler på figurer og tabeller 

Simpel fremstilling af  
svarfordelinger og gennemsnit  

(univariat statistik) 

Simpel sammenligning mellem 
 forskellige leverandører  

(bivariat statistik) 

  

 

Prioriteringskort 
(multivariat statistik) 

Gap-analyse mellem  
tilfredse og meget tilfredse brugere 

  

Den univariate statistik i den første figur er nyttig til at give et nuance-

ret overblik over svarmønstrene i forhold til de enkelte spørgsmål. Den 

anden figur, der viser bivariat statistik for tilbud og gennemsnitlig til-

fredshed, er nyttig til på enkel vis at sammenligne tilfredsheden inden 

for en kommune, omend nuancer i svarmønsteret bortfalder. 

Den tredje figur, prioriteringskortet, baseres på multivariat statistik og 

sammenholder brugernes vurdering med en statistisk vurdering af, 

hvilke forhold der har størst effekt for brugertilfredsheden. Denne fi-
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gur er nyttig som grundlag for at anvende brugertilfredshedsundersø-

gelser i beslutningsprocesser både operativt på tilbudsniveau og strate-

gisk på politisk-administrativt niveau. 

Den fjerde figur fremhæver forskellen i graden af brugertilfredshed for 

hvert spørgsmål i forhold til henholdsvis tilfredse og meget tilfredse 

brugere. Da langt de fleste brugere er enten tilfredse eller meget til-

fredse, er formålet med analysen at identificere de spørgsmål, hvor 

gabet er størst mellem dem, der samlet set er tilfredse, og dem, der 

samlet set er meget tilfredse. Analysen kan være nyttig til at identifice-

re, hvor man særligt kan sætte ind for at gøre de tilfredse meget til-

fredse. 

7.4 Sikring af sammenlignelighed 

Det er vigtigt for pilotprojektet at afklare mulighederne for og eventu-

elle begrænsninger i at opnå sammenligelighed mellem kommuner og 

mellem tilbud. I tabellen nedenfor vises den gennemsnitlige tilfredshed 

fordelt på målgrupperne og de deltagende kommuner. 

Tabel 7.5: Sammenligning af den gennemsnitlige brugertilfredshed 

Kommune 

Gennemsnitlig 
tilfredshed 

Hjemmepleje 

Gennemsnitlig 
tilfredshed 
Plejebolig 

Gennemsnitlig 
tilfredshed 
Handicap 

Frederiksberg  4,03 4,20 - 

Gladsaxe  3,83 4,35 2,86 

Holbæk  3,96 4,18 2,76 

Vordingborg  - - 2,96 

Horsens  4,15 4,39 2,79 

Århus  - - 2,76 

Ringkøbing-Skjern* 4,20 - 2,73 

Gennemsnitlig tilfredshed** 4,01* 4,29 2,76 

Noter: * Ringkøbing-Skjern Kommune har benyttet en anden metode og indgår 
derfor ikke i beregningen af det samlede gennemsnit. 

 ** På hjemmepleje- og plejeboligområdet er anvendt en fempunktskala, 
mens der på handicapområdet er anvendt en trepunktskala. Gennem-
snittene kan ikke sammenlignes på tværs af områderne. 

Mulighederne for sammenligning på tværs af kommunerne vanskelig-

gøres af disse årsager: 

 Brugersammensætning: Særligt på handicapområdet er der betyde-

lige forskelle i kommunernes brugersammensætning. Én kommune 

har relativt stærke og selvkørende brugere, mens en anden har rela-

tivt svage brugere. Omvendt har det især på hjemmeplejeområdet 

vist sig lettere at sammenligne brugergrupperne, fordi de er nogen-

lunde ens sammensat på tværs af kommunerne. 
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 Antal brugere: Særligt på handicapområdet er der et meget forskel-

ligt antal brugere, fra 25 til cirka 500 brugere. Det gør, at data-

grundlaget fra kommune til kommune er vidt forskelligt, og det 

vanskeliggør sammenligninger. På hjemmeplejeområdet er dette 

ikke en udfordring. 

 Kommunernes serviceniveau: Kommunerne har forskelligt service-

niveau, hvilket kan have indflydelse på det grundlag, brugerne vur-

derer kvaliteten i servicen på. Tidligere analyser viser dog, at der 

ikke umiddelbart er sammenhæng mellem brugertilfredsheden og 

kommunernes serviceudgifter.5 

Tilsvarende er sammenligning mellem tilbud og leverandører på han-

dicapområdet vanskelig, mens det er muligt på hjemmepleje- og pleje-

boligområdet. 

På trods af forskellene i brugersammensætningen oplever tilbudsleder-

ne sammenligninger inden for kommunerne som relevante og nyttige. 

I figuren nedenfor er spredningen på tværs af tilbud i de tre undersø-

gelser illustreret. Som det fremgår af figuren er der ligesom på tværs af 

kommuner også en begrænset spredning på tværs af tilbud. Den største 

spredning er på tilfredsheden med den personlige pleje, mens der lige-

ledes er en relativt stor spredning på tilfredsheden i botilbud. 

Figur 7.2. Spredning på tværs af tilbud 

  

Det er Deloittes erfaring, at den tværkommunale sammenligning har 

været uproblematisk på hjemmeplejeområdet og acceptabel på pleje-

boligområdet. På handicapområdet synes sammenligning at være van-

                                                      
5 Både Henrik Lolle (1999) ”Serviceudgifter og brugertilfredshed i Danmark” og 

Goul-Andersen og Nielsen ”Hjemmehjælp – mellem myter og virkelighed” finder 

ingen sammenhæng i deres mere omfattende kommunale sammenligninger. 
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skeligere. Alligevel er der i kommunerne interesse for at sammenligne 

med beslægtede tilbud i andre kommuner. En forudsætning for dette er 

dog, at tilbud på handicapområdet kan samles i sammenlignelige klyn-

ger på tværs af kommuner. Det er dog en ressourcekrævende proces, 

der stiller store krav til dokumentationen på området, og som ikke 

vurderes at være realistisk inden for en kortere tidshorisont. 

Som tabellen ovenfor indikerer, er der begrænset variation mellem 

kommunerne. Det gælder især på plejeboligområdet. Variationen mel-

lem tilbud inden for kommunerne er generelt betydeligt større.
6
 

7.5 Den skriftlige formidling 

Brugertilfredshedsundersøgelserne er blevet formidlet i skriftlige rap-

porter for hver målgruppe til hver kommune og hvert tilbud. 

Kommunerne har modtaget en hovedrapport, der præsenterer resulta-

terne for den givne målgruppe. Rapporterne har bestået af: 

 Indledning. 

 Ledelsesresumé/sammenfatning: Sammenfatning af undersøgelsens 

resultater, der primært er rettet mod topledelsen og det politiske ni-

veau. 

 Præsentation af svarfordelinger: Brugernes besvarelser fordelt på 

gennemsnit og frekvensfordelinger i forhold til alle de stillede 

spørgsmål. 

 Sammenligning: Sammenligning af gennemsnitlig tilfredshed i de 

omfattede tilbud og enheder. 

 Prioriteringskort: Udarbejdet på baggrund af statistiske analyser af 

brugervurdering og effekt på brugertilfredshed. Analyserne har til 

formål at hjælpe kommunerne med at prioritere mellem de potenti-

elle indsatsområder. 

 Gap-analyse: Analyse af forskellen i tilfredshed i forhold til de en-

kelte spørgsmål blandt dem, der samlet set er tilfredse og meget til-

fredse. 

 Krydstabeller med baggrundsvariable: Der er i forbindelse med 

undersøgelserne indhentet en række forskellige baggrundsoplys-

ninger. Disse er sammenholdt med tilfredsheden. 

Herudover har hvert tilbud modtaget en kortere rapport, hvor egne re-

sultater præsenteres i let overskuelige figurer og tabeller. Alle resulta-

ter er sammenholdt med kommunens samlede resultat. De steder, hvor 

det har været muligt yderligere at nedbryde resultaterne i mindre en-

                                                      
6 En forskel i gennemsnit på 0,2 svarer til, at man flytter 10 procent af brugerne fra 

”både og” til ”meget tilfreds”. 



 

85 

 

heder, er dette gjort, eksempelvis afdelinger i plejeboliger. Af hensyn 

til brugernes anonymitet er der ikke præsenteret resultater for enheder 

med under fem brugere. 

7.6 Erfaringer med den skriftlige formidling 

Det er generelt Deloittes erfaring, at relativt tekstlette rapporter med 

mange grafiske præsentationer fungerer hensigtsmæssigt til både det 

politiske, forvaltnings- og tilbudsniveauet. Det gælder ligeledes sam-

menligninger mellem tilbud inden for kommunen. Kun i enkelte til-

fælde har kommunerne bedt om ikke at få resultaterne sammenlignet 

på tilbudsniveau i hovedrapporten. Årsagen var, at man ikke ønskede 

at udlevere de enkelte tilbud. Derimod har hvert tilbud modtaget egne 

rapporter med resultaterne for den pågældende enhed. Det er Deloittes 

erfaring, at selv de tilbud, der scorer relativt lavest i sammenligninger-

ne, har modtaget resultaterne konstruktivt. 

De statistiske analyser, herunder prioriteringskort og gap-analyse, har 

kommunerne modtaget en smule mere blandet. Særligt gap-analysen 

har stort set alle de deltagende kommuner haft vanskeligt ved at for-

tolke og bruge. 

Selvom enkelte kommuner har syntes, at prioriteringskortet ikke har 

bidraget med ny information, er det generelt blevet vel modtaget sær-

ligt på forvaltningsniveauet, der har fundet kortet som et anvendeligt 

redskab. 

I forhold til sammenligning af tilfredsheden på tværs af baggrundsva-

riable er det Deloittes erfaring, at det især for medarbejderne og leder-

ne er svært at omsætte til brugbar viden, som de kan bruge til kvali-

tetsudvikling. Derfor vil det være hensigtsmæssigt udelukkende at 

medtage de mest centrale baggrundsvariable i analyserne (jf. tidligere 

afsnit). 

På tilbudsniveau har medarbejderne og lederne entydigt tilkendegivet, 

at det særligt er resultaterne for det enkelte tilbud, der er interessante. I 

forhold til rapporter til tilbuddene er det Deloittes erfaring, at simple 

præsentationer af resultaterne fungerer bedst, og gerne i grafiske frem-

stillinger. 

Ud over den skriftlige formidling af resultaterne er der foregået en 

række andre formidlingsaktiviteter i forbindelse med brugertilfreds-

hedsundersøgelserne. 

Deloitte har præsenteret og diskuteret resultaterne for alle de deltagen-

de kommuner i forbindelse med afrapporteringen. I flere af de delta-

gende kommuner er resultaterne blevet præsenteret ad flere omgange 

for henholdsvis forvaltning, politisk og udførende niveau. 

Det er generelt Deloittes oplevelse, at disse præsentationer fungerer 

hensigtsmæssigt, særligt fordi det har været en anledning for interes-

senterne til at samles og reflektere over resultaterne. Ud over præsen-
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tationen af selve resultaterne har formålet været at skabe dialog blandt 

kommunernes interessenter om, hvordan resultaterne skulle fortolkes 

og anvendes. Det er Deloittes vurdering, at særligt mundtlig formid-

ling er særdeles vigtig i forhold til at fordre anvendelse (jf. kapitel 9). 

Faktaboks 7.3: Formidling af resultater i Horsens Kommune 

Deloitte præsenterede resultaterne på handicapområdet i Horsens Kommune. 
Efter præsentationen indledtes en diskussion om fortolkning og anvendelse af 
brugertilfredshedsundersøgelsernes resultater. Vigtigheden af denne form for 
formidling og facilitering blev illustreret gennem en udtalelse fra en af deltagerne: 
”Hvis ikke I var kommet her i dag, er jeg ikke sikker på, at vi havde reflekteret så 
meget over resultaterne, og hvordan vi kan bruge dem til at gå i dialog med vores 
brugere”. Det er Deloittes vurdering, at det i særlig grad er dialogen, som indledes 
med personalet og forvaltningen, der er afgørende for en succesfuld formidling. 

I tabellen nedenfor er forskellige formidlingsformer til de forskellige 

implicerede interessenter skitseret. Der kan skelnes mellem, om for-

midlingen er nødvendig eller hensigtsmæssig for interessenterne. 

Alle kommunerne har generelt orienteret eller har intentioner om at 

orientere pressen på den ene eller anden måde. Kun en enkelt kommu-

ne har indkaldt til pressemøde. 

I forhold til det politiske niveau har kommunerne typisk orienteret om 

resultaterne, og rapporten har de fleste steder været drøftet på udvalgs-

niveau. I en enkelt kommune har politikere fra relevante udvalg delta-

get i en præsentation og workshop forestået af Deloitte. 

Tabel 7.6: Oversigt over formidling til forskellige niveauer 

Niveau Nødvendig Hensigtsmæssig 

Presse og omverden  Pressemeddelelse  Pressemøde 

Politikere  Orientering 

 Ledelsesresumé 

 Præsentation 

 Workshop 

Forvaltning  Analyserapport 

 Præsentation af og dia-
log om resultaterne 

 

Ledere/medarbejdere  Tilbudsrapport 

 Præsentation af og dia-
log om resultaterne 

 

Pårørende   Omdeling af flyer med 
sammenfatning af resul-
tater 

 Orientering på pårøren-
demøde 

Brugere  Orientering på beboer-/ 
brugermøde 

 Omdeling af flyer med 
sammenfatning af resul-
tater 

Det er vigtigt, at lederne og personalet i de enkelte tilbud informeres 

og inddrages i forbindelse med formidlingen, da de er de centrale aktø-
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rer, når resultaterne skal omsættes til handling. Det er Deloittes erfa-

ring, at jo mere dialog, der er, jo bedre. Deloitte har i forbindelse med 

pilotprojektet præsenteret og diskuteret resultaterne med det udførende 

niveau. 

De pårørende og brugerne orienteres typisk om resultaterne på bruger- 

og pårørendemøder, hvilket har fundet sted i alle de deltagende kom-

muner. Særligt på ældreområdet kan det dog være relevant at udarbej-

de materiale til omdeling til brugerne og de pårørende (jf. nedenfor). 

Faktaboks 7.4: Formidling af hjemmeplejeundersøgelsen i Ringkø-

bing-Skjern Kommune 

I forbindelse med afrapporteringen af hjemmeplejeundersøgelsen gennemført i 
Ringkøbing-Skjern Kommune har kommunen udarbejdet korte pædagogiske pje-
cer, som er uddelt til medarbejderne. Kommunen har endvidere uddelt flyers med 
undersøgelsens resultater til brugerne. 

I forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelserne afholder Ringkøbing-Skjern 
Kommune endvidere et pressemøde, hvor undersøgelsernes resultater præsente-
res/formidles. 

7.7 Vurderinger og anbefalinger 

I sammenhæng med analysen af de foreliggende oplysninger om bru-

gernes tilfredshed skal det afklares, hvilke baggrundsdata det er muligt 

at tilvejebringe, hvilke baggrundsdata der har betydning for tilfredshe-

den, hvilke analysemetoder der kan anvendes, hvordan data bedst ana-

lyseres, og hvorledes det er muligt at sammenligne kommuner og til-

bud. 

Indhentning af baggrundsoplysninger har vist sig vanskeligt for de 

deltagende kommuner og har været en lang og vanskelig proces. Erfa-

ringerne fra pilotprojektet har vist, at man før gennemførelsen af bru-

gertilfredshedsundersøgelser skal være meget opmærksom på, hvilke 

oplysninger der skal tilvejebringes, og hvordan oplysningerne skal 

tilvejebringes. 

Anbefaling 19: Inddragelse af baggrundsoplysninger 

Deloitte anbefaler, at man i forbindelse med gennemførelse af brugertilfredsheds-
undersøgelser fokuserer på relativt få baggrundsoplysninger på bruger- og til-
budsniveau. I forhold til brugerne anbefaler Deloitte, at man medtager køn, alder, 
funktionsniveau/målgruppebeskrivelse samt på ældreområdet kontakt med pårø-
rende og selvvurderet helbred. På tilbudsniveau kan man med fordel inddrage 
leverandør/tilbud, gennemsnitlig anciennitet blandt personalet og antal personale-
årsværk per bruger. 

For at tilgodese behovet for at analysere data og fremstille dem på en 

enkel og letforståelig måde kræver det omhu at vælge analysemetoder. 
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Anbefaling 20: Anvendelse af statistiske analyser og rensning af data 

Deloitte anbefaler, at man anvender simple statistiske analyser i forbindelse med 
analyse af datamaterialet ved brugertilfredshedsundersøgelser. Det er Deloittes 
vurdering, at univariate og bivariate analyser er de bedst egnede metoder til at 
analysere de foreliggende data. 

Deloitte anbefaler, at man før analysen af datamaterialet fjerner ikke-menings-
bærende svar. 

Deloitte anbefaler endvidere, at man, hvor det er muligt, fjerner svar på spørgsmål 
om ydelser, som brugerne ikke modtager. 

Sammenligning af kommuner er en vigtig del af projektet og hviler i 

høj grad på nogle strukturelle forhold primært i forhold til brugersam-

mensætningen. 

Anbefaling 21: Sammenligning af kommuner og tilbud 

Det er Deloittes vurdering, at det er muligt at sammenligne tilfredshedsniveauet 
på tværs af kommuner og tilbud på hjemmepleje- og plejeboligområdet. Deloitte 
anbefaler derfor, at man sammenligner på tværs af kommuner og tilbud på disse 
områder. 

Deloitte vurderer dog, at man skal være varsom med at sammenligne kommuner 
på handicapområdet på grund af den store variation i brugersammensætningen 
på tværs af kommunerne. Deloitte anbefaler derfor, at man er varsom med at 
sammenligne tilbud og kommuner på handicapområdet. 

Formidlingen af brugertilfredshedsundersøgelsernes resultater kan op-

deles i skriftlig og mundtlig formidling. I forhold til den skriftlige 

formidling af resultaterne vurderer Deloitte, at en samlet rapport bør 

indeholde nedenstående elementer. 

Anbefaling 22: Udarbejdelse af hovedrapport 

Deloitte anbefaler, at der for hvert område udarbejdes en samlet rapport for hele 
undersøgelsen. 

 Ledelsesresumé med centrale konklusioner. Afsnittet er møntet på for-
valtningschefen og det politiske niveau. 

 Tilfredshed i forhold til de stillede spørgsmål: Simple præsentationer 
(grafiske og i tabelform) af tilfredsheden i forhold til de stillede spørgs-
mål. 

 Sammenligning: Sammenligning af kommunens forskellige leverandører 
og tilbud. 

 Statistisk analyse (prioriteringskort) kan hjælpe kommunerne med at pri-
oritere deres indsatser. 

 Krydstabeller: Tilfredsheden fordelt på de relevante baggrundsvariable. 

 Metodeafsnit: Principper for gennemførelse af undersøgelsen og frafald 
beskrives kort i dette afsnit. 

Det er afgørende, at rapporten skrives i et letforståeligt og ikke-teknisk sprog. 

I forbindelse med formidlingen til tilbudsniveauet er det afgørende, at 

resultaterne formidles, så de enkelte tilbud kan se egne resultater. 
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Anbefaling 23: Udarbejdelse af tilbudsrapporter 

Deloitte anbefaler, at alle tilbud og leverandører, hvis brugere har deltaget i un-
dersøgelsen, modtager en selvstændig afrapportering af deres egne resultater. 
Det er med til at skabe ejerskab hos medarbejderne og lederne i de enkelte tilbud. 
Rapporterne skal være simple og letlæselige, og af ressourcemæssige hensyn 
bør de være højt standardiserede. 

Ud over den skriftlige formidling af undersøgelsernes resultater er det 

hensigtsmæssigt at give en fokuseret formidling af resultaterne til ud-

valgte interessenter. 

Anbefaling 24: Mundtlig formidling af undersøgelsernes resultater 

Deloitte vurderer, at mundtlig præsentation af resultaterne for relevante interes-
senter er vigtig for en succesfuld formidling. Derfor anbefaler Deloitte, at resulta-
terne formidles mundtligt til: 

 Politikere 

 Forvaltningschefer 

 Tilbudsledere og medarbejdere (her er det særlig vigtigt at indgå i en di-
alog om fortolkning af resultaterne) 

Deloitte vurderer, at en succesfuld formidling forbedrer mulighederne for den vide-
re anvendelse (jf. kapitel 8). 
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8 Anvendelse 
Brugertilfredshedsundersøgelser skal anvendes. Hvis de ikke anven-

des, er de ligegyldige. Men hvad vil det sige at anvende brugertilfreds-

hedsundersøgelser? 

Dette kapitel sammenfatter de foreløbige erfaringer med anvendelsen 

af de undersøgelser, der er gennemført i forbindelse med pilotprojek-

tet. Der kan alene anlægges et kortsigtet perspektiv, fordi undersøgel-

sernes resultater stadig formidles, mens denne erfaringsopsamling 

skrives. 

Kapitlet indledes med en teoretisk funderet præsentation af forskellige 

forståelser af, hvad det vil sige at anvende viden, således som den 

frembringes af brugertilfredshedsundersøgelser. Dernæst fremhæves 

en række eksempler fra pilotprojektet på en hensigtsmæssig anvendel-

se af undersøgelserne. Endelig fremlægges Deloittes vurderinger og 

anbefalinger. 

8.1 Om typer af anvendelse 

Der er især tre former for anvendelse af brugertilfredshedsundersøgel-

ser, der skal fremhæves, og som hver for sig eller i kombination kan 

begrunde, hvorfor undersøgelserne skal gennemføres. Disse tre typer 

er illustreret i figuren. 

Figur 8.1: Tre typiske anvendelsestyper 

 

Brugertilfredshedsundersøgelser kan anvendes til styring. I mange 

sammenhænge skal undersøgelserne afklare, om tilbuddenes eller 

kommunernes service har været god nok. Når undersøgelserne anven-

des på den måde, kan det omtales som styrende. Der er tale om en helt 

legitim styring foretaget af en overordnet myndighed (kommunen) 

over for en underordnet myndighed (tilbuddet). 

Styring 
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Brugertilfredshedsundersøgelser kan også anvendes udviklende. Ofte 

anvendes undersøgelser til udviklende formål eller til at uddrage læ-

ring om, hvorledes den offentlige service kan forbedres. 

Endelig kan brugertilfredshedsundersøgelser anvendes oplysende. Det 

vil sige, at den viden, undersøgelsernes resultater giver, anvendes 

tidsmæssigt forskudt og i andre sammenhænge end umiddelbart tilsig-

tet. 

Undersøgelsernes berettigelse og legitimitet er tæt forbundet med de-

res anvendelse. Det vil sige, at de sigter på at skabe forandring i en 

eller anden form. I praksis ser man, at brugertilfredshedsundersøgelser 

anvendes på flere forskellige måder og derved afspejler de vekslende 

behov, som interessenterne må have. 

De tre typer anvendelse er i princippet relevante på flere organisatori-

ske niveauer, omend kontrollerende og oplysende anvendelse har sær-

lig relevans på det strategiske og taktiske niveau, det vil sige blandt 

politikere og forvaltninger. Omvendt har udviklende anvendelse særlig 

relevans for det operative niveau, det vil sige blandt tilbud. 

8.2 De gode eksempler 

Som nævnt er vores erfaringer med anvendelsen af pilotprojektets re-

sultater foreløbige og derfor næppe dækkende eller repræsentative for 

de involverede kommuner. Vi har dog identificeret en række eksem-

pler på, hvorledes undersøgelsesresultaterne har fundet eller vil finde 

anvendelse. 

Faktaboks 8.1: God procedure for anvendelse af resultater i botilbud i 

Århus Kommune 

I forbindelse med den konkrete anvendelse af resultaterne fra brugertilfredsheds-
undersøgelsen på handicapområdet i Århus Kommune udarbejdes handleplaner 
og ledelseskontrakter i de enkelte botilbud. I takt med kommunens tidligere gen-
nemførte brugertilfredshedsundersøgelser på området er der udviklet en fast pro-
cedure herfor. Det resulterer i, at lederne af botilbuddene ved, hvad de konkret 
skal stille op med resultaterne, og har mulighed for og anledning til at sammenlig-
ne resultaterne fra tidligere undersøgelser. 

Eksemplet fra Århus Kommune er et godt eksempel på kontrollerende 

anvendelse, hvor resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelserne 

sættes ind i en kontinuerlig og transparent beslutningskontekst, som er 

fælles for alle tilbud. Dermed skabes klarhed over, hvornår og hvordan 

undersøgelserne skal benyttes. 

Faktaboks 8.2: Brug af resultater i ældrepolitik i Holbæk Kommune 

Holbæk Kommune skal udarbejde en ny ældrepolitik. Resultaterne fra brugertil-
fredshedsundersøgelsen på plejebolig- og hjemmeplejeområdet forventes at blive 
tænkt ind i formuleringen af den nye ældrepolitik. Det resulterer i, at resultaterne 
fra undersøgelserne også anvendes strategisk og politisk meningsdannende og 
derved får skabt fokus på identificerede problemområder. 
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Dette er et eksempel på, hvorledes brugertilfredshedsundersøgelser 

kan anvendes udviklende. Undersøgelsernes prioriteringskort – se ka-

pitel 7 herom – kan medvirke til at identificere de problemområder, en 

politik skal adressere. 

Faktaboks 8.3: Uddybende kvalitative interview på handicapområdet i 

Gladsaxe Kommune 

I Gladsaxe Kommune har man i lighed med forrige års brugertilfredshedsunder-
søgelse valgt at gennemføre uddybende kvalitative interview med brugerne i bo-
tilbud. Emnerne for interviewene er valgt på baggrund af resultaterne fra kvantita-
tive undersøgelse, hvor primært de emner med den laveste tilfredshed. Det resul-
terer i, at kommunen får et dybere indblik i, hvad det præcis er inden for de identi-
ficerede fokusområder, at brugerne er utilfredse med. 

I Gladsaxe Kommune har man ligeledes en tradition for systematisk at 

anvende resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelserne. 

Faktaboks 8.4: Anvendelse af resultaterne på handicapområdet i 

Gladsaxe Kommune 

I forbindelse med anvendelsen af resultaterne på handicapområdet i Gladsaxe 
Kommune arbejdes der med resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelserne 
på det politiske, forvaltnings- og tilbudsniveauet. 

På det politiske niveau indgår resultaterne som led i byrådets kommunestrategi, 
der løbende bliver fulgt op på. Det gælder også resultaterne på ældreområdet. 

På forvaltningsniveau indgår resultaterne som en del af forvaltningschefens resul-
tatkontrakt. 

I de enkelte tilbud udarbejdes en handleplan med konkrete indsatsområder og 
mål på baggrund af brugertilfredshedsundersøgelsen. Eksempelvis har et af til-
buddene arbejdet systematisk med kommunikation til brugerne. Det har affødt en 
række møder og workshopper med både brugere og medarbejdere, hvor man har 
defineret ”den gode dialog”. 

Ud over selve anvendelsen i de enkelte kommuner har flere tilbudsle-

dere på handicapområdet pointeret, at brugertilfredshedsundersøgelser 

kan virke udviklende for brugerne. 

Faktaboks 8.5: Brugertilfredshedsundersøgelser som uddannelsesred-

skab for brugere på handicapområdet 

Flere ledere og medarbejdere har løbende bemærket, at brugertilfredshedsunder-
søgelser og andre former for inddragelse på handicapområdet er med til at styrke 
brugernes oplevelse af sig selv som deltagende samfundsborgere. Ligeledes 
vækker det stolthed hos mange, som bliver bedre i stand til at give ønsker og 
meninger tilkende. 

Med dette eksempel illustreres, hvorledes resultaterne af brugertil-

fredshedsundersøgelser kan anvendes oplysendes og dermed medvirke 

til at identificere temaer for fremtidige undersøgelser. 
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8.3 Vurderinger og anbefalinger 

Det er generelt Deloittes vurdering, at kommunernes anvendelse – el-

ler intentioner herom – er ganske ambitiøse. For at sikre, at resultater-

ne anvendes bredest muligt, er der en række forudsætninger, der kan 

stimulere anvendelsen. 

Anbefaling 25: Forudsætninger for anvendelse 

Deloitte vurderer generelt, at en på forhånd defineret strategi for anvendelse og 
krav om opfølgning på alle niveauer er med til at understøtte en aktiv anvendelse 
af brugertilfredshedsundersøgelsernes resultater. Derfor anbefaler Deloitte, at der 
forud for gennemførelsen af brugertilfredshedsundersøgelser foreligger en plan 
for opfølgning på undersøgelserne. 

Det er vores vurdering, at det er begrænset, hvor meget brugertilfreds-

hedsundersøgelserne anvendes på politisk niveau. Det er vores vurde-

ring, at undersøgelserne i flere kommuner først kommer til politiker-

nes kendskab, når resultaterne forelægges udvalgene. Det er ikke aty-

pisk eller forkert, og det kan være medvirkende til, at der på det takti-

ske og operative niveau er fornødent fokus på resultaternes anvendel-

se. 

Anbefaling 26: Anvendelse på det strategiske niveau 

Deloitte anbefaler, at resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelserne lægges 
til grund for en politisk opfølgning i kommunerne. 

Videre anbefaler Deloitte, at resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelserne 
indgår som en del af eksempelvis resultatkrav eller budgetmål og dermed integre-
res i det politiske årshjul. Deloitte anbefaler endvidere, at der foretages en politisk 
opfølgning på resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelserne. 

De fleste af de kommuner, der har deltaget i pilotprojektet, har gene-

relt tilkendegivet, at de har intentioner om at anvende undersøgelsens 

resultater. 

Anbefaling 27: Anvendelse på det taktiske og operative niveau 

Deloitte anbefaler, at der på baggrund af brugertilfredshedsundersøgelser arbej-
des aktivt med resultaterne i forvaltningerne og tilbuddene i form af eksempelvis: 

 Opfølgning på resultaterne gennem dialog med brugerne 

 Udarbejdelse af handleplaner i det enkelte tilbud 

 Sammenkobling med øvrige kvalitetsudviklingsværktøjer 

 Sammenkobling med øvrige planlægnings- og resultatstyringsværktøjer 

 Sammenligning af resultater mellem tilbud/leverandører 
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9 It-understøttelse 
I forbindelse med pilotprojektet har dele af processen været it-under-

støttet. De valgte interviewmetoder – fortrinsvis besøgsinterview og 

postalt omdelte spørgeskemaer – har imidlertid begrænset relevansen 

af og behovet for omfattende it-understøttelse, således som det eksem-

pelvis ville være påkrævet ved internetbaserede metoder. Dette kapitel 

sammenfatter vores erfaringer med it-understøttelsen i forbindelse 

med: 

 Tilvejebringelsen af bruger- og tilbudsspecifikke registeroplysnin-

ger fra kommunerne. 

 Datafangsten og særligt de opfølgende telefoninterview på hjem-

meplejeområdet. 

 Scanningen af papirbaserede spørgeskemaer på alle tre områder. 

 Håndteringen, analysen og præsentationen af data. 

 Dialogen med kommunerne. 

Den anvendte it-understøttelse i pilotprojektet har i alle tilfælde været 

standardsystemer, herunder EOJ og ESDH. 

9.1 Tilvejebringelsen af registeroplysninger 

It-understøttelsen af tilvejebringelsen af registeroplysninger afgøres i 

vid udstrækning af, hvilket system (herunder EOJ og ESDH) den en-

kelte kommune har valgt. Systemvariationen er stor, men også kom-

munernes opsætning af systemerne og deres kendskab til systemernes 

muligheder for dataeksport varierer. 

I flere tilfælde har det været nødvendigt manuelt at registrere respon-

dentoplysninger, men oftest er oplysningerne udtrukket fra kommu-

nernes systemer. 

I forbindelse med pilotprojektet har tilvejebringelsen af respondentop-

lysninger været særlig udfordrende og har været uventet tidskrævende 

for både kommunerne og Deloitte. Denne problemstilling er behandlet 

i afsnit 7.1. 

9.2 Datafangsten 

Behovet for it-understøttelse af selve datafangsten er begrænset som 

følge af de valgte metoder. Der er således ikke anvendt it-understøt-

telse af spørgeskemaer og datafangst på plejebolig- og handicapområ-

det, hvor interviewerne har anvendt papirspørgeskemaer. 

Kun på hjemmeplejeområdet er der i forbindelse med påmindelsespro-

ceduren gennemført telefoninterview, hvor der er anvendt et såkaldt 
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CATI-system (computer-assisted telephone interviewing). Brugernes 

svar er således blevet registreret digitalt. Det er muligt at it-understøtte 

besøgsinterview, men det er fravalgt i forbindelse med pilotprojektet, 

fordi tilstedeværelsen af en computer kan virke forvirrende og frem-

medgørende for målgrupperne. 

9.3 Scanningen 

For at få svarene fra de papirbaserede spørgeskemaer i et digitalt for-

mat er der i forbindelse med pilotprojektet anvendt et scanningssy-

stem, som ved hjælp af tegngenkendelse omsætter svarene fra papir-

skemaerne til digital information, der integreres med de digitale data 

fra CATI-interviewene. 

Én kommune har selv gennemført datafangsten og har i stedet for at 

scanne skemaerne valgt at taste dem. Det digitale dataformat er orga-

niseret i rækker for hver respondent og kolonner med hvert svar i 

overensstemmelse med gængs praksis. Formatet er læsbart af alle 

standardanalyseprogrammer. 

Det er vores erfaring, at scanning er en omkostningseffektiv, hurtig og 

sikker måde, når antallet af papirskemaer er så stort, som det har været 

tilfældet i pilotprojektet. I tilfælde, hvor der anvendes korte spørge-

skemaer, og hvor der er få respondenter, kan det være lige så omkost-

ningseffektivt at indtaste skemaerne i en foruddefineret datamatrix. 

9.4 Håndteringen, analysen og præsentationen af 

data 

Selve håndteringen af data og de gennemførte analyser er foretaget i et 

gængs statistikprogram, mens figurer og tabeller til hovedrapporter til 

kommunerne er genereret med makroer i et regneark. Det har været 

hensigtsmæssigt, da det har været tidsbesparende og samtidig har bi-

draget til at ensarte rapporterne på tværs af kommunerne. En del af 

afrapporteringen har bestået af standardiserede rapporter til de enkelte 

tilbud. 

Disse rapporter skulle som udgangspunkt genereres automatisk via 

makroer i Excel og PowerPoint. På grund af udfordringer med at iden-

tificere unikke enheder i det af kommunerne leverede datamateriale, 

har det dog især på hjemmeplejeområdet været vanskeligt at udforme 

en it-understøttelse, der har automatiseret denne proces. Det er Deloit-

tes erfaring, at en automatisering forudsætter en forholdsvis ensartet 

og entydig organisering på tværs af kommunerne. 

9.5 Dialogen med kommunerne 

I forbindelse med pilotprojektet har Deloitte desuden oprettet en portal 

for de deltagende kommuner. Formålet med portalen var dels at funge-
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re som fildelingssystem mellem kommunerne og Deloitte, dels at fun-

gere som et forum til tværgående kommunikation og erfaringsudveks-

ling mellem kommunerne. Portalen, som er illustreret nedenfor, har 

været understøttet af Deloittes standardapplikation. 

Figur 9.1: Pilotprojektets portal 

 

På portalen har kommunerne eksempelvis kunnet finde en procesguide 

med dertilhørende værktøjer såsom kommunikationsplaner, skabelon 

til respondentoplysninger m.m. Endvidere har kommunernes tidspla-

ner, spørgeskemaer m.v. været tilgængelige på portalen. 

Portalen er kun i begrænset omfang blevet benyttet af kommunerne. I 

stedet for fildeling på portalen er de deltagende kommuner indgået i en 

bilateral dialog med Deloitte. Der kan være forskellige årsager til den 

begrænsede anvendelse af portalen. Dels kræver portalen, at man log-

ger ind med brugernavn og kodeord hver gang, dels er dele af den 

valgte portalløsning udformet på engelsk, og dels er kommunerne me-

re trygge ved at udveksle informationer per e-mail end via en portal. 

På trods er dette er det dog Deloittes erfaring, at man med fordel frem-

adrettet kan oprette en portal, der kan hjælpe kommunerne i gennem-

førelsen af brugertilfredshedsundersøgelser og dermed sikre en ensar-

tet gennemførelse og rapportering. En sådan portal bør indeholde en 

række værktøjer som: 

 Procesguide, der beskriver gennemførelsen af brugertilfredsheds-

undersøgelsen og indeholder en række værktøjer til gennemførel-

sen. 

 Applikation til udtræk af spørgeskemaer, hvor kommunerne har 

mulighed for at udtrække spørgeskemaer i det format, der passer 

bedst til den givne undersøgelsestype, eksempelvis med kommu-

nernes logo på. 
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 Applikation til generering af rapporter, hvor kommunerne ved 

upload af data har mulighed for at generere tabeller, figurer og til-

budsrapporter. 

Ovenstående er blot eksempler på, hvad en sådan portal kan indeholde. 

Herudover kan portalen indeholde relevante værktøjer til gennemførel-

se af brugertilfredshedsundersøgelser på eksempelvis dagtilbudsområ-

det. 

9.6 Vurderinger og anbefalinger 

En hensigtsmæssig it-understøttelse er afgørende for en omkostnings-

effektiv afvikling af brugertilfredshedsundersøgelser. Det er også til-

fældet på ældre- og handicapområdet, selvom de anvendte datafangst-

metoder er mindre afhængige af it end eksempelvis internetbaserede 

spørgeskemaer. Tabellen nedenfor sammenfatter vores vurdering af, 

hvilket behov der er for it-understøttelse på ældre- og handicapområ-

det. 

Tabel 9.1: Behov for it-understøttelse 

 Handicap Plejebolig Hjemmepleje 

Metode Besøgs- 
interview 

Besøgs- 
interview 

Postalt interview 
suppleret med  

telefonpåmindelse 
og interview 

Respondent-
oplysninger 

 Manuel indbe-
retning 

 ESDH-system 

 EOJ-system  EOJ-system 

Spørge-
ramme 

   CATI-system 

Datafangst    CATI-system 

Databehand-
ling og data-
analyse 

 Program til ind-
tastning 

 Scanner 

 Program til ind-
tastning 

 Scanner 

 Scanner 

 Program til ind-
tastning 

Præsentation  Skabelon til 
generering af 
tilbudsrapporter 

 Skabelon til 
generering af 
tilbudsrapporter 

 Skabelon til 
generering af 
tilbudsrapporter 

Et helt centralt element i it-understøttelsen er tilvejebringelsen af re-

spondentoplysninger. Det er Deloittes vurdering, at dette i pilotprojek-

tet har været en unødigt ressourcekrævende proces og derfor et vigtigt 

indsatsområde i den fremtidige tilrettelæggelse af brugertilfredsheds-

undersøgelser. 

Anbefaling 28: It-understøttelse af respondentudtræk 

Deloitte anbefaler, at de kommuner, der ikke har erfaring i udtræk af brugeroplys-
ninger, indgår i dialog med systemleverandøren om udtræk heraf. 
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Anbefaling 17 i kapitel 7 præciserer, hvorledes omfanget af perspekti-

verende bruger- og tilbudsspecifikke registeroplysninger kan mind-

skes. 

I selve datafangsten er der kun i begrænset omfang behov for it-

understøttelse. I forbindelse med gennemførelse af telefoninterview er 

det dog hensigtsmæssigt at anvende et såkaldt CATI-system. Ved gen-

nemførelse af ganske få interview er det muligt at gennemføre inter-

view (uden et CATI-system) ved hjælp af Excelark eller lignende. 

Anbefaling 29: It-understøttelse af dataindsamling og databehandling 

Deloitte anbefaler, at der ved gennemførelse af over 50 telefoninterview anvendes 
et professionelt it-system til at understøtte dataindsamlingen. 

I forbindelse med databehandlingen er der dog en række aktiviteter, 

der med fordel kan it-understøttes. 

Anbefaling 30: It-understøttelse af afrapporteringen 

Deloitte anbefaler, at der anvendes en standardstatistikpakke (fx SPSS, Stata 
eller SAS) til at understøtte afrapporteringen og de statistiske analyser. Deloitte 
anbefaler de kommuner, der skal generere et betydeligt antal rapporter, at anven-
de autogenerering af rapporterne. Det kan gøres enten ved en makro i Excel eller 
ved hjælp af en onlineapplikation. 

Generering af et stort antal standardrapporter kræver dog udarbejdelse af en ma-
kro, hvilket kan være ressourcekrævende. Ved udrulning til nationalt koncept kan 
man med fordel anvende en standardiseret løsning, der ensarter processen. 

Fremadrettet kan oprettelse af en portal med redskaber til de kommu-

ner og analysebureauer, der skal gennemføre brugertilfredshedsunder-

søgelser, være med til at sikre ensartet og omkostningseffektiv gen-

nemførelse. 

Anbefaling 31: Oprettelse af portal til understøttelse af brugertilfreds-

hedsundersøgelser 

Deloitte anbefaler, at der i forbindelse med fremtidige brugertilfredshedsundersø-
gelser oprettes en hjemmeside, hvor man samler relevante dokumenter og værk-
tøjer, herunder: 

 Procesguide 

 Spørgeskemaer 

 Skabeloner til afrapportering 

 Værktøjer til generering af tabeller og figurer 

Det er Deloittes vurdering, at portalen vil lette og ensarte gennemførelsen af un-
dersøgelserne. 

En portalløsning kan desuden anvendes til at formidle oplysninger om 

kommunernes brugertilfredshed og dermed muliggøre sammenligning. 

En sådan funktionalitet forudsætter en proces for indlæsning og kvali-

tetssikring af resultaterne fra de kommunale brugertilfredshedsunder-

søgelser. 
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10 Perspektivering 
Et af formålene med pilotprojektet har været at afklare, hvorledes et 

nationalt koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgel-

ser kan eller bør tilrettelægges, såfremt det i forbindelse med kommu-

neaftalerne besluttes, at et sådant skal implementeres. 

Denne perspektivering tager udgangspunkt i de gennemførte pilotpro-

jekter på ældre- og handicapområdet og Deloittes erfaringer herfra. 

Disse erfaringer er dokumenteret i de forudgående kapitler. 

Perspektiveringen indledes med en diskussion af fem grundlæggende 

hensyn, som et nationalt koncept skal tilgodese for at kunne realiseres 

og for at kunne opnå den fornødne udbredelse i kommunerne. 

Perspektiveringen indledes med en vurdering af, hvilke metodiske og 

praktiske afvejninger der kan foretages i fastlæggelsen af et nationalt 

koncept. Udfaldet af disse afvejninger kan variere fra målgruppe til 

målgruppe som følge af brugernes særlige kendetegn på de forskellige 

serviceområder. 

Videre vurderes de principielle og mere generelle afvejninger, der kan 

være rammesættende for et nationalt koncept. Med afsæt i disse prin-

cipielle afvejninger foreslås tre forskellige modeller for forankring af 

et eventuelt nationalt koncept. 

Kapitlet afsluttes med Deloittes sammenfattende vurderinger og anbe-

falinger. 

10.1 Metodiske afvejninger 

Baseret på erfaringerne fra det gennemførte pilotprojekt omtalt i kapi-

tel 2 til 9 og de generelle hensyn, der er diskuteret i kapitel 1, finder vi 

det relevant at foretage en række konkrete metodiske og praktiske af-

vejninger i fastlæggelsen af et nationalt koncept. Disse er illustreret i 

figuren nedenfor. 



 

100 

 

Figur 10.1: Ni metodiske og praktiske afvejninger – og de mulige udfaldsrum 

 

Afvejningerne omhandler: 

 Spørgeramme og sammensætning af faste, frivillige og lokale 

spørgsmål. 

 Inddragelse af ledere og personale på tilbudsniveau forud for gen-

nemførelsen af brugertilfredshedsundersøgelsen. 

 Undersøgelsesomfang og dermed hvorvidt alle brugere omfattes, 

eller om der blot udtages en stikprøve. 

 Undersøgelsesfrekvens og dermed hvor hyppigt undersøgelsen skal 

gennemføres. 

 Behov for information af brugere og pårørende og den mest hen-

sigtsmæssige informationskanal. 

 Mulige datafangstmetoder og vurdering af, hvilke metoder der – 

givet målgruppen – er mest omkostningseffektive. 

 Håndtering af påmindelser og vurdering af, hvilken tilgang der – 

givet målgruppen – er mest omkostningseffektiv. 

 Inddragelse af supplerende analysegrundlag i form af registerop-

lysninger om brugerne og tilbuddene. 

 Muligt sammenligningsniveau. 

Disse afvejninger – og de konkrete udfald, vi foreslår – er ikke fuld-

stændige, men repræsenterer efter vores vurdering de mest relevante 

forhold, der kræver stillingtagen i forbindelse med fastlæggelse af et 

nationalt koncept. Det understreges, at udfaldet af disse afvejninger 

kan variere fra målgruppe til målgruppe som følge af brugernes særli-

ge kendetegn. 

Afsnit 10.2 behandler supplerende de principielle og mere generelle 

afvejninger, der kan være rammesættende for et nationalt koncept. 
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De følgende tabeller viser – målgruppe for målgruppe – hvilke udfald 

vi finder er de mest hensigtsmæssige i et nationalt koncept for de ni 

forhold, der skal afvejes. 

Tabel 10.1: Metodiske afvejninger: spørgeramme 

Relevante udfald Hjemmepleje Plejebolig Botilbud 

Faste spørgsmål Anbefales 

Frivillige  
spørgsmål Antal 

minimeres 

Antal 
minimeres Bør  

undgås helt 
Lokale spørgsmål Bør undgås helt 

Vores konkrete anbefalinger til spørgeramme fremgår af afsnit 3.4. 

Her fremgår det blandt andet, at en spørgeramme ikke bør overstige 

10-12 spørgsmål på handicapområdet og 18-20 spørgsmål på ældre-

området. 

Tabel 10.2: Metodiske afvejninger: inddragelse 

Relevante udfald Hjemmepleje Plejebolig Botilbud 

Ingen Ikke relevant 

Tilbudsledere Frivillig Anbefales 

Medarbejdere Ikke relevant Anbefales 

På ældre- og handicapområdet bør ledere og personale i botilbud og 

plejecentre inddrages. Det skyldes først og fremmest hensynet til at 

skabe den fornødne tryghed blandt brugerne i forbindelse med afvik-

lingen af besøgsinterview. I hjemmeplejen vurderes et tilsvarende hen-

syn ikke at være relevant. 

Tabel 10.3: Metodiske afvejninger: undersøgelsesomfang 

Relevante udfald Hjemmepleje Plejebolig Botilbud 

Populations-
undersøgelse 

Frivillig Anbefales 

Stratificeret  
stikprøve 

Anbefales 
Relevant på tilbudsniveau, 
men ikke på brugerniveau 

Simpel  
stikprøve 

Ikke relevant 

Erfaringsopsamlingen har vist, at det for nuværende ikke vurderes mu-

ligt hensigtsmæssigt at udtage stikprøver på brugerniveau i plejecentre 

og botilbud på grund af begrænsede oplysninger om brugere og tilbud. 

Det anbefales derfor at gennemføre populationsundersøgelser på disse 

områder. Det skyldes, at det på disse områder endnu ikke er muligt at 

foretage en udvælgelse, der tilsikrer, at brugere med den fornødne 

kognitive kapacitet indgår. På tilbudsniveau er det imidlertid muligt at 

foretage stikprøveundersøgelser ved eksempelvis at foretage undersø-
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gelserne over flere år. Erfaringerne har vist, at tilbuddene lægger me-

get vægt på, at de modtager resultaterne fra deres eget tilbud. Samtidig 

er det relativt omkostningseffektivt at interviewe alle på et givent til-

bud, når man alligevel besøger tilbuddene. Hensyn til metodisk strin-

gens i forbindelse med dataindsamlingen taler også for populationsun-

dersøgelser. På hjemmeplejeområdet vurderes det muligt og hensigts-

mæssigt at udtage stratificerede stikprøver, hvorved undersøgelsesom-

fanget kan reduceres og samtidig være empirisk forsvarligt. Da et vig-

tigt led i det kommunale arbejde med kvalitetsudvikling er at kunne 

nedbryde resultaterne på de enkelte distrikter/områder, grupper/leve-

randører og leverandører, skal det i stikprøveudtagningen sikres, at de 

enkelte enheder er tilstrækkeligt repræsenteret i stikprøven. Jo flere 

nedbrydninger man ønsker at foretage, jo mere kompleks bliver stik-

prøveudtagningen og jo større krav stiller det til stratificering og der-

med de metodiske forudsætninger for stikprøveudtagningen.  

Tabel 10.4: Metodiske afvejninger: undersøgelsesfrekvens 

Relevante udfald Hjemmepleje Plejebolig Botilbud 

Hvert år Frivilligt Frivilligt Frarådes 

Hvert andet år Anbefales Anbefales Anbefales 

Sjældnere Frarådes Frarådes Muligt 

Gennemstrømningen af brugere på ældreområdet er stort, og derfor 

bør undersøgelserne gennemføres hvert andet år. Omvendt er ressour-

ceforbruget forbundet med brugertilfredshedsundersøgelser på disse 

områder så højt, at hyppigere undersøgelser bør være frivillige at gen-

nemføre. Gennemstrømningen af brugere i botilbud er betydelig lave-

re, og mange brugere bor et helt voksenliv i ét tilbud. På trods heraf 

anbefales det dog, at undersøgelserne gennemføres hvert andet år af 

hensyn til opfølgning på eventuelle tiltag, men det anses dog for mu-

ligt at gennemføre undersøgelserne sjældnere. Det anbefales dog at 

gennemføre undersøgelserne ikke sjældnere end hvert fjerde år. 

Tabel 10.5: Metodiske afvejninger: skriftlig information af brugere og 

pårørende 

Relevante udfald Hjemmepleje Plejebolig Botilbud 

Ingen Muligt Frarådes 

Varslingsbrev 
Frivilligt 

Ikke relevant 

Omdelte pjecer Anbefales 

Plakater Frivilligt 

Pressemeddelelser Frivilligt 

En forudgående skriftlig information af brugere og pårørende anbefa-

les i forhold til plejecentre og botilbud. På hjemmeplejeområdet kan 

den skriftlige information undlades. 
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Tabel 10.6: Metodiske afvejninger: datafangstmetode 

Relevante udfald Hjemmepleje Plejebolig Botilbud 

Besøgsinterview Frarådes Anbefales 

Telefoninterview Frarådes Ikke relevant 

Postale spørge-
skemaer 

Anbefales Ikke relevant 

Internetbaserede 
spørgeskemaer 

Frarådes Ikke relevant 

Erfaringerne fra pilotprojektet peger entydigt på, at brugertilfredshed 

blandt brugere i plejecentre og botilbud alene kan måles på baggrund 

af besøgsinterview. Ingen andre metoder anses for egnede til disse 

målgrupper. I hjemmeplejen bør man anvende postale spørgeskemaer, 

mens besøgs- og telefoninterview frarådes af ressourcemæssige årsa-

ger. 

Tabel 10.7: Metodiske afvejninger: håndtering af påmindelser 

Relevante udfald Hjemmepleje Plejebolig Botilbud 

Ingen påmindelse Frarådes Ikke relevant, fordi der er tale  
om besøgsinterview med  

op til tre forgæves forsøg på besøg  
hos den enkelte bruger. 

Postal påmindelse Anbefales 

Telefonpåmindelse Frarådes 

Fordi interview med brugere i plejeboliger og botilbud foregår på ste-

det, er det ikke relevant at påminde om svar, men det kan være nød-

vendigt at besøge brugere flere gange. Erfaringsopsamlingen har vist, 

at man på hjemmeplejeområdet opnår en betydelig højere svarprocent 

ved telefonisk at påminde de brugere, der ikke har svaret. Erfaringerne 

viser dog også, at der ikke er forskel i deres gennemsnitlige tilfreds-

hed, og derfor er det en omkostningskrævende tilgang, der frarådes. 

Tabel 10.8: Metodiske afvejninger: supplerende analysegrundlag 

Relevante udfald Hjemmepleje Plejeboliger Botilbud 

Ingen Frarådes 

Registeroplysninger 
om brugerne 

Anbefales 

Registeroplysninger 
om tilbuddene 

Anbefales 

Erfaringsopsamlingen har vist, at der på nuværende tidspunkt er bety-

delig variation i kommunernes muligheder for at perspektivere under-

søgelserne med registeroplysninger om brugerne henholdsvis tilbud-

dene. Som minimum kræves oplysninger, der muliggør, at undersøgel-

serne kan gennemføres. Det vil sige korrekte kontaktoplysninger så-

som navn og adresse og oplysninger om, hvilket tilbud brugerne mod-

tager. Derudover kan analysegrundlaget styrkes markant, såfremt op-
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lysninger om plejetyngde, funktionsnedsættelse og typer af ydelser kan 

supplere analyserne af brugertilfredshed. 

Tabel 10.9: Metodiske afvejninger: sammenligningsniveau 

Relevante udfald Hjemmepleje Plejeboliger Botilbud 

Kommune 
Anbefales 

Anbefales,  
men reduceret 

Tilbud (tilbud, ple-
jeboliger, område) 

Anbefales Anbefales 

Afdeling eller leve-
randør 

Kan være muligt 
Frivilligt inden  
for kommunen 

Sammenligningsniveauet påvirkes dels af antallet af brugere, dels af 

om tilbuddenes ydelsessammensætning reelt er sammenlignelige. På 

hjemmeplejeområdet vurderes tilbuddene i vid udstrækning at være 

sammenlignelige på tværs af kommuner, og antallet af brugere i hvert 

hjemmeplejeområde er tilstrækkeligt til at muliggøre en sammenlig-

ning. Selvom plejeboligerne og sammensætningen af brugerne i pleje-

boligerne varierer på tværs af kommuner, vurderes disse alligevel at 

være sammenlignelige. Såfremt antallet af brugere er tilstrækkeligt, er 

sammenligning på afdelingsniveau inden for kommunen også mulig. 

I forhold til botilbuddene har kommunerne i dag i meget varierende 

omfang egne tilbud til handicappede voksne. Det skyldes, dels at 

kommunerne i varierende grad har overtaget tilbud fra de tidligere am-

ter, dels at nogle tilbud er så specialiserede, at der kun findes ganske få 

af dem på tværs af landet. Derfor er sammensætningen af tilbud og 

brugere tilsvarende varierende på tværs af kommuner. Det betyder, at 

sammenligneligheden – selv på kommuneniveau – er reduceret, fordi 

tilbuddene ikke er sammenlignelige. 

10.2 Principielle afvejninger 

Som nævnt har de metodiske og praktiske afvejninger omtalt i afsnit 

10.1 til formål at afklare, hvilke mulige variationer et nationalt kon-

cept bør rumme, når der tages fornødent hensyn til målgruppernes for-

skellighed. 

De principielle og generelle afvejninger er uafhængige af målgruppe-

hensyn og omhandler: 

 Gennemførelseskrav, det vil sige, om brugertilfredshedsundersø-

gelser er obligatoriske eller frivillige. 

 Organisatorisk forankring, det vil sige, om ansvaret for at gennem-

føre brugertilfredshedsundersøgelser forankres decentralt eller cen-

tralt. 

 Frekvens for gennemførelse af undersøgelser over for en given 

målgruppe. 
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 Krav om offentlighed i forhold til brugertilfredshedsundersøgelsens 

resultater. 

 Konceptuelle krav, jf. afsnit 10.1, og hvorvidt de er obligatoriske, 

eller om der er elementer, der kan fastlægges lokalt. 

 Formidling af brugertilfredshedsundersøgelsernes resultater. 

 It-understøttelse af målingerne. 

Figuren nedenfor illustrerer, hvilke udfald vi finder er relevante i for-

hold til de nævnte principielle afvejninger. Figuren skal læses kolonne 

for kolonne således, at hver kolonne indeholder et forhold – for ek-

sempel frekvens – der kræver en afvejning mellem forskellige mulige 

udfald – for eksempel om frekvens skal være fast og fælles for alle 

kommuner, eller om frekvensen skal være frivillig og decentralt be-

stemt. 

Tabel 10.10: Syv principielle afvejninger – og de mulige udfald 

Gennem-
førelseskrav 

Organi-
satorisk  

forankring 

Frekvens Krav om  
offentlighed 

Konceptuelle 
krav 

Formidling It-under-
støttelse 

Obligatorisk 
via lovkrav 

eller økono-
miaftale 

Central  
myndighed 

Fælles og  
fast frekvens 

Obligatorisk 
sammenlig-

ning på kom-
muneniveau 

Obligatoriske 
Fælles  
national  

portalløsning 

Fælles data-
fangst- og 

rapporterings-
løsning 

eller  eller eller og eller eller eller 

Frivilligt 
Fælles  
service-

leverandør 

Frivillig og 
decentralt 
bestemt  
frekvens 

Obligatorisk 
sammen-
ligning på 

tilbudsniveau 

Obligatoriske, 
men med 

frihedsgrader 

Fælles  
normer for  
formidling  

af resultater 

Fælles  
indberetnings-

system 

 eller  eller eller  eller 

 
Decentral 
løsning 

 
Frivillig sam-

menligning på 
tilbudsniveau 

Vejledende  

Ingen  
fælles  

it-under-
støttelse 

   eller    

   
Ingen sam-

menligning på  
tilbudsniveau 

   

For hvert af disse syv forhold har vi identificeret en række udfald. Dis-

se udfald og afvejningerne mellem dem er ikke fuldstændige, men re-

præsenterer efter vores vurdering de mest relevante forhold, der kræ-

ver stillingtagen i forbindelse med fastlæggelse af et nationalt koncept. 
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Mulighederne for at kombinere disse udfald er legio, men vi anser tre 

konfigurationer som relevante for drøftelserne om et nationalt koncept. 

10.3 Tre modeller for et nationalt koncept 

Den første model – centralmodellen – tager som udgangspunkt, at et 

nationalt koncept for brugertilfredshedsmåling er obligatorisk for 

samtlige kommuner, og at undersøgelserne gennemføres i overens-

stemmelse med ganske faste rammer af enten en central myndighed 

eller en serviceleverandør, der for en årrække har ansvaret for under-

søgelserne på et eller flere områder. Figuren nedenfor illustrerer dette. 

Figur 10.2: Model 1: centralmodellen 

Gennem-
førelseskrav 

Organi-
satorisk  

forankring 

Frekvens Krav om  
offentlighed 

Konceptuelle 
krav 

Formidling It-under-
støttelse 

Obligatorisk 
via lovkrav 

eller økono-
miaftale 

Central  
myndighed 

Fælles og  
fast frekvens 

Obligatorisk 
sammenlig-

ning på kom-
muneniveau 

Obligatoriske 
Fælles  
national  

portalløsning 

Fælles data-
fangst- og 

rapporterings-
løsning 

 eller  og    

 
Fælles  
service-

leverandør 
 

Obligatorisk 
sammen-
ligning på  

tilbudsniveau 

   

Centralmodellen er forpligtende for kommunerne, men forudsætter 

også en udstrakt fælles samordning i regi af en myndighed eller en 

fælles serviceleverandør, der på tværs af kommunerne har det operati-

ve ansvar for undersøgelsernes gennemførelse og formidlingen af re-

sultaterne via en national portal samt for den fornødne it-

understøttelse. Undersøgelserne skal gennemføres efter en fælles og 

fast frekvens, således at det på et givent tidspunkt er muligt at foretage 

sammenligninger af brugertilfredsheden for en given målgruppe på 

tværs af samtlige kommuner. 

Selvforvaltningsmodellen er ligeledes forpligtende for alle kommuner, 

men giver kommunerne et større selvstændigt ansvar for den operative 

gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelserne, dog således at 

undersøgelserne gennemføres og resultaterne indberettes efter en fast 

og fælles frekvens. Figuren nedenfor illustrerer dette. 
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Figur 10.3: Model 2: selvforvaltningsmodellen 

Gennem-
førelseskrav 

Organi-
satorisk  

forankring 
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Obligatorisk 
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eller økono-
miaftale 

Decentral 
løsning 

Fælles og  
fast frekvens 

Obligatorisk 
sammenlig-

ning på kom-
muneniveau 

Obligatoriske, 
men med 

frihedsgrader 
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national  

portalløsning 

Fælles  
indberetnings-

system 

   og    

   
Frivillig sam-

menligning på 
tilbudsniveau 

   

 

Selvforvaltningsmodellen indebærer visse frihedsgrader i de koncep-

tuelle krav – eksempelvis spørgerammen, hvor det er muligt at tilføje 

lokale spørgsmål, som det ligeledes har været muligt i pilotprojektet. 

Alligevel er kommunerne forpligtet til at følge en bestemt undersøgel-

sesfrekvens og indberette undersøgelsesresultaterne, således at sam-

menligning på kommuneniveau muliggøres. 

Det kræver, at der etableres et fælles indberetningssystem, som kom-

munerne skal benytte. Anvendelsen af et fælles system forudsætter, at 

kravene til indberetning specificeres nøje med hensyn til data- og felt-

formater, frister, datakonvertering og så videre. Indberetningssystemet 

skal indeholde et interface til en national portal, hvor resultaterne fra 

brugertilfredshedsundersøgelserne formidles. 

En mindre forpligtende model er frivillighedsmodellen, som indebæ-

rer, at gennemførelsen af sammenlignelige brugertilfredshedsundersø-

gelser ikke er obligatorisk for kommunerne, men at en konceptuel me-

todisk ramme stilles til rådighed for de kommuner, der ønsker at sam-

menligne brugertilfredshed med andre kommuner. Figuren nedenfor 

illustrerer denne model. 
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Figur 10.4: Model 3: frivillighedsmodellen 

Gennem-
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Organi-
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forankring 
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offentlighed 

Konceptuelle 
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muneniveau 

Vejledende 
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Ingen  
fælles  

it-under-
støttelse 

   og    

   
Frivillig sam-

menligning på 
tilbudsniveau 

   

   eller    

   
Ingen sam-

menligning på 
tilbudsniveau 

   

Med denne frivillighedsmodel bliver det nationale koncept et tilbud, 

som – hvis kommunerne vælger at benytte det – sikrer, at sammenlig-

ning er mulig. De metodiske krav er således vejledende, og formidlin-

gen af resultater baseres på fælles normer frem for et fælles system. 

Dermed kræver hensynet til sammenlignelighed, at der etableres frivil-

lige samarbejder mellem de kommuner, der – i overensstemmelse med 

normerne – udveksler og i samarbejde formidler resultaterne. 

Faktaboks 10.1: De landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser 

Gennemførelse af de landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser blev aftalt 
mellem regeringen og amterne i forbindelse med aftalen om amternes økonomi 
for 2000. Indtil regionsdannelsen er undersøgelserne gennemført hvert andet år 
(sidste gang i 2006). Undersøgelserne gav sammenlignelige resultater på syge-
husniveau for udskrevne patienter, der havde været indlagt på sygehus. 

Efter regionsdannelsen gennemføres undersøgelserne hvert år efter aftale mel-
lem regionerne og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Undersøgelserne 
giver sammenlignelige resultater (for landsdækkende og regionale spørgsmål) på 
afdelings-/ambulatorieniveau for udskrevne patienter og ambulante patienter. 

Hovedparten af de fælles landsdækkende spørgsmål indgår som indikatorer i Den 
Danske Kvalitetsmodel, og der stilles således herigennem krav til sygehusene. 
Der er dog ikke fælles krav til de enkelte afdelinger om at følge op på resultaterne, 
men eksempelvis stiller den enkelte region krav til deres sygehuse og sygehusaf-
delinger. Undersøgelsen er forankret i og gennemføres af Enheden for Brugertil-
fredshedsundersøgelser. 

Læs mere på www.patientoplevelser.dk 
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10.4 Vurderinger og anbefalinger 

Det er Deloittes vurdering, at det er muligt og metodisk forsvarligt at 

gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser for brugere på ældre- og 

handicapområdet, selvom mulighederne for sammenligning er begræn-

sede på handicapområdet. Denne erfaringsopsamling anbefaler i kapi-

tel 2 til 10 en række konkrete justeringer af det undersøgelseskoncept, 

der er anvendt i pilotprojektet. 

Pilotprojektet og denne erfaringsopsamling giver således grundlag for 

at afklare, om et national koncept kan eller skal etableres. Vi fremhæ-

ver, at et nationalt koncept skal tilgodese flere forskellige og i nogle 

tilfælde modsatrettede hensyn, herunder at konceptet: 

 Sikrer sammenlignelighed. 

 Understøtter decentral kvalitetsudvikling. 

 Er styringsrelevant og understøtter politisk-administrative beslut-

ningsprocesser. 

 Muliggør omkostningsbevidsthed. 

 Er metodisk stringent. 

Med afsæt i erfaringerne og de nævnte hensyn vurderer vi, at et natio-

nalt koncept bør hvile på en konkret afvejning af en række praktisk-

metodiske forhold (jf. afsnit 10.1) og en række principielle forhold (jf. 

afsnit 10.2). De praktiske forhold og udfaldet af afvejningerne blandt 

disse kan variere fra målgruppe til målgruppe, men de principielle for-

hold er universelle. 

Deloitte vurderer, at det i en politisk kontekst er relevant nærmere at 

vurdere tre modeller for forankring af et nationalt koncept. Kendeteg-

nene ved de tre modeller er beskrevet nedenfor. 
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Faktaboks 10.2: Kendetegn ved de tre modeller 

Centralmodellen 
(model 1) 

 Obligatorisk via lovkrav eller økonomiaftale 

 Forankret i central myndighed eller hos fælles service-
leverandør 

 Fælles og fast gennemførelsesfrekvens 

 Obligatorisk sammenligning på kommune- og tilbudsni-
veau 

 De konceptuelle krav er obligatoriske 

 Fælles national portalløsning 

 Fælles datafangst- og rapporteringsløsning 

Selvforvaltnings-
modellen 
(model 2) 

 Obligatorisk via lovkrav eller økonomiaftale 

 Forankret decentralt i kommunerne 

 Fælles og fast gennemførelsesfrekvens 

 Obligatorisk sammenligning på kommuneniveau og  
frivillig sammenligning på tilbudsniveau 

 De konceptuelle krav er obligatoriske, men med visse 
frihedsgrader 

 Fælles national portalløsning 

 Fælles indberetningssystem 

Frivilligheds-
modellen 
(model 3) 

 Det er frivilligt, om konceptet benyttes 

 Forankret decentralt i kommunerne 

 Gennemførelsesfrekvens er frivillig og fastlægges lokalt 

 Obligatorisk sammenligning på kommuneniveau for de 
kommuner, der bruger konceptet 

 De konceptuelle krav er vejledende 

 Formidlingen følger fælles normer 

 Ingen fælles it-understøttelse 

Deloitte finder, at alle tre modeller kan understøtte brugertilfredsheds-

undersøgelser, der muliggør sammenligning mellem kommuner og til 

dels tilbud. De tre modeller skal ikke betragtes som udtømmende ek-

sempler på, hvorledes en national udrulning af et koncept for sammen-

lignelige brugertilfredshedsundersøgelser kan realiseres. 
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Bilag 1: Spørgeskemaer an-

vendt i forbindelse med pilot-

projektet 
Nedenfor ses oversigter over de spørgsmål, som indgik i spørgeske-

maerne i forbindelse med gennemførelse af undersøgelserne i pilotpro-

jektet. 
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Spg. 

nr.

Spg. 

kategori

Spørgsmål

1 V At bo her?

2 F Din bolig?

3A V Jeres fælles lokaler?

3B V De steder, hvor I alle er samlet?

4A V De udendørs områder her på [plejeboligens navn]?

4B V Områderne udenfor?

5A V De daglige aktiviteter, der tilbydes her på stedet?

5B V Det, du kan lave i løbet af dagen?

6A V De arrangementer, der afholdes her på stedet?

6B V Jul og fødselsdage her på stedet?

7 F Hjælpen til at komme i bad?

8 F Hjælpen til at blive vasket?

9A V Hjælpen til toiletbesøg?

9B V Hjælpen til at komme på toilettet?

10A F Hjælpen til af- og påklædning?

10B F Hjælpen til at få tøj på?

11 F Den personlige pleje samlet set?

12A F Hjælpen til rengøring?

12B F Rengøringen her?

13A V Hjælpen til indkøb?

13B V Hjælpen til at få købt ind?

14A V Hjælpen til tøjvask?

14B V Tøjvasken her?

15 F Maden her?

16 F Den praktiske hjælp samlet set?

17 V At den hjælp, du får, er lige god, uanset hvilken medarbejder der hjælper dig?

18A V At der går for lang tid, fra du kalder på hjælp, til personalet kommer?

18B V At dem, der arbejder her, kommer hurtigt, når du kalder på hjælp?

19A F At personalet er venlige?

19B F At dem, der arbejder her, er søde?

20A V At personalet er omsorgsfulde?

20B V At dem, der arbejder her, tager sig af dig?

21A V At personalet tager hensyn til dine ønsker?

21B V At dem, der arbejder her, lytter til dig?

22A F Hvad synes du samlet set om at bo her i [indsæt plejeboligens navn]?

22B F Hvad synes du om at være her?

23 V Afsluttende kommentarer

24 B Er du?

25 B Hvilket år er du født?

26 B Hvad er din længste fuldførte uddannelse? Sæt ét kryds

27 B Hvor ofte er du sammen med dine pårørende (familie og venner)?

Lokal L Synes du, at personalet er gode til at hjælpe dig med din medicin?

Lokal L Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred?

Lokal L Synes du, at personalet hjælper dig, når du har brug for det?

Hvad synes du om:

Synes du:

V= Valgfrie

F= Faste

L= Lokale

B= Baggrundsspørgsmål

Plejebolig
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Spg. 

nr.

Spg.

Kategori

Spørgsmål

1A V Hvad synes du om at bo her på [botilbuddets navn]? Hvad er det bedste? Hvad er det værste?

1B V Hvordan er det at bo her?

2 F F. Taler dem, der arbejder her, pænt til dig?

3A F F. Har du det godt med personalet på (botilbuddets navn)?

3B F Kan du lide dem, der arbejder her?

4A F F. Fortæller personalet dig, hvad der skal ske?

4B F Får du at vide, når der sker noget nyt?

5A F F. Synes du, at du får hjælp til bedre at klare dig selv?

5B F Får du hjælp til at gøre ting selv?

6A F F. Synes du, at personalet lytter til dine ønsker?

6B F Spørger dem, der arbejder her, til, hvad du gerne vil?

7 V Får du nok hjælp til at være sammen med din familie og dine venner?

8 V Hvad synes du om de andre, der bor her?

9 V Er der nogle, der bor her på [botilbudets navn], som du er bange for?

10A V Kan du være alene i fred og ro, når du gerne vil?

10B V Kan du være hos dig selv, når du gerne vil?

11A V Hjælper personalet dig med at deltage i aktiviteter her og andre steder i området?

11B V Får du hjælp til at lave noget, som du synes er sjovt?

12A V Hvad synes du om maden, du får her på [botilbuddets navn]?

12B V Hvordan smager maden?

13A V Tager personalet hensyn til dig, når du skal i bad?

13B V Er dem, der arbejder her, gode til at hjælpe dig med at gå i bad?

14A V Hvad synes du om hjælpen til rengøring i din bolig?

14B V Hvad synes du om rengøringen i din bolig

15A V Hvad synes du om de fælles ture og arrangementer, som I har her?

15B V Laver I sjove ting her?

16A F F. Hvad synes du alt i alt om [botilbuddets navn]?

16B F F. Hvad synes du om at bo her?

17 Notér, hvis der er yderligere

18 L Er du med til at bestemme, hvillke ture I skal på?

19 L Kender du din plan? Også kaldet "Min plan", "handleplan og "samarbejdsplan"

20 L Bestemmer du, hvad der skal stå i din plan? / Står dine ønsker/mål i din plan?

21 L Får du det bedre af at bo på (X)?

22 L Er dem, der arbejder her, gode til at hjælp dig?

23 L Får du nok hjælp til at være sammen med din familie?

24 L Får du nok hjælp til at være sammen med dine venner?

25 L Hvordan taler personalet til dig?

26 L Hvordan er personalet?

27 L Er du med til at bestemme, hvad du får af spise?

27 L Bestemmer du selv, hvornår du vil i seng?

27 L Bestemmer du selv over dine penge?

V= Valgfrie

F= Faste

L= Lokale

B= Baggrundsspørgsmål

Botilbud
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Spg. 

nr.

Spg.

Kategori

Spørgsmål

1.1 F F. At gå i bad?

1.2 F F. At vaske dig?

1.3 F F. Toiletbesøg? 

1.4 V Af- og påklædning?

1.5 F F. Den personlige pleje samlet set?

2.1 F F. Hjælpen til rengøringen?

2.2 V Hjælpen til indkøb?

2.3 V Hjælpen til tøjvask?

2.4 F F. Maden, du får leveret?

2.5 F F. Den praktiske hjælp samlet set?

3.1 V Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig?

3.2 V Er den hjælp, du får, lige god, uanset hvilken hjælper der kommer i dit hjem?

3.3 V Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter?

4 V Hvordan er kontakten til kommunens visitator?

5.1 F F. Er hjælperne venlige over for dig?

5.2 V Er hjælperne omsorgsfulde over for dig?

5.3 V Tager hjælperne hensyn til dine ønsker og behov?

6 F F. Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager

7 V Ved du, at du frit kan vælge mellem kommunale og private leverandører af hjælp

8 V Hvor vigtigt er det for dig, at du har mulighed for at vælge mellem kommunale og private leverandører?

9 V Ved du, at du kan benytte dig af f leksibel hjemmehjælp?

10 V Hvor tit kommer der hjælpere hos dig?

11 B Hvornår er du født?

12 B Er du mand/kvinde?

13 B Hvad er din civilstand?

14 B Hvilken type bolig bor du i?

15 B Hvor ofte er du sammen med dine pårørende (familie og venner)?

16 B Hvad er din længste fuldførte uddannelse?

17 B Hvad var dit seneste fuldtidserhverv, inden du blev pensioneret? 

Lokal L Er visitatorerne venlige overfor dig?

Lokal L Føler du dig velinformeret om dine muligheder for at søge hjælp?

Lokal L Synes du, at du blev inddraget i forbindelse med visitationen?

Lokal L Hvor tror du, at du bor i fremtiden?

Lokal L Hvilke forventninger har du til din fremtidige boligsituation?

Lokal L Hvor ofte aflyses et besøg, uden du tilbydes et nyt besøg?

Lokal L Hvor ofte benytter du dig af muligheden for f leksibel hjemmehjælp?

Lokal L Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred?

Lokal L Hvad synes du om valgmulighederne hos madleverandøren?

Lokal L Hvad synes du om din ældrebolig?

Lokal L Hvad synes du om ventetiden på en ældrebolig?

1. Hvad synes du om den hjælp, du får til

2. Hvad synes du om

V= Valgfrie

F= Faste

L= Lokale

B= Baggrundsspørgsmål

Hjemmeplejen
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1. 1
. 

 A Hvad synes du om at bo her på  
[botilbuddets navn]? 
 
Hvad er det bedste? 
 
Hvad er det værste? 

Fritekst 

 

 

 B Hvordan er det at bo her? 

   
 Ja  Både og  Nej Ved ikke 

2. 3
. 
 F. Taler dem, der arbejder her, pænt til dig?         

 
 

   
Ja  Både og  Nej Ved ikke 

3. 4
. 
 Kan du lide dem, der arbejder her?         

 
 

   
 Ja  Både og  Nej Ved ikke 

4. 5
. 
 F. Fortæller personalet dig, hvad der skal 

ske?         

 
 

 
  

Får ikke 
hjælp til 
det/ikke 
relevant  Ja  Både og  Nej Ved ikke 

5. 6
. 

 A F. Synes du, at du får hjælp 
til bedre at klare dig selv? 

         

 B Får du hjælp til at gøre ting 
selv? 

6. 7
. 

 A F. Synes du, at personalet 
lytter til dine ønsker? 

         

  B Lytter dem, der arbejder 
her, til, hvad du gerne vil? 

7. 9
. 

 
Bestemmer du selv over dine 

penge           
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   Ikke 
relevant  Godt  Både og  Dårligt Ved ikke 

8. 9
. 
 Hvad synes du om de andre, 

der bor her?           

 
 

   Ikke 
relevant  Ja  Både og  Nej Ved ikke 

9. 9
. 
 

Er der nogle, der bor her på 
[botilbuddets navn], som du er 
bange for? 

          

10. 9
. 

 
Kan du være i fred og ro, når du 
gerne vil?           

 

 
  

Får ikke 
hjælp til 
det/ikke 
relevant 

 
 
 Ja  Både og  Nej Ved ikke 

11. 9
. 

 A Hjælper personalet dig med at 
deltage i aktiviteter her og andre 
steder i området? 

         

 B Får du hjælp til at lave noget, 
som du synes er sjovt? 

 
  

Får ikke 
hjælp til 
det/ikke 
relevant  Godt  Både og  Dårligt Ved ikke 

12. 9
. 

 A Hvad synes du om maden, du 
får her på [botilbuddets navn]? 

          

 B Hvordan smager maden? 

 
  

Får ikke 
hjælp til 
det/ikke 
relevant  Ja  Både og  Nej Ved ikke 

13. 9
. 

 Er dem, der arbejder her, gode til 
at hjælpe dig med at gå i bad?           

 

 
  

Får ikke 
hjælp til 
det/ikke 
relevant  Godt  Både og  Dårligt Ved ikke 



 2 + 
 ___________________________________________________________________________   

 ___________________________________________________________________________  

 2 + 

 

14.  

 

 Bestemmer du selv hvornår du 
skal i seng? 

          

15. 9
. 

 A Hvad synes du om de fælles ture 
og arrangementer, som I har 
her?          

 B Laver I sjove ting her? 

16. 9
. 

 A F. Hvad synes du alt i alt om 
[botilbuddets navn]? 

          

 B Hvad synes du om at bo her? 

17.  Notér, hvis der er yderligere: 

Fritekst 
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Oplysninger, der indhentes fra tilbuddet´ 
 

 Til sidst vil jeg gerne spørge dig: 

  Mand Kvinde  

18.  Er du?    

19.  Hvilket år er du født?  Skriv årstal:     

    
 

 
 

  Målgruppeklassifikation 
(sæt gerne flere krydser) 

20.  Funktionsnedsættelse  

20.A Mobilitetsnedsættelse  

20.B Synsnedsættelse  

20.C Hørenedsættelse  

20.D Kommunikationsnedsættelse  

21.  Psykisk funktionsnedsættelse  

21.A Intellektuel/kognitiv forstyrrelse  

21.A.1 Demens  

21.A.2 Hjerneskade   

21.A.3 Udviklingsforstyrrelse  

21.A.4 Udviklingshæmning  

21.B Sindslidelse   

21.B.1 Angst  

21.B.2 Depression  

21.B.3 Forandret virkelighedsopfattelse  

21.B.4 Personlighedsforstyrrelse  

21.B.5 Spiseforstyrrelse  
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Udfyld skemaet med sort eller blå kuglepen 

 

Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte svarkuvert. 
 
Det er vigtigt for undersøgelsens kvalitet og brugbarhed, at alle spørgsmål besvares. Hvis 
der er et spørgsmål, hvor dit svar ikke helt passer til nogen af svarmulighederne, skal du 
sætte kryds ved det svar, der passer bedst til din situation. 
 
Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke. 

  

 RIGTIGT FORKERT 

Sæt ét tydeligt kryds.          

Hvis et felt er udfyldt forkert, 
skraveres det pågældende 
felt, og krydset sættes i det 
rigtige felt. 

         

Tal skrives i hvert sit felt. 

 

 

 

 

 

Tal rettes ved at overstrege 
det forkerte tal og skrive det 
rigtige tal ovenover. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  

  
 

1 

 X 

X X X 

  

  
 

  

  
 

2 1 2 

1 6 2 2 
4 
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Først vil vi gerne spørge til den personlige pleje (fx bad, toiletbesøg, vask, af- og 
påklædning)? 

 Hvad synes du om den hjælp, du får til: 

  Sæt ét kryds i hver række 

 
Jeg er 
meget 
tilfreds 

Jeg er 
tilfreds 

Både  
og 

Jeg er 
utilfreds 

Jeg er 
meget 
utilfreds Ved ikke 

Får 
ikke 
hjælp 

1. F. At gå i bad? .....................................................................................................                

2. At vaske dig? ........................................................................................................                

3. Af- og påklædning? ..............................................................................................                

4. F. Den personlige pleje samlet 
set? ......................................................................................................................               

 ___________________________________________________________________________  

2. Nu vil vi gerne spørge til den praktiske hjælp (fx rengøring, indkøb, tøjvask, mad), du 
modtager. 

 Hvad synes du om: 

  

  Sæt ét kryds i hver række 

 
Jeg er 
meget 
tilfreds 

Jeg er 
tilfreds 

Både  
og 

Jeg er 
utilfreds 

Jeg er 
meget 
utilfreds Ved ikke 

Får 
ikke 
hjælp 

1. F. Hjælpen til rengøringen? ...............................................................................                

2. Hjælpen til tøjvask? ..............................................................................................                

3. F. Den praktiske hjælp samlet set?...................................................................                

 ___________________________________________________________________________  

 

3. F. Hvad synes du om maden du får leveret? 

 Sæt ét kryds 

Meget god ...............................................................................    

God .........................................................................................    

Både- og ....................................................................................................................    

Dårlig .......................................................................................    

Meget dårlig ............................................................................    

Ved ikke ..................................................................................    

Får ikke hjælp til  



4. De næste spørgsmål handler om nogle praktiske forhold omkring hjælperne. 

 Sæt ét kryds i hver række 

 
Ja 

Både  
og Nej 

Ved  
ikke 

1. F. Er det oftest de samme hjælpere, der 
kommer hos dig? ...............................................................................................          

2. F. Er den hjælp, du får, lige god, uanset hvilken 
hjælper der kommer i dit hjem? ........................................................................          

3. Kommer hjælperne generelt på de aftalte 
tidspunkter? ..........................................................................................................          

 ___________________________________________________________________________  

5. Hvordan er kontakten til kommunens visitatorer? 

 Sæt ét kryds 

Meget god ...............................................................................    

God .........................................................................................    

Hverken god eller dårlig ............................................................................................    

Dårlig .......................................................................................    

Meget dårlig ............................................................................    

Ved ikke ..................................................................................    

 ___________________________________________________________________________  
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Hjælperne 
 
6. De næste spørgsmål handler om de hjælpere, som yder hjælpen. 

 Sæt ét kryds i hver række 

 
Ja 

Både  
og Nej 

Ved  
ikke 

1. Er hjælperne venlige over for dig?  .......................................................................          

2. Er hjælperne omsorgsfulde over for dig? .............................................................          

3. F. Udviser hjælperne respekt over for dig? ......................................................          

 ___________________________________________________________________________  

Din samlede vurdering af hjemmeplejen 
 
7. F. Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 

 Sæt ét kryds 

Jeg er meget tilfreds  ...............................................................    

Jeg er tilfreds  ..........................................................................    

Både og ...................................................................................    

Jeg er utilfreds .........................................................................    

Jeg er meget utilfreds  .............................................................    

Ved ikke ..................................................................................    

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

8. Hvor tit kommer der hjælpere hos dig? 
 Sæt ét kryds 

Flere gange om dagen  ...........................................................    

1 gang hver dag  .....................................................................    

Flere gange om ugen  .............................................................    

1 gang om ugen  .....................................................................    

Hver 2. uge  .............................................................................    

Hver 3. uge eller mindre  .........................................................    

Ved ikke ..................................................................................    

 ___________________________________________________________________________  

Denne del af spørgeskemaet handler om dig.  
 

9. Hvornår er du født? 

Notér venligst dit fødselsår 
     
    

 ___________________________________________________________________________  



10. Er du…? 

Mand ......................................................................................    

Kvinde ....................................................................................    

 ___________________________________________________________________________  

Hvad er din civilstand? 
 Sæt ét kryds 

Gift/samboende .......................................................................    

Enlig/enke/enkemand  .............................................................    

Ønsker ikke at oplyse ..............................................................    

 ___________________________________________________________________________  

11. Hvor ofte er du sammen med dine pårørende (familie og venner)? 
 

 Sæt ét kryds 

Cirka 2 gange om ugen eller oftere .........................................    

Cirka 1 gang om ugen .............................................................    

Cirka 1 til 3 gange om måneden .............................................    

Sjældnere ................................................................................    

Aldrig .......................................................................................    

Ønsker ikke at oplyse ..............................................................    

  

12. Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred? 
 Sæt ét kryds 

Meget godt ..............................................................................    

Godt ........................................................................................    

Både og ..................................................................................    

Dårligt .....................................................................................    

Meget dårligt ...........................................................................    

Ved ikke ..................................................................................   
 

 

 ___________________________________________________________________________  

 

 

Tak for din hjælp 
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Først kommer der nogle generelle spørgsmål om [indsæt stedets navn]  
 

Hvad synes du om: 

 

  

Jeg 
modtager 
ikke hjælp 
til dette 

  
Jeg er 
meget 
tilfreds 

Jeg er 
tilfreds 

  
Jeg er 
både 
tilfreds 
og 
utilfreds 

Jeg er 
utilfreds 

  
Jeg er 
meget 
utilfreds 

Ved  
ikke 

1. 2
. F. Din bolig?               

2. 3
. 

 A Jeres fælles lokaler? 

              

 B 
De steder, hvor I alle er 
samlet? 

3. 4
. 
 

De udendørs områder 
her på [plejeboligens 
navn]? 

              

4. 5
. 
 

De daglige aktiviteter, 
der tilbydes her på 
stedet? 

              

5. 6
. 

 A 
De arrangementer, der 
afholdes her på stedet? 

              

 B 
Jul og fødselsdage her 
på stedet? 

 

Nu vil jeg gerne spørge dig om den personlige pleje, som du modtager. Med personlig pleje 
menes for eksempel hjælp til bad, at blive vasket, toiletbesøg og af- og påklædning. 

Hvad synes du om: 

6. 7
.  

F. Hjælpen til at komme 
i bad?               

7. 8
-  

F. Hjælpen til at blive 
vasket?               

8. 9
. 

 A Hjælpen til toiletbesøg? 

              

 B 
Hjælpen til at komme på 
toilettet? 
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  Jeg 
modtager 
ikke 
hjælp til 
dette 

  
Jeg er 
meget 
tilfreds 

Jeg er 
tilfreds 

  
Jeg er 
både 
tilfreds 
og 
utilfreds 

Jeg er 
utilfreds 

  
Jeg er 
meget 
utilfreds 

Ved  
ikke 

9. 6
. 

 A  
F. Hjælpen til af- og 
påklædning? 

              

 B Hjælpen til at få tøj på? 

10. 7
.  

F. Den personlige pleje 
samlet set?               

 

Nu vil jeg gerne spørge dig om den praktiske hjælp, som du modtager. Med praktisk hjælp 
menes for eksempel hjælp til rengøring, indkøb, tøjvask og den mad, du får leveret. 

Hvad synes du om: 

11.  

 A 
F. Hjælpen til 
rengøring? 

              

 B Rengøringen her? 

12.   Tøjvasken her?               

13.   
F. Den praktiske hjælp 
samlet set?               

14.   F. Maden her?               

 

 
Nu kommer der nogle spørgsmål, der handler om personalet og den hjælp, du får. 

Synes du: 

 Ja Både og Nej Ved ikke 

15.   
At den hjælp, du får, er lige god, uanset hvilken 
medarbejder der hjælper dig? 

    

16. 7
. 

 

 
At dem, der arbejder her, kommer hurtigt, når du kalder 
på hjælp?         
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 Synes du: 

 Ja Både og Nej Ved ikke 

17.  

 A  At personalet er venlige? 

        
 B At dem, der arbejder her, er søde? 

18. 7
. 

 

 A At personalet er omsorgsfulde? 

        

 B 
At dem, der arbejder her, tager sig af dig? 

19. 7
. 

 

 At personalet udviser respekt over for dig?         

 
 

 Til sidst vil jeg gerne spørge dig:  

 
  
Jeg er 
meget 
tilfreds 

Jeg er 
tilfreds 

  
Jeg er 
både 
tilfreds 
og 
utilfreds 

Jeg er 
utilfreds 

  
Jeg er 
meget 
utilfreds 

 
 
 
 
 
Ved ikke 

20. 2
.  A 

F. Hvad synes du samlet set om at 
bo her i [indsæt plejeboligens 
navn]?           

 

 

3
.  B Hvad synes du om at være her?  

 

 
Notér eventuelle afsluttende kommentarer? 

23.   
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Data, der indhentes af interviewer. 
 

 Til sidst vil jeg gerne spørge dig: 

  Mand Kvinde  

24.  Er du?    

25.  Hvilket år er du født?  Skriv årstal:     

    
 

26.  Hvordan vurderer du dit nuværende helbred? Sæt ét kryds 

 Meget godt  

 Godt  

 Både- og   

 Dårligt   

 Meget dårligt  

 Ved ikke   

27.  Hvor ofte er du sammen med dine pårørende (familie og venner)?  Sæt ét kryds 

 Cirka 2 gange om ugen eller oftere  

 Cirka 1 gang om ugen  

 Cirka 1 til 3 gange om måneden  

 Sjældnere  

 Aldrig  

 Ønsker ikke at oplyse  
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rapport: 



XX Kommune
Brugerundersøgelse på plejeboligområdet, efterår 2009

Pilotprojekt for sammenlignelige brugerundersøgelser



- 2 -

Indholdsfortegnelse

1. Indledning 3

2. Sammenfatning 4

3. Spørgeskemaet 5

4. Læsevejledning 6

5. Tilfredshed med plejeboligen samt personlig pleje og praktisk hjælp 7

6. Tilfredshed med personalet 8

7. Kvalitative svar 9

8. Sammenligning af plejecentre 10

9. Den samlede tilfredshed fordelt på baggrundsoplysninger: læsevejledning 15

10. Den samlede tilfredshed fordelt på baggrundsoplysninger (individniveau) 16

11. Den samlede tilfredshed fordelt på baggrundsoplysninger (tilbudsniveau) 18

12. Den samlede tiflredshed fordelt på baggrundsoplysninger: opsummering 19

13. Metodebeskrivelse 20

14. Frafaldsanalyse 21

Bilag 1: tilfredsheden og baggrundsoplysninger (detaljeret) 23

Bilag 2: indsatsområder 35



- 3 -

1. Indledning 

XX Kommune arbejder løbende med kvalitetsudvikling på 

ældreområdet. Som led heri er den brugeroplevede kvalitet et 

centralt element. På den baggrund har kommunen valgt at 

deltage i Pilotprojekt om sammenlignelige brugerundersøgelser 

på ældreområdet. Projektet er iværksat af regeringen og KL. 

Formålet med pilotprojektet er at afprøve et koncept for 

sammenlignelige brugerundersøgelser. 

XX Kommune deltager i pilotprojektet på ældre- og 

handicapområdet. 

Denne rapport præsenterer således resultaterne af 

undersøgelsen blandt voksne, der bor i kommunale eller 

selvejende plejeboliger i XX Kommune.

Ud over XX Kommune deltager yderligere tre kommuner i 

projektet på ældreområdet, herunder XX, XX og XX kommuner.

Den praktiske gennemførelse af undersøgelserne forestås af 

Deloitte i samarbejde med SFI Survey.

Undersøgelsen er gennemført som en totalundersøgelse 

blandt borgere i XX Kommune, som er over 18 år og bor i en 

plejebolig, som XX Kommune fører tilsyn med. XX Kommune 

har XX brugere i denne målgruppe på 

undersøgelsestidspunktet. 

I undersøgelsen spørges beboerne om deres tilfredshed med 

den kommunale service, og hvad de synes om at bo i 

plejeboligen. 

I undersøgelsen spørges til beboernes oplevelse af hjælpen til 

personlig pleje, praktisk hjælp, personalet, de aktiviteter, der 

tilbydes, beboernes bolig og til oplevelsen af den mad, de får. 

Følgende plejecentre indgår i undersøgelsen:

Alle XX beboere, der bor i kommunale eller selvejende 

plejecentre i XX Kommune, har haft mulighed for at deltage i 

undersøgelsen. XX beboere har deltaget i undersøgelsen, 

hvilket svarer til en deltagelsesprocent på XX. 

• Sted 1

(97 pladser, selvejende)

• Sted 1

(59 pladser, selvejende)

• Sted 1

(34 pladser, selvejende) 

• Sted 1

(49 pladser, selvejende)

• Sted 1

(149 pladser, selvejende)

• Sted 1

(68 pladser, selvejende)

• Sted 1

(69 pladser, kommunalt)

• Sted

(29 pladser, kommunalt)

• Sted

(55 pladser, selvejende)

• Sted

(37 pladser, kommunalt)

• Sted

(43 pladser, selvejende)

• Sted

(65 pladser, selvejende)

• Sted

(22 pladser, selvejende)

• Sted

(125 pladser, kommunalt)



- 4 -

2. Sammenfatning

Tilfredsheden

Undersøgelsen viser, at beboerne generelt er tilfredse med 

plejeboligerne. 39 % af beboerne har svaret, at de alt i alt er 

meget tilfredse med at bo i plejeboligen, 46 % har svaret, at de 

er tilfredse, 13 % har svaret både og. 2 % har svaret, at de er 

utilfredse, mens 1 % har angivet, at de er meget utilfredse. 

Selvom størstedelen af beboerne generelt er tilfredse, er der 

stadig 16 %, der har svaret både og, eller at de er utilfredse. 

Der er således stadig rum for forbedringer. 

Den personlige pleje samlet set og personalets venlighed er 

områder, hvor tilfredsheden er markant høj. Ved begge 

spørgsmål har 90-91 % angivet, at de er tilfredse.

Omvendt er tilfredsheden med området ”Hvad synes du om 

maden?” markant lavere. 72 % har svaret, at de er tilfredse 

eller meget tilfredse, mens 9 % har svaret, at de er utilfredse 

eller meget utilfredse med maden. 

Ligeledes har området ”Synes du, at personalet kommer 

hurtigt, når du kalder?” en relativt lav tilfredshed med 54 % 

tilfredse. Til spørgsmålet ”Hvad synes du om de daglige 

aktiviteter, der tilbydes her stedet?” svarer 79 %, at de er 

tilfredse.

Beboernes åbne udtalelser hænger godt sammen med 

tilfredsheden i de øvrige svar. Beboerne udtaler sig således 

primært positivt om plejeboligen, og særligt personalet får 

mange positive tilkendegivelser. Der er dog beboere, der 

udtaler sig mindre positivt og blandt andet udtaler, at de synes, 

der er for lidt at tage sig til i løbet af dagen, og at personalet er 

for stresset. 

Baggrundsoplysninger og tilfredsheden

Tilfredsheden er blevet sammenlignet på tværs af en række 

indhentede baggrundsoplysninger på alle beboere. Analysen 

viser særligt, at der er en klar positiv sammenhæng mellem 

tilfredsheden og, dels hvor ofte beboerne er sammen med 

deres pårørende, dels hvor høj en uddannelse beboerne har, 

dels hvor godt beboerne vurderer deres eget helbred. 

Sammenligning af plejecentre

De 14 plejecentre, der indgår i undersøgelsen, er blevet 

sammenlignet på baggrund af beboernes angivne tilfredshed 

på tværs af spørgsmålene. Selvom brugerne overvejende er 

tilfredse på tværs af alle plejecentrene, er der alligevel nogle 

plejecentre, hvor nogle borgere er mere tilfredse end andre..
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3. Spørgeskemaet

Spørgeskemaet består af 16 spørgsmål, hvoraf det ene 

spørgsmål er et åbent spørgsmål, hvor beboerne frit har kunnet 

angive, hvad de synes om at bo i plejeboligen.

Da målgruppen for undersøgelsen er meget heterogen og har 

forskellige forudsætninger for at deltage, har det været 

nødvendigt med en vis fleksibilitet i spørgeskemaet. Hvor det 

er vurderet nødvendigt, er spørgsmålene derfor formuleret i to 

varianter: et A- og et B-spørgsmål. Spørgsmålsvarianterne 

omhandler det samme, men er målrettet henholdsvis beboere 

med et højere og beboere med et lavere funktionsniveau.

Beboerne er først blevet stillet spørgsmål A. Hvis intervieweren 

har vurderet det nødvendigt, er spørgsmål B blevet stillet 

efterfølgende. Med henblik på den senere analyse er det 

noteret, hvilket spørgsmål beboeren har besvaret. 

I fremstillingen af resultaterne i figurer og tabeller er det 

udelukkende spørgsmål A, der står i figuren, medmindre andet 

er angivet. Dette er udelukkende af hensyn til overskuelig-

heden i fremstillingen.

Der anvendes to typer svarskalaer i spørgeskemaet:

– Spørgsmål 1 til 11: Tilfredshedsskala, hvor 1 = Meget 

utilfreds, og 5 er lig Meget tilfreds.

– Spørgsmål 12 til 15: Tilfredshedsskala, hvor 1 = Nej, og 3 er 

lig Ja. 

Spørgeskemaet består af følgende spørgsmål:

Hvad synes du om:

1. At bo her?

2. Din bolig?

3. A. De daglige aktiviteter, der tilbydes her på stedet? 

B. Det, du kan lave i løbet af dagen?

4. Hjælpen til at komme i bad? 

5. Hjælpen til at blive vasket?

6. A. Hjælpen til af- og påklædning?

B. Hjælpen til at få tøj på?

7. Den personlige pleje samlet set?

8. A. Hjælpen til rengøring? 

B. Rengøringen her?

9. A. Hjælpen til tøjvask? 

B. Tøjvasken her?

10. Maden her?

11. Den praktiske hjælp samlet set?

Synes du:

12. A. At der går for lang tid, fra du kalder på hjælp, til personalet kommer?

B. At de, der arbejder her, kommer hurtigt, når du kalder på hjælp?

13. A. At personalet er venlige? 

B. At de, der arbejder her, er søde?

14. A. At personalet tager hensyn til dine ønsker?

B. At de, der arbejder her, lytter til dig?

15. At personalet er gode til at hjælpe dig med din medicin?

16. A. Hvad synes du samlet set om at bo her? 

B. Hvad synes du om at være her?
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4. Læsevejledning

I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte spørgsmål, der 

er stillet i undersøgelsen.

Undersøgelsen er en totalundersøgelse, hvor alle brugere i 

målgruppen er blevet tilbudt at deltage. Der kan derfor ikke 

knyttes statistisk usikkerhed til resultaterne. Det vil sige, at 

undersøgelsens resultater gælder hele den gruppe af brugere, 

der har været i stand til og ønsket at deltage i undersøgelsen.

Eksempel:

Der kan forekomme steder, hvor procentfordelingerne som 

resultat af afrundinger ikke summerer til 100 procent. Her kan 

summen afvige med ± 1 procent.

I tabeller, hvor spørgsmålene krydses med baggrunds-

oplysninger (fx køn og alder), angives alle steder gennemsnit 

for de enkelte grupper og egentlige svarfordelinger udvalgte 

steder.

n angiver, 

hvor mange 

beboere, der 

har besvaret

netop dette 

spørgsmål.

Gns. angiver 

gennemsnittet 

af 

besvarelserne 

på en skala fra 

1-5, hvor 5 er 

meget tilfreds.

Svarskalaen kan være forskellig afhængigt 

af spørgsmålsformuleringen.

Svarfordelingen blandt de adspurgte 

brugere angivet i procenttal.

39%

39%

46%

48%

13%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hvad synes du alt i alt om botilbuddet 
(n=616; gns=4,20)

Hvad synes du om din bolig? (n=624; 
gns=4,21)

Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds
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5. Tilfredshed med plejeboligen samt personlig pleje og praktisk hjælp

Figuren til højre viser svarfordelingen på de spørgsmål, 

der er stillet ud fra en fempunktsskala med 

yderpunkterne meget tilfreds og meget utilfreds. 

Det fremgår, at beboerne overvejende tilkendegiver, at 

de har en positiv oplevelse på alle de emner, der er 

stillet spørgsmål til. 

39 % af beboerne har svaret, at de alt i alt er meget 

tilfredse med at bo i plejeboligen, 46 % er tilfredse, 

mens 13 % har svaret både og, 2 % er utilfredse, og 1 % 

er meget utilfredse.

Den gennemsnitlige tilfredshed i forhold til de stillede 

spørgsmål (spørgsmål1 -11) varierer fra 4,25 til 3,98, og 

mellem 89 % og 72 % af beboerne er enten meget 

tilfredse eller tilfredse. Mellem 1 % og 9 % af beboerne 

er enten meget utilfredse eller utilfredse.

Selvom tilfredsheden generelt er høj, er der stadig rum 

for forbedring både inden for de områder, hvor 

tilfredsheden er relativt lav, men også inden for de 

områder, hvor tilfredsheden er relativt høj. 

De områder, hvor tilfredsheden er lavest, drejer sig 

særligt om maden, hjælpen til tøjvask og tilbud om 

daglige aktiviteter, hvor 20-28 % af beboerne angiver 

både og eller utilfredshed. Der er således et stort rum for 

forbedringer. 

Hvad synes du om:

39%

39%

31%

43%

41%

39%

38%

29%

34%

39%

23%

46%

48%

48%

42%

43%

48%

52%

52%

52%

32%

65%

13%

9%

15%

9%

11%

10%

9%

14%

6%

19%

11%

2%

4%

5%

6%

4%

3%

2%

5%

5%

6%3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

At bo her? (n=XX; gns=4,20)

Din bolig? (n=XX; gns=4,21)

De daglige aktiviteter? (n=XX; gns=4,04)

Hjælpen til bad?  (n=XX; gns=4,23)

Hjælpen til at blive vasket? (n=XX; 
gns=4,20)

Hjælpen til af- og påklædning? (n=XX; 
gns=4,24)

Den personlige pleje samlet set? (n=XX; 
gns=4,25)

Hjælpen til rengøring? (n=XX; gns=4,03)

Hjælpen til tøjvask? (n=XX; gns=4,09)

Maden, du får her? (n=XX; gns=3,98)

Den praktiske hjælp samlet set? (n=XX; 
gns=4,09)

Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds
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6. Tilfredshed med personalet

Figuren til højre viser den procentvise fordeling af 

svarene på de spørgsmål, der handler om oplevelsen af 

personalet. Spørgsmålene er stillet på en 

trepunktsskala, hvor 3 er en positiv tilkendegivelse, og 1 

er en negativ tilkendegivelse.

Den gennemsnitlige tilfredshed i forhold til de fire 

spørgsmål varierer fra 2,93 til 2,32, og mellem 94 % og 

54 % af beboerne er tilfredse. 

Generelt på tværs af alle de stillede spørgsmål er det 

særligt personalets venlighed og hjælpen til personlig 

pleje, der er størst tilfredshed med. 

I forhold til oplevelsen af, om personalet tager hensyn til 

beboernes ønsker, har 82 % svaret med ja/godt, og 

18 % har svaret med både og eller nej/dårligt.

I forhold til spørgsmålet ”Synes du, at personalet 

kommer hurtigt, når du kalder?” er tilfredsheden markant 

lavere end i forhold til de øvrige spørgsmål, idet 22 % 

har svaret nej/dårligt. 

Synes du:

94%

91%

82%

54%

4%

9%

13%

24%

5%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

At personalet er gode til at hjælpe 
dig med din medicin (n=XX; 

gns=2,93)

At personalet er venlige? (n=XX; 
gns=2,90)

At personalet tager hensyn til dine 
ønsker?  (n=XX; gns=2,78)

At personalet kommer hurtigt, når 
du kalder?  (n=XX; gns=2,32)

Ja/godt Både og Nej/dårligt
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7. Kvalitative svar

Endvidere er der enkeltudtalelser, der vedrører, at huslejen er 

for høj. 

Nedenfor er angivet udvalgte citater til at illustrere 

konklusionerne.

Metoden til behandling af kvalitative svar

Indledningsvis i spørgeskemaet er der stillet et åbent spørgsmål. 

Spørgsmålet lyder således: ”Hvad synes du om at bo her?”. Beboerne har 

her kunnet svare åbent, og det er blevet noteret som korte citater eller i 

stikord, hvad der er blevet sagt. Samme beboere har således både kunnet 

angive, hvad der er godt og mindre godt ved plejeboligen. Dette har flere 

beboere benyttet sig af. Stort set alle beboerne har benyttet lejligheden til at 

tilkendegive, hvad de synes om stedet. På denne slide er angivet de 

umiddelbare betragtninger, Deloitte har gjort sig på baggrund af de noterede 

svar.

I undersøgelsen er der stillet et åbent spørgsmål, hvor 

beboerne har haft mulighed for at tilkendegive deres mening 

om, hvad der er godt og mindre godt ved plejeboligen.

De fleste tilkendegivelser er af positiv karakter, hvilket stemmer 

fint overens med resultaterne beskrevet på de forrige slides. 

Udtalelserne lyder generelt, at det er dejligt/rart/hyggeligt at bo i 

plejecenteret. Flere beboere udtaler, at de savner deres hjem, 

men når omstændighederne gør, at de skal bo i en plejebolig, 

er de tilfredse med deres bolig. 

Beboerne har også angivet forhold, som de oplever som 

mindre gode ved plejeboligerne. De negative kommentarer 

omhandler primært, at der ikke er nok at tage sig til i pleje-

centeret, at der er for lidt personale, og at plejeboligen er for 

lille. 

Der er beboere, der udtaler, at de ikke modtager informationer i 

tide, og at der er for stor udskiftning blandt personalet.

”De er søde, 

flinke og 

hjælpsomme”

”Jeg er ikke 

vant til ét 

værelse”

”For lidt 

personale””Her er dejligt 

og nydeligt”

”Her er 

fredeligt og 

roligt”

”Jeg keder mig 

gudsjammerligt”
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8. Sammenligning af plejecentre: oversigt over placering 

Borgerne er overvejende tilfredse i alle kommunens 

plejecentre. På trods af dette er tilfredsheden dog højere i 

nogle plejecentre end i andre.

I tabellen til højre ses en oversigt over de enkelte plejecentre, 

og hvor de placerer sig i forhold til hinanden. 

Der er to forskellige typer rangeringer i tabellen. Den første er 

en kategorisering af, hvor mange spørgsmål (ekskl. 

tilfredsheden alt i alt) de enkelte plejecentre scorer henholdsvis 

højt, mellem eller lavt på:

– Lavt: Antal spørgsmål, hvor plejecentret scorer blandt de tre 

laveste på et spørgsmål.

– Mellem: Antal gange, centret scorer i den midterste gruppe.

– Højt: Antal gange, centret scorer blandt de tre højeste på et 

spørgsmål.

Den anden rangering i tabellen er den gennemsnitlige score på 

spørgsmålet om tilfredsheden alt i alt med plejeboligen.

Analysen viser, at XX er det plejecenter, der har flest 

spørgsmål med en relativt lavere score og samtidig har den 

laveste tilfredshed alt i alt. Omvendt har XX det højeste antal 

høje scorer og samtidig den højeste gennemsnitlige tilfredshed 

alt i alt.

Der er endvidere udarbejdet lokale rapporter til de enkelte 

plejecentre. Der udarbejdes ligeledes en national rapport, hvor 

de fire pilotkommuner sammenlignes. 

På de følgende slides er tilfredsheden i forhold til udvalgte 

spørgsmål sammenlignet mellem de forskellige plejecentre.

Plejecenter Antal 

lave 

scorer 

Antal 

mellem 

scorer 

Antal 

høje 

scorer 

Gennemsnitlig 

tilfredshed

alt i alt 

Sted 8 4 2 4,12

Sted 3 8 3 4,23

Sted 5 8 1 4,16

Sted 13 1 0 3,52

Sted 2 12 0 4,3

Sted 1 10 3 4,08

Sted 5 9 0 4,02

Sted 0 10 4 4,41

Sted 1 11 2 4,23

Sted 2 12 0 3,96

Sted 2 7 5 4,31

Sted 0 7 7 4,38

Sted 0 6 8 4,57

Sted 1 6 7 4,3



- 11 -

8. Sammenligning af plejecentre: samlet tilfredshed med at bo i plejecenteret

Figuren til højre viser den gennemsnitlige samlede tilfredshed 

med plejeboligen alt i alt fordelt på de 14 plejecentre, der 

deltager i undersøgelsen.  Den gennemsnitlige tilfredshed for 

XX Kommune fremgår nederst i figuren. 

Hvad synes du samlet set om at bo her?

4,12

4,23

3,96

4,16

3,52

4,30

4,08

4,02

4,41

4,23

4,31

4,38

4,57

4,30

4,20

1 2 3 4 5

Sted 1

Sted 2

Sted 3

Sted 4

Sted 5

Sted 6

Sted 7

Sted 8

Sted 9

Sted 10

Sted 11

Sted 12

Sted 13

Sted 14

Total
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8. Sammenligning af plejecentre: personlig pleje samlet set 

Figuren til højre viser den gennemsnitlige tilfredshed med den 

personlige pleje samlet set fordelt på de 14 plejecentre, der 

deltager i undersøgelsen. Den gennemsnitlige tilfredshed for 

XX Kommune fremgår nederst i figuren.

Hvad synes du om den personlige pleje samlet set?

3,87

4,06

4,00

4,09

3,86

4,09

4,43

3,97

4,45

4,30

4,40

4,58

4,50

4,53

4,25

1 2 3 4 5

Sted 1

Sted 2

Sted 3

Sted 4

Sted 5

Sted 6

Sted 7

Sted 8

Sted 9

Sted 10

Sted 11

Sted 12

Sted 13

Sted 14

Total
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8. Sammenligning af plejecentre: praktisk hjælp samlet set

Figuren til højre viser den gennemsnitlige tilfredshed med den 

praktiske hjælp fordelt på de 14 plejecentre, der deltager i 

undersøgelsen. Den gennemsnitlige tilfredshed for XX 

Kommune fremgår nederst i figuren. 

Hvad synes du om den praktiske hjælp samlet set?

3,87

4,10

4,04

4,05

3,81

4,03

4,28

4,00

4,26

4,09

4,14

4,42

4,29

4,06

4,09

1 2 3 4 5

Sted 1

Sted 2

Sted 3

Sted 4

Sted 5

Sted 6

Sted 7

Sted 8

Sted 9

Sted 10

Sted 11

Sted 12

Sted 13

Sted 14

Total
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8. Sammenligning af plejecentre: den samlede oversigt

2. Hvad 

synes du 

om din 

bolig?

3.De

dag-

lige 

aktivi-

teter?

4. 

Hjælpen

til at 

komme i 

bad?

5. 

Hjælpen 

til at 

blive 

vasket?

6. 

Hjælpen 

til af- og 

påklæd-

ning?

7. Den

person-

lige pleje 

samlet 

set?

8. 

Hjælpen 

til rengø-

ring?

9. 

Hjælpen 

til tøj-

vask?

10. 

Maden 

her?

11. Den

prak-

tiske 

hjælp 

samlet 

set?

12. At der går 

for lang tid, 

fra du kalder 

på hjælp, til 

personalet 

kommer?

13. At 

persona-

let er 

venlige?*

14. At 

personalet 

tager hensyn til 

dine ønsker?*

15. At 

personalet er 

gode til at 

hjælpe dig med 

din medicin? *

16. Hvad synes 

du samlet set 

om at bo her?

Sted 1 3,95 4,29 3,75 3,67 3,84 3,87 3,81 3,67 4,21 3,87 2,34 2,97 2,80 2,94 4,12

Sted 2 4,24 4,00 4,26 3,80 4,00 4,06 3,71 4,32 4,61 4,10 2,72 2,98 2,77 2,88 4,23

Sted 3 4,11 3,72 4,14 4,43 4,07 4,00 4,12 4,21 3,75 4,04 2,48 2,76 2,74 2,86 3,96

Sted 4 4,41 3,58 4,17 4,11 3,67 4,09 4,05 4,00 3,80 4,05 2,31 2,86 2,63 2,83 4,16

Sted 5 4,08 3,64 3,70 3,65 3,81 3,86 3,44 3,10 3,38 3,81 1,64 2,74 2,70 2,88 3,52

Sted 6 4,19 4,00 4,14 4,11 3,94 4,09 3,93 3,80 3,82 4,03 1,94 2,87 2,78 2,89 4,30

Sted 7 4,28 3,94 4,38 4,54 4,45 4,43 4,24 4,50 4,08 4,28 2,25 2,80 2,67 2,94 4,08

Sted 8 3,71 3,61 3,79 3,87 4,05 3,97 3,88 4,07 4,14 4,00 2,41 2,93 2,76 2,89 4,02

Sted 9 4,32 3,87 4,70 4,56 4,35 4,45 4,35 4,32 4,13 4,26 2,30 2,91 2,80 3,00 4,41

Sted 10 4,31 4,18 4,20 4,00 4,33 4,30 4,08 3,92 4,08 4,09 2,75 2,71 2,85 2,92 4,23

Sted 11 4,07 4,56 4,35 4,07 4,50 4,40 4,22 4,72 3,64 4,14 2,58 2,93 2,86 3,00 4,31

Sted 12 4,13 4,16 4,65 4,50 4,63 4,58 4,50 4,57 4,44 4,42 2,57 2,93 2,75 2,95 4,38

Sted 13 4,71 4,07 4,73 4,25 4,00 4,50 4,57 4,38 4,29 4,29 3,00 3,00 2,79 3,00 4,57

Sted 14 4,54 4,21 4,51 4,55 4,67 4,53 3,99 4,00 3,64 4,06 2,26 2,95 2,85 2,98 4,30

Total 4,21 4,04 4,23 4,20 4,24 4,25 4,03 4,09 3,98 4,09 2,32 2,90 2,78 2,93 4,20

* Disse spørgsmål er stillet på en trepunktsskala. Det vil 

sige, at det maksimale gennemsnit, der kan opnås er 3, 

hvis alle har afgivet et positivt svar på spørgsmålet.

Nedenfor ses en tabel over, hvordan de enkelte plejecentre scorer på alle spørgsmålene i undersøgelsen.
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9. Den samlede tilfredshed fordelt på baggrundsoplysninger: læsevejledning

I det følgende afsnit præsenteres den samlede tilfredshed på 

tværs af forskellige brugergrupper og tilbudsoplysninger. Der er 

to forskellige typer baggrundsoplysninger. Det drejer sig om 

henholdsvis baggrundsoplysninger på individniveau og 

baggrundsoplysninger på tilbudsniveau:

– Baggrundsoplysninger på individniveau (oplysninger angivet 

af brugere ved interview): køn, alder, civilstand, egen 

vurdering af helbred, samvær med pårørende og 

uddannelse.

– Baggrundsoplysninger på tilbudsniveau (oplysninger leveret 

af XX Kommune): boligens areal, årsleje per m², ejerforhold, 

antal beboere, og hvorvidt beboeren har fået det 

plejecenter, vedkommende ønskede.
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10. Den samlede tilfredshed fordelt på baggrundsoplysninger I 

(individniveau)  

I figuren til højre fremgår den gennemsnitlige tilfredshed 

angivet ved spørgsmålet vedrørende plejeboligen alt i alt 

fordelt på henholdsvis beboernes køn, alder og civilstand. 

• I forhold til køn fremgår det, at der ikke er praktisk 

betydende forskel på den gennemsnitlige tilfredshed, 

afhængigt af om beboeren er mand eller kvinde.

• Ser man på aldersgrupperne, er der en tendens til, at 

den gennemsnitlige tilfredshed stiger, jo ældre beboerne 

er. 

• Opdelingen i beboernes civilstand viser, at den bruger-

gruppe, der er gift, er mest tilfreds, mens fraskilte og 

ugifte er mindst tilfredse. 
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10. Den samlede tilfredshed fordelt på baggrundsoplysninger II 

(individniveau)

I figuren til højre fremgår den gennemsnitlige tilfredshed 

angivet ved spørgsmålet vedrørende plejeboligen alt i alt 

fordelt på henholdsvis beboernes uddannelse, samvær 

med familie/pårørende og selvvurderet helbred.

• Af uddannelsesgrupperingen fremgår det, at jo højere 

uddannelse beboeren har, jo højere er tilfredsheden. 

Den gennemsnitlige tilfredshed varierer fra 4,30 til 4,12. 

Skellet synes i sær at gå mellem beboere, der kun har 

en grundskoleuddannelse, og de øvrige. 

• I forhold til samvær med familie/pårørende fremgår 

det, at de beboere, der oftest får besøg af deres 

pårørende (mindst 1-3 gange om måneden), er mest 

tilfredse. 

• I forhold til beboernes selvvurderede helbred fremgår 

det, at jo bedre beboerne vurderer deres helbred, jo 

mere tilfredse er de. Her er tale om en meget tydelig 

sammenhæng.
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11. Den samlede tilfredshed fordelt på baggrundsoplysninger I

(tilbudsniveau)

I figuren til højre fremgår den gennemsnitlige tilfredshed 

angivet ved spørgsmålet vedrørende plejeboligen alt i alt 

fordelt på henholdsvis beboernes boligareal, 

ønskeplejehjem, årsleje per m² og plejecenterets 

ejerforhold.

• Af beboernes boligareal fremgår det, at der ikke er 

nogen entydig sammenhæng mellem samlet 

gennemsnitlig tilfredshed og boligareal. Således er de 

beboere, der bor i de største og mindste boliger, mest 

tilfredse.

• Hvorvidt beboerne har fået deres førsteprioritet opfyldt, 

hvad angår plejebolig, betyder ikke noget for den 

samlede tilfredshed med plejeboligen.

• I forhold til beboernes årsleje per m² fremgår det, at 

den gennemsnitlige tilfredshed er højest for de beboere, 

der betaler under 1.000 kr. om året per m², mens den 

gennemsnitlige tilfredshed er lavest for de beboere, der 

betaler 1.000-2.000 kr. om året per m². Det er 

umiddelbart vanskeligt at forklare denne systematik.

• Hvorvidt plejecenteret er kommunalt ejet eller 

selvejende har ingen umiddelbar indflydelse på den 

samlede tilfredshed. 

• Der er umiddelbart en mindre sammenhæng mellem 

antallet af beboere i plejecenteret og den samlede 

tilfredshed. Tilfredsheden er højest, hvor der er flest 

beboere. 
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12. Den samlede tilfredshed og baggrundsoplysninger: opsummering

Individniveau Beskrivelse Vurdering

Køn •Ingen entydig sammenhæng mellem 

mænd og kvinders tilfredshed

Alder •Tilfredsheden stiger i takt med 

beboernes alder. 

Civilstand •Beboere, der er gifte, er mest 

tilfredse, mens ugifte og fraskilte er 

mindst tilfredse.

Uddannelse •Tilfredsheden stiger i takt med 

beboernes uddannelsesniveau.

Samvær •Tilfredsheden stiger, jo oftere 

beboeren får besøg af pårørende.

Helbred Tilfredsheden stiger, jo bedre 

beboeren vurderer sit helbred.

Tilbudsniveau Beskrivelse Vurdering

Ejerforhold •Der er ingen umiddelbar

sammenhæng mellem tilfredshed og 

om plejecenteret er kommunalt eller 

privat ejet. 

Boligareal •Der er ingen entydig sammenhæng 

mellem tilfredshed og beboerens 

boligareal.

Ønskeplejehjem •Der er ingen entydig sammenhæng 

mellem tilfredshed og om beboeren 

har fået opfyldt første prioritet ift. 

plejebolig.

Årsleje pr. m² •Der er ingen entydig sammenhæng 

mellem årsleje pr. m² og tilfredsheden.

Antal beboere i 

plejecenteret

•Der er en mindre sammenhæng

mellem antal beboere i plejecenteret 

og tilfredsheden.

I tabellerne på denne side er der samlet op på, hvorvidt de 

enkelte baggrundsvariable har en sammenhæng med den 

samlede tilfredshed med plejeboligen, samt en kort beskrivelse 

af den fundne sammenhæng.

En grøn cirkel betyder, at der umiddelbart er en sammenhæng, 

mens en rød cirkel betyder, at der ikke umiddelbart er nogen 

entydig sammenhæng.

Note: Ovenstående tabeller er udelukkende baseret 

på bivariate tabelanalyser. 
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13. Metodebeskrivelse

Undersøgelsen er gennemført i XX Kommune i november-

december 2009. 

Alle borgere, der bor i en plejebolig i XX Kommune, har haft 

besøg af en professionelt uddannet interviewer fra SFI Survey 

og er blevet tilbudt at deltage i et interview, der omhandler 

deres oplevede tilfredshed med den plejebolig/det plejecenter, 

de bor i. 

Forud for besøgene er forstanderne i plejecentrene blevet 

kontaktet med henblik på at aftale det tidspunkt, der passede 

bedst med henblik på besøg.

I mange tilfælde har interviewerne indledningsvis deltaget i et 

fællesmåltid, hvor de har haft mulighed for at lære beboerne at 

kende. 

Hvis beboerne ikke har haft tid eller lyst til at deltage i 

undersøgelsen den pågældende dag, har interviewerne tilbudt 

at komme tilbage en anden dag.

Beboerne har ved henvendelse kunnet nægte at deltage eller 

afbryde interviewet undervejs, hvis de ikke længere ønskede at 

deltage. Ligeledes kan interview være afbrudt, hvis 

intervieweren vurderede, at beboeren ikke forstod indholdet i 

spørgsmålene.

Beboerne har ugen op til besøgene modtaget en pjece fra XX 

Kommune, hvor undersøgelsen er beskrevet kort. Derudover er 

der hængt plakater op i plejecentrene med information om 

undersøgelsen.

XX Kommune har leveret oplysninger om samtlige beboere og 

de oplysninger, der indgår i analysen om tilbuddene.
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14. Frafaldsanalyse

Undersøgelsen er baseret på XX personlige 

interview ud af XX beboere i kommunen, hvilket 

svarer til 69 procent. Det anses for at være en høj 

svarprocent. 

Af tabellen til højre fremgår det, at den hyppigste 

årsag til frafald er, at beboeren enten af 

personalet eller af intervieweren er vurderet til 

ikke at kunne deltage i interviewet. 

Tilfælde, hvor beboeren enten er død eller ikke 

har ønsket at deltage i interviewet, er ligeledes 

hyppig årsag til frafald.

Resultat af kontakten Antal Procent

Interview 69%

Delvis gennemført interview 2%

Personalet vurderede, at beboeren ikke kunne deltage 10%

Interviewer vurderede, at beboeren ikke kunne deltage 10%

Beboeren ønsker ikke at deltage 4%

Beboeren er ikke til at træffe 0%

Beboeren er død 4%

Sprogbarriere (fremmedsprog) 0%

Andet 1%

Total 100%



Deloitte Business Consulting A/S

Bilag



- 23 -

Bilag 1: tilfredshed og baggrundsoplysninger (detaljeret) 

Tilfredsheden med de enkelte spørgsmål er fordelt på: 

– Køn

– Alder

– Civilstand

– Uddannelse

– Samvær med pårørende

– Selvvurderet helbred

– Areal per bolig

– Ønske til plejebolig

– Årsleje

– Antal beboere i plejecentret

– Ejerforhold.

Tabellerne på de efterfølgende slides viser gennemsnittet for 

de enkelte spørgsmål, der er stillet, fordelt på 

baggrundsvariable. Der er dog forskel på skalaen for de 

enkelte spørgsmål, hvorfor de bliver vist i to tabeller. 

Spørgsmålene i den øverste tabel har følgende skala:

Spørgsmålene i den nederste tabel har følgende skala:

Tabellerne viser også det totale gennemsnit for de 15 

spørgsmål. Man skal her være opmærksom på, at totalen ikke 

nødvendigvis er summen af de grupper, der fremgår af den 

enkelte tabel. Hvis en beboer ikke har en registreret værdi på 

en given variabel, fx uddannelse, vil beboeren ikke fremgå i 

krydsningen, men beboeren vil tælle med i totalen.

1 = Meget utilfreds

2 = Utilfreds

3 = Både tilfreds og utilfreds

4 = Tilfreds

5 = Meget tilfreds.

1 = Nej

2 = Både og

3 = Ja.
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Tilfredshed fordelt på baggrundsoplysninger: køn

Beboerens køn*

Hvad synes du om:

Mand 

(n=XX)

Kvinde 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

At bo her samlet set? 4,18 4,21 4,20

Din bolig? 4,23 4,21 4,21

De aktiviteter, der tilbydes her på 

stedet? 4,02 4,06 4,05

Hjælpen til at komme i bad? 4,37 4,20 4,24

Hjælpen til at blive vasket? 4,35 4,14 4,20

Hjælpen til at få tøj på? 4,36 4,19 4,24

Den personlige pleje samlet set? 4,31 4,23 4,25

Hjælpen til rengøring? 4,19 3,97 4,03

Hjælpen til tøjvask? 4,06 4,10 4,09

Maden? 3,94 4,00 3,98

Den praktiske hjælp samlet set? 4,14 4,08 4,09

I tabellen til højre ses forskelle på, hvordan mænd og 

kvinder har svaret på de forskellige spørgsmål omkring 

tilfredsheden med deres plejebolig. 

I forhold til den samlede vurdering af plejeboligen er den 

gennemsnitlige tilfredshed 4,18 for mændene og 4,21 for 

kvinderne. Der er således ingen praktisk betydende forskel. 

Derimod svarer mændene mere positivt end kvinderne på 

alle spørgsmålene omkring den personlige pleje. 

I forhold til den praktiske hjælp har mændene svaret mere 

positivt på spørgsmålet omkring hjælp til rengøring og den 

praktiske hjælp samlet set. 

I forhold til de øvrige spørgsmål er den gennemsnitlige 

tilfredshed relativt jævnt fordelt. 

Beboerens køn**

Mand 

(n=XX)

Kvinde 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

Kommer personalet hurtigt? 2,28 2,34 2,32

Er personalet venlige? 2,88 2,90 2,90

Tager personalet hensyn til dine 

ønsker? 2,77 2,78 2,78

Er personalet gode til at hjælpe dig 

med din medicin? 2,95 2,92 2,93

** På følgende skala:

1 = Nej

2 = Både og

3 = Ja

* På følgende skala:

1 = Meget utilfreds

2 = Utilfreds

3 = Både tilfreds og utilfreds

4 = Tilfreds

5 = Meget tilfreds
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Tilfredshed fordelt på baggrundsoplysninger: alder

* På følgende skala:

1 = Meget utilfreds

2 = Utilfreds

3 = Både tilfreds og utilfreds

4 = Tilfreds

5 = Meget tilfreds

** På følgende skala:

1 = Nej

2 = Både og

3 = Ja

Beboerens alder*

Hvad synes du om:

Under 

68 år 

(n=XX)

68-79 år 

(n=XX)

80-89 år 

(n=XX)

90+ år 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

At bo her samlet set? 3,90 4,19 4,22 4,25 4,21

Din bolig? 4,00 4,07 4,23 4,30 4,21

De aktiviteter, der tilbydes 

her på stedet? 4,27 3,98 4,03 4,01 4,03

Hjælpen til at komme i bad? 4,39 4,15 4,29 4,11 4,22

Hjælpen til at blive vasket? 4,35 4,18 4,19 4,12 4,18

Hjælpen til at få tøj på? 4,30 4,11 4,24 4,24 4,22

Den personlige pleje samlet 

set? 4,38 4,18 4,27 4,20 4,24

Hjælpen til rengøring? 4,10 3,95 4,06 3,98 4,02

Hjælpen til tøjvask? 3,89 3,96 4,15 4,05 4,07

Maden? 3,71 4,05 3,97 3,98 3,97

Den praktiske hjælp samlet 

set? 3,92 4,10 4,12 4,05 4,08

Beboerens alder**

Under 

68 år 

(n=XX)

68-79 år 

(n=XX)

80-89 år 

(n=XX)

90+ år 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

Kommer personalet hurtigt? 2,56 2,29 2,29 2,34 2,32

Er personalet venlige? 2,85 2,92 2,90 2,88 2,90

Tager personalet hensyn til 

dine ønsker? 2,79 2,75 2,78 2,76 2,77

Er personalet gode til at 

hjælpe dig med din 

medicin? 2,82 2,92 2,95 2,92 2,93

I tabellen til højre fremgår tilfredsheden i forhold til de 

enkelte spørgsmål fordelt på beboernes alder. 

I forhold til den samlede vurdering af plejeboligen alt i alt 

er der en tendens til, at tilfredsheden stiger med alderen. 

Den gennemsnitlige tilfredshed varierer fra 4,25 til 3,9. 

Det fremgår, at de yngre er betydeligt mindre tilfredse 

end de ældste beboere.

På tværs af spørgsmålene er den gennemsnitlige 

tilfredshed generelt jævnt fordelt på aldersniveauerne. 
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Tilfredshed fordelt på baggrundsoplysninger: civilstand

Beboerens civilstand**

Enke/

enkemand 

(n=XX)

Fraskilt 

(n=XX)

Gift 

(n=XX)

Ugift 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

Kommer personalet 

hurtigt? 2,33 2,27 2,45 2,27 2,32

Er personalet venlige? 2,90 2,90 2,88 2,91 2,90

Tager personalet hensyn 

til dine ønsker? 2,81 2,71 2,77 2,69 2,78

Er personalet gode til at 

hjælpe dig med din 

medicin? 2,94 2,92 2,92 2,89 2,93

* På følgende skala:

1 = Meget utilfreds

2 = Utilfreds

3 = Både tilfreds og utilfreds

4 = Tilfreds

5 = Meget tilfreds

** På følgende skala:

1 = Nej

2 = Både og

3 = Ja

Beboerens 

civilstand*

Hvad synes du om:

Enke/

enkemand 

(n=XX)

Fraskilt 

(n=XX)

Gift 

(n=XX)

Ugift 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

At bo her samlet set? 4,21 4,16 4,31 4,16 4,20

Din bolig? 4,24 4,13 4,13 4,26 4,21

De aktiviteter, der 

tilbydes her på stedet? 4,00 4,10 3,85 4,19 4,04

Hjælpen til at komme i 

bad? 4,18 4,21 4,42 4,25 4,23

Hjælpen til at blive 

vasket? 4,16 4,09 4,52 4,11 4,20

Hjælpen til at få tøj 

på? 4,24 4,04 4,56 4,06 4,24

Den personlige pleje 

samlet set? 4,21 4,19 4,59 4,23 4,25

Hjælpen til rengøring? 3,96 4,01 4,20 4,21 4,03

Hjælpen til tøjvask? 4,06 4,00 4,24 4,10 4,09

Maden? 3,94 3,98 4,04 4,01 3,98

Den praktiske hjælp 

samlet set? 4,06 4,12 4,15 4,06 4,09

I tabellen til højre fremgår tilfredsheden i forhold til 

de enkelte spørgsmål fordelt på beboernes 

civilstand.

I forhold til den samlede vurdering af plejeboligen alt 

i alt varierer den gennemsnitlige tilfredshed fra 4,31 

til 4,16. Beboere, der er gift, er mest tilfredse, mens 

beboere, der enten er ugift eller fraskilt, er mindst 

tilfredse. 

På tværs af spørgsmålene er der en tendens til, at 

de beboere, der er gift, er mest tilfredse.
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Tilfredshed fordelt på baggrundsoplysninger: uddannelse

Hvad er din længste fuldførte 

uddannelse?*

Hvad synes du om:

Folkeskole 

m.v. (n=XX)

Faglært 

(n=XX)

Videregående 

uddannelse 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

At bo her samlet set? 4,12 4,24 4,30 4,23

Din bolig? 4,25 4,18 4,31 4,23

De aktiviteter, der tilbydes her på 

stedet? 4,09 4,09 4,09 4,09

Hjælpen til at komme i bad? 4,16 4,33 4,36 4,30

Hjælpen til at blive vasket? 4,16 4,29 4,27 4,26

Hjælpen til at få tøj på? 4,08 4,34 4,36 4,28

Den personlige pleje samet set? 4,11 4,34 4,35 4,29

Hjælpen til rengøring? 3,93 4,13 4,03 4,05

Hjælpen til tøjvask? 4,06 4,23 4,16 4,16

Maden? 3,94 4,04 4,03 4,01

Den praktiske hjælp samlet set? 4,02 4,14 4,12 4,10

Hvad er din længste fuldførte

uddannelse?**

Folkeskole 

m.v. (n=XX)

Faglært 

(n=XX)

Videregående 

uddannelse 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

Kommer personalet hurtigt? 2,18 2,41 2,35 2,34

Er personalet venlige? 2,83 2,93 2,94 2,91

Tager personalet hensyn til dine 

ønsker? 2,72 2,81 2,82 2,79

Er personalet gode til at hjælpe dig 

med din medicin? 2,93 2,93 2,95 2,94

I tabellen til højre fremgår tilfredsheden i 

forhold til de enkelte spørgsmål fordelt på

beboernes uddannelsesniveau. 

I forhold til den samlede vurdering af 

plejeboligen alt i alt fremgår det, at der er en 

tendens til, at jo højere uddannelse beboeren 

har, jo højere er tilfredsheden. Det er særligt 

beboere, der kun har en grundskole-

uddannelse, der skiller sig ud i forhold til de 

øvrige kategorier. Den gennemsnitlige 

tilfredshed varierer fra 4,30 til 4,12.

Denne tendens afspejles igennem 

størstedelen af de øvrige spørgsmål. 

* På følgende skala:

1 = Meget utilfreds

2 = Utilfreds

3 = Både tilfreds og utilfreds

4 = Tilfreds

5 = Meget tilfreds

** På følgende skala:

1 = Nej

2 = Både og

3 = Ja
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Tilfredshed fordelt på baggrundsoplysninger: samvær med pårørende

Hvor ofte er du 

sammen med dine 

pårørende?*

Hvad synes du om:

2 gange 

om ugen 

eller oftere 

(n=XX)

1 gang 

om 

ugen 

(n=XX)

1-3 gan-

ge om 

måneden 

(n=XX)

Sjæld-

nere 

(n=XX)

Aldrig 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

At bo her samlet set? 4,21 4,23 4,22 4,12 4,12 4,20

Din bolig? 4,15 4,28 4,28 4,07 4,12 4,21

De aktiviteter, der 

tilbydes her på stedet? 4,08 4,07 4,10 3,83 4,09 4,05

Hjælpen til at komme i 

bad? 4,30 4,09 4,20 4,44 4,52 4,24

Hjælpen til at blive 

vasket? 4,30 4,01 4,21 4,39 4,29 4,20

Hjælpen til at få tøj på? 4,27 4,19 4,28 4,19 4,50 4,25

Den personlige pleje 

samlet set? 4,32 4,15 4,28 4,23 4,48 4,26

Hjælpen til rengøring? 4,01 3,93 4,00 4,12 4,64 4,03

Hjælpen til tøjvask? 4,11 4,04 4,10 4,09 4,27 4,09

Maden? 3,99 4,00 3,91 4,08 4,00 3,98

Den praktiske hjælp 

samlet set? 4,10 4,07 4,09 4,15 4,09 4,09

Hvor ofte er du sammen 

med dine pårørende?**

2 g. om ugen 

eller oftere 

(n=XX)

1 g. om 

ugen 

(n=XX)

1-3 g. om 

måneden 

(n=XX)

Sjæld-

nere 

(n=XX)

Aldrig 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

Kommer personalet hurtigt? 2,25 2,39 2,28 2,33 2,52 2,32

Er personalet venlige? 2,90 2,89 2,92 2,87 2,86 2,90

Tager personalet hensyn til 

dine ønsker? 2,84 2,77 2,78 2,70 2,65 2,78

Er personalet gode til at 

hjælpe dig med din medicin? 2,92 2,91 2,97 2,96 2,88 2,93

* På følgende skala:

1 = Meget utilfreds

2 = Utilfreds

3 = Både tilfreds og utilfreds

4 = Tilfreds

5 = Meget tilfreds

** På følgende skala:

1 = Nej

2 = Både og

3 = Ja

I tabellen til højre fremgår tilfredsheden i 

forhold til de enkelte spørgsmål fordelt på,

hvor ofte beboerne er sammen med deres 

pårørende. 

I forhold til den samlede vurdering af 

plejeboligen alt i alt varierer den 

gennemsnitlige tilfredshed fra 4,23 til 4,12. 

De beboere, der ofte er sammen med deres 

pårørende (mindst 1-3 gange om måneden), 

synes at være mere tilfredse end de 

beboere, der sjældent eller aldrig er 

sammen med pårørende.
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Tilfredshed fordelt på baggrundsoplysninger: selvvurderet helbred

* På følgende skala:

1 = Meget utilfreds

2 = Utilfreds

3 = Både tilfreds og utilfreds

4 = Tilfreds

5 = Meget tilfreds

** På følgende skala:

1 = Nej

2 = Både og

3 = Ja

Hvordan vil du vurdere dit 

nuværende helbred?*

Hvad synes du om:

Meget 

godt 

(n=XX)

Godt 

(n=XX)

Både og 

(n=XX)

Dårligt 

(n=XX)

Meget 

dårligt 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

At bo her samlet set? 4,46 4,27 4,14 3,95 3,85 4,20

Din bolig? 4,36 4,24 4,19 4,13 3,83 4,21

De aktiviteter, der tilbydes her 

på stedet? 4,27 4,11 3,94 3,81 3,60 4,05

Hjælpen til at komme i bad? 4,43 4,24 4,18 4,26 4,27 4,24

Hjælpen til at blive vasket? 4,37 4,19 4,20 4,24 3,67 4,20

Hjælpen til at få tøj på? 4,50 4,30 4,22 4,15 3,86 4,24

Den personlige pleje samlet 

set? 4,45 4,28 4,23 4,13 4,11 4,25

Hjælpen til rengøring? 4,31 4,10 3,88 3,91 3,85 4,03

Hjælpen til tøjvask? 4,44 4,12 4,03 3,88 3,80 4,09

Maden? 4,30 4,14 3,82 3,52 3,92 3,98

Den praktiske hjælp samlet 

set? 4,30 4,17 4,01 3,86 4,00 4,09

Hvordan vil du vurdere dit 

nuværende helbred?**

Meget 

godt 

(n=XX)

Godt 

(n=XX)

Både og 

(n=XX)

Dårligt 

(n=XX)

Meget 

dårligt 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

Kommer personalet hurtigt? 2,72 2,40 2,22 2,06 1,82 2,32

Er personalet venlige? 2,95 2,93 2,90 2,76 2,69 2,90

Tager personalet hensyn til 

dine ønsker? 2,87 2,83 2,77 2,60 2,46 2,78

Er personalet gode til at 

hjælpe dig med din medicin? 2,98 2,95 2,94 2,81 3,00 2,93

I tabellen til højre fremgår tilfredsheden i 

forhold til de enkelte spørgsmål fordelt på, 

hvordan beboeren vurderer sit 

nuværende helbred. 

I forhold til det selvvurderede helbred 

fremgår det, at beboere, der vurderer 

deres helbred som meget godt eller godt, 

generelt er mere tilfredse end beboere, 

der vurderer deres helbred som både og, 

dårligt eller meget dårligt. 
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Tilfredshed fordelt på baggrundsoplysninger: areal per plejebolig

* På følgende skala:

1 = Meget utilfreds

2 = Utilfreds

3 = Både tilfreds og utilfreds

4 = Tilfreds

5 = Meget tilfreds

** På følgende skala:

1 = Nej

2 = Både og

3 = Ja

M² per plejebolig**

Under 

50 m² 

(n=XX)

50-70 m² 

(n=XX)

Over 

70 m² 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

Kommer personalet hurtigt? 2,37 2,21 2,24 2,32

Er personalet venlige? 2,89 2,92 2,92 2,90

Tager personalet hensyn til 

dine ønsker? 2,76 2,75 2,80 2,77

Er personalet gode til at 

hjælpe dig med din medicin? 2,92 2,90 2,96 2,93

M² per plejebolig*

Hvad synes du om:

Under 

50 m² 

(n=XX)

50-70 m² 

(n=XX)

Over 

70 m² 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

At bo her samlet set? 4,24 3,97 4,25 4,21

Din bolig? 4,16 3,93 4,51 4,21

De aktiviteter, der tilbydes her 

på stedet? 4,07 3,75 4,08 4,03

Hjælpen til at komme i bad? 4,22 3,93 4,39 4,22

Hjælpen til at blive vasket? 4,17 3,86 4,39 4,18

Hjælpen til at få tøj på? 4,17 3,94 4,46 4,21

Den personlige pleje samlet 

set? 4,20 4,00 4,44 4,24

Hjælpen til rengøring? 4,06 3,93 3,96 4,02

Hjælpen til tøjvask? 4,15 3,89 3,95 4,08

Maden? 4,07 3,94 3,69 3,97

Den praktiske hjælp samlet 

set? 4,10 4,00 4,05 4,08

I tabellen til højre fremgår den gennemsnitlige tilfredshed i 

forhold til de enkelte spørgsmål fordelt på, hvor stort et 

areal beboernes plejebolig har. 

I forhold til den samlede vurdering af plejeboligen alt i alt 

varierer den gennemsnitlige tilfredshed fra 4,25 til 3,97. 

Dog har beboere med en bolig på 50-70 m² en lavere 

gennemsnitlig tilfredshed end beboere med en bolig på 

under 50 m².

I forhold til spørgsmålet ”Hvad synes du om din bolig?” er 

beboerne med den største plejebolig på over 70 m² mere 

tilfredse end de øvrige beboere. I forhold til dette 

spørgsmål er beboerne med en bolig på 50-70 m² igen de 

mindst tilfredse. 
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Tilfredshed fordelt på baggrundsoplysninger: ønske til plejebolig

* På følgende skala:

1 = Meget utilfreds

2 = Utilfreds

3 = Både tilfreds og utilfreds

4 = Tilfreds

5 = Meget tilfreds

** På følgende skala:

1 = Nej

2 = Både og

3 = Ja

Beboernes ønske til 

plejebolig*

Hvad synes du om:

Ikke opfyldt 

ønske (n=XX)

Opfyldt 

ønske 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

At bo her samlet set? 4,21 4,19 4,20

Din bolig? 4,15 4,30 4,21

De aktiviteter, der tilbydes her 

på stedet? 4,02 4,08 4,04

Hjælpen til at komme i bad? 4,18 4,30 4,23

Hjælpen til at blive vasket? 4,14 4,29 4,20

Hjælpen til at få tøj på? 4,21 4,27 4,24

Den personlige pleje samlet 

set? 4,21 4,30 4,25

Hjælpen til rengøring? 4,02 4,04 4,03

Hjælpen til tøjvask? 4,08 4,11 4,09

Maden? 3,98 3,99 3,98

Den praktiske hjælp samlet 

set? 4,07 4,13 4,09

Beboernes ønske til 

plejebolig**

Ikke opfyldt 

ønske (n=XX)

Opfyldt 

ønske 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

Kommer personalet hurtigt? 2,32 2,32 2,32

Er personalet venlige? 2,90 2,90 2,90

Tager personalet hensyn til 

dine ønsker? 2,79 2,76 2,78

Er personalet gode til at 

hjælpe dig med din medicin? 2,93 2,92 2,93

I tabellen til højre fremgår den gennemsnitlige tilfredshed i 

forhold til de enkelte spørgsmål fordelt på, om beboerne 

har fået deres ønske til plejebolig opfyldt.

I forhold til den samlede vurdering af plejeboligen alt i alt er 

den gennemsnitlige tilfredshed for de beboere, der ikke fik 

opfyldt deres ønske til plejebolig 4,21, mens den er 4,19 for 

de beboere, der fik opfyldt deres ønske. Det har således 

ingen umiddelbar effekt, hvorvidt beboerne får den 

plejebolig, de har ønsket.

I forhold til spørgsmålet ”Hvad synes du om din bolig?” er 

de beboere, der fik deres førsteprioritet, mere tilfredse end 

de andre beboere. 
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Tilfredshed fordelt på baggrundsoplysninger: årsleje per m²

* På følgende skala:

1 = Meget utilfreds

2 = Utilfreds

3 = Både tilfreds og utilfreds

4 = Tilfreds

5 = Meget tilfreds

** På følgende skala:

1 = Nej

2 = Både og

3 = Ja

Beboernes årsleje per m² *

Hvad synes du om:

Under 

1.000 kr. 

(n=XX)

1.000-

2.000 kr. 

(n=XX)

Over 

2.000 kr. 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

At bo her samlet set? 4,31 4,00 4,23 4,21

Din bolig? 4,51 4,21 4,10 4,21

De aktiviteter, der tilbydes 

her på stedet? 4,15 3,82 4,05 4,03

Hjælpen til at komme i bad? 4,54 4,10 4,14 4,22

Hjælpen til at blive vasket? 4,54 3,96 4,10 4,18

Hjælpen til at få tøj på? 4,59 3,89 4,16 4,21

Den personlige pleje samlet 

set? 4,50 3,99 4,20 4,24

Hjælpen til rengøring? 4,05 3,81 4,08 4,02

Hjælpen til tøjvask? 4,04 3,98 4,12 4,08

Maden? 3,72 4,02 4,04 3,97

Den praktiske hjælp samlet 

set? 4,09 4,01 4,10 4,08

Beboernes årsleje per m² **

Under 

1.000 kr. 

(n=XX)

1.000-

2.000 kr. 

(n=XX)

Over 

2.000 kr. 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

Kommer personalet hurtigt? 2,26 2,36 2,33 2,32

Er personalet venlige? 2,94 2,86 2,90 2,90

Tager personalet hensyn til 

dine ønsker? 2,84 2,72 2,76 2,77

Er personalet gode til at 

hjælpe dig med din medicin? 2,98 2,87 2,93 2,93

I tabellen til højre fremgår den gennemsnitlige tilfredshed i 

forhold til de enkelte spørgsmål fordelt på, hvor meget 

beboerne betaler i husleje om året per m². 

I forhold til den samlede vurdering af plejeboligen alt i alt 

varierer den gennemsnitlige tilfredshed fra 4,31 til 4,0. 

Den gennemsnitlige tilfredshed er højest blandt de 

beboere, der betaler under 1.000 kr. om året per m², mens 

den gennemsnitlige tilfredshed er lavest blandt de beboere, 

der betaler 1.000-2.000 kr. om året per m². Tilfredsheden 

stiger igen blandt beboere, der betaler over 2.000 kr. per 

m². Det er umiddelbart vanskeligt at forklare denne 

systematik. 
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Tilfredshed fordelt på baggrundsoplysninger: antal beboere i plejecenteret

* På følgende skala:

1 = Meget utilfreds

2 = Utilfreds

3 = Både tilfreds og utilfreds

4 = Tilfreds

5 = Meget tilfreds

** På følgende skala:

1 = Nej

2 = Både og

3 = Ja

Antal beboere i plejecentret*

Hvad synes du om:

50 eller 

færre (n=XX)

50-99 

(n=XX)

100 eller 

flere 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

At bo her samlet set? 4,11 4,18 4,26 4,20

Din bolig? 4,23 4,12 4,27 4,21

De aktiviteter, der tilbydes her på 

stedet? 3,94 3,96 4,16 4,04

Hjælpen til at komme i bad? 4,27 4,26 4,18 4,23

Hjælpen til at blive vasket? 4,16 4,24 4,19 4,20

Hjælpen til at få tøj på? 4,12 4,32 4,25 4,24

Den personlige pleje samlet set? 4,20 4,31 4,23 4,25

Hjælpen til rengøring? 4,09 4,12 3,93 4,03

Hjælpen til tøjvask? 4,12 4,36 3,85 4,09

Maden? 3,79 4,30 3,83 3,98

Den praktiske hjælp samlet set? 4,08 4,21 4,01 4,09

At bo her samlet set? 4,11 4,18 4,26 4,20

Din bolig? 4,23 4,12 4,27 4,21

Antal beboere i plejecentret**

50 eller 

færre 

(n=XX)

50-99 

(n=XX)

100 eller 

flere 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

Kommer personalet hurtigt? 2,29 2,48 2,20 2,32

Er personalet venlige? 2,86 2,89 2,93 2,90

Tager personalet hensyn til dine 

ønsker? 2,76 2,74 2,81 2,78

Er personalet gode til at hjælpe 

dig med din medicin? 2,93 2,92 2,94 2,93

I tabellen til højre fremgår den gennemsnitlige 

tilfredshed i forhold til de enkelte spørgsmål fordelt på, 

hvor mange beboere, der bor i plejecenteret. 

I forhold til den samlede vurdering af plejeboligen alt i 

alt varierer den gennemsnitlige tilfredshed fra 4,26 til 

4,11.

Den gennemsnitlige samlede tilfredshed er højest 

blandt beboere, der bor i et plejecenter med 100 eller 

flere beboere. Tilfredsheden er lavest blandt beboere, 

der bor i et plejecenter med 50 eller færre beboere. 

Denne tendens er dog ikke konsekvent på tværs af de 

stillede spørgsmål.
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Tilfredshed fordelt på baggrundsoplysninger: ejerforhold

* På følgende skala:

1 = Meget utilfreds

2 = Utilfreds

3 = Både tilfreds og utilfreds

4 = Tilfreds

5 = Meget tilfreds

** På følgende skala:

1 = Nej

2 = Både og

3 = Ja

Plejeboligens ejerforhold*

Hvad synes du om:

Kommunalt 

(n=XX)

Selvejende 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

At bo her samlet set? 4,20 4,21 4,20

Din bolig? 4,27 4,19 4,21

De aktiviteter, der tilbydes her 

på stedet? 3,96 4,07 4,04

Hjælpen til at komme i bad? 4,29 4,18 4,23

Hjælpen til at blive vasket? 4,38 4,06 4,20

Hjælpen til at få tøj på? 4,41 4,11 4,24

Den personlige pleje samlet 

set? 4,34 4,19 4,25

Hjælpen til rengøring? 4,02 4,02 4,03

Hjælpen til tøjvask? 4,07 4,07 4,09

Maden? 3,82 4,04 3,98

Den praktiske hjælp samlet 

set? 4,07 4,08 4,09

Plejeboligens ejerforhold**

Kommunalt 

(n=XX)

Selvejende 

(n=XX)

Total 

(n=XX)

Kommer personalet hurtigt? 2,32 2,33 2,32

Er personalet venlige? 2,92 2,88 2,90

Tager personalet hensyn til 

dine ønsker? 2,81 2,75 2,78

Er personalet gode til at hjælpe 

dig med din medicin? 2,95 2,92 2,93

I tabellen til højre fremgår den gennemsnitlige tilfredshed i 

forhold til de enkelte spørgsmål fordelt på, hvorvidt 

plejecenteret er kommunalt ejet eller selvejende.

Der er ingen praktisk betydende forskel på den 

gennemsnitlige tilfredshed i forhold til, om plejeboligen er 

kommunalt ejet eller selvejende. 

I forhold til spørgsmål om maden og plejeboligens 

aktiviteter er der en højere gennemsnitlig tilfredshed i de 

selvejende plejeboliger. 

Omvendt er der en generelt højere gennemsnitlig 

tilfredshed i forhold til de spørgsmål, der omhandler den 

personlige pleje, i de kommunalt ejede plejeboliger. 
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Bilag 2: Indsatsområder: prioriteringskort

På denne slide ses de prioriteringskort, der ligger til grund for 

opdelingen i indsatsområder.

Det er vigtigt at bemærke, at kortene er baseret på relative 

værdier, og at man derfor bør læse kortene som en relativ 

prioritering mellem de spørgsmål, der indgår i den enkelte 

analyse. 

Spørgsmål, der optræder som trusler, kan eksempelvis godt 

have en absolut høj tilfredshed, men have relativt mindre 

tilfredshed end de spørgsmål, der findes i Muligheder og 

Vedligehold.
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Forbedring 

mulig

1.

2. 3.
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Identifikation af indsatsområder: læsevejleding

Metode til identifikation og udarbejdelse af prioriteringskort:

Til at hjælpe med at nuancere resultaterne og bidrage i forbindelse med 

prioriteringen af indsatser i det videre arbejde er der udarbejdet et såkaldt 

prioriteringskort for undersøgelsens målepunkter.

Prioriteringskortet består af to dimensioner. 

1. Målepunktets sammenhæng (effekt) med den samlede tilfredshed. Jo 

stærkere sammenhæng, jo mere betydeligt indsatsområde.

2. Andel tilfredse med det givne målepunkt. Jo højere tilfredshed, jo mindre 

vigtigt er det i princippet at foretage tilpasninger.

Til at beregne de enkelte målepunkters (spørgsmåls) relative sammenhæng med 

den samlede tilfredshed er der udarbejdet en statistisk model. Den valgte model er 

en såkaldt ordinal logistisk regression. Til at vurdere sammenhængens relative 

styrke er anvendt standardiserede koefficienter (jf. Long & Freeze), som 

fremkommer på baggrund af analysen. Jo højere koefficient, jo stærkere 

sammenhæng. 

Figuren til højre er et såkaldt prioriteringskort. 

Prioriteringskortet hjælper med at identificere de konkrete 

forhold, der mest effektivt kan føre til forbedringer. 

Kortet giver dermed input til, hvilke områder man især kan 

vælge at fokusere på i det videre arbejde med 

kvalitetsudvikling og forbedring af den brugeroplevede service. 

Figuren har to dimensioner: tilfredshed og statistisk effekt 

(sammenhæng) på den samlede oplevelse. På baggrund heraf 

kan målepunkterne indsættes i kortet. Kortet består 

grundlæggende af fire områder:

V
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g

3. Forbedring

mulig

1. Forbedring

nødvendig

4. Muligheder 2. Fastholde
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Forbedring nødvendig: Høj effekt, lavere tilfredshed

En forbedring af et af disse forhold har den relativt største effekt 

på beboernes tilfredshed. Tilfredshedsniveauet for disse forhold er 

samtidig relativt lavt.

Fastholde: Høj effekt, højere tilfredshed

Det er ved at vedligeholde og/eller forbedre disse forhold, at den 

nuværende tilfredshed forbedres/vedligeholdes.

Forbedring mulig: Mindre effekt, lavere vurdering

Lav effekt og lav tilfredshed. Dette kan være et muligt indsats-

område og kan komme til at udgøre en trussel, hvis det bliver 

vigtigere i fremtiden.

Muligheder: Mindre effekt, højere vurdering

Dette er ikke et oplagt indsatsområde for forbedringer. 

%%%

Det er vigtigt at bemærke, at de statistiske analyser ikke bør stå 

alene, men ses i sammenhæng med faglige kvalitetsstandarder, 

kommunens strategi og de ressourcer, der er forbundet med 

kvalitetsudvikling på de enkelte områder. 
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Identifikation af indsatsområder: introduktion

Til højre ses et diagram over logikken i analysen. 

Der gennemføres i alt tre separate analyser. 

Først analyseres den praktiske hjælp, hvor de 

enkelte underspørgsmål herunder inddrages i 

analysen, der fører til udarbejdelsen af 

prioriteringskortene. 

Dernæst gennemføres en tilsvarende analyse for 

personlig pleje.

Til slut gennemføres analysen af tilfredsheden med 

plejeboligen alt i alt. Ud over spørgsmålene om den 

samlede tilfredshed med den personlige pleje og den 

praktiske hjælp inddrages spørgsmål om personalet, 

boligen og de daglige aktiviteter på stedet.

På de følgende tre slides er resultaterne af 

analyserne præsenteret.

Mad

Tøjvask

Rengøring

Vask

Påklædning

Bad

Daglige 

aktiviteter

Personalets

venlighed

Beboernes

ønsker

1. Praktisk hjælp

2. Personlig pleje 3. Samlet tilfredshed

Bolig
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Identifikation af indsatsområder: 1. Praktisk hjælp

Prioriteringskortet til højre viser resultatet af analysen af 

praktisk hjælp. De spørgsmål, der er inddraget i analysen, kan 

alle betragtes som delydelser under den praktiske hjælp og er:

– Mad

– Tøjvask

– Rengøring.

Analysen viser, at de tre emner placerer sig i to forskellige 

områder. Ingen emner placerer sig i Forbedring mulig og 

Muligheder. 

1 Forbedring nødvendig (oplagte indsatsområder): Den 

mad, beboerne modtager, kan opfattes som oplagt 

indsatsområde for at forbedre tilfredsheden med den praktiske 

hjælp. Beboerne er relativt mindre tilfredse med maden, 

samtidig med at maden har en relativt høj effekt på den 

samlede tilfredshed. 

2 Fastholde (fortsæt det gode arbejde): Hjælp til tøjvask og 

rengøring er styrker, hvor både tilfredsheden og effekten er 

relativt høj. Det er vigtigt at opretholde det gode arbejde her for 

at bevare tilfredsheden. 

Prioriteringskort Indsatstype Indsatsområde

1. Forbedring

nødvendig

Maden

2. Fastholde

Tøjvask

Rengøring

3. Forbedring 

mulig

4. Muligheder

Konklusion

1. Prioritet 1. Forbedring

nødvendig

Maden

2. Prioritet 2. Vedligehold Tøjvask
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Identifikation af indsatsområder: 2. Personlig pleje

Prioriteringskortet til højre viser resultatet af analysen af 

personlig pleje. De spørgsmål, der er inddraget i analysen, 

kan alle betragtes som delydelser under den personlige pleje 

og er:

– Hjælp til vask

– Hjælp til påklædning

– Hjælp til bad.

Analysen viser, at de tre emner placerer sig i tre forskellige 

områder. Ingen emner placerer sig i Forbedring nødvendig.

2 Fastholde (fortsæt det gode arbejde): Hjælp til påklædning 

er en styrke, hvor både tilfredsheden og effekten er relativt høj. 

Det er vigtigt at opretholde det gode arbejde her for at bevare 

tilfredsheden. 

3 Forbedring mulig (mulige indsatsområder): Den hjælp, 

beboerne modtager til vask, er et muligt indsatsområde at 

arbejde med i bestræbelserne på at øge tilfredsheden med den 

personlige pleje. Emnet har en relativt lavere tilfredshed end 

ved de to øvrige emner, men har til gengæld en begrænset 

betydning for den samlede tilfredshed med den personlige 

pleje. 

4 Muligheder (ikke oplagte indsatsområder): Hjælpen til bad 

har en relativt begrænset effekt og relativt høj gennemsnitlig 

tilfredshed og springer dermed ikke i øjnene som et 

umiddelbart indsatsområde. 

Prioriteringskort Indsatstype Indsatsområde

1. Forbedring

nødvendig

2. Fastholde

Hjælp til påklædning

3. Forbedring 

mulig

Hjælp til vask

4. Muligheder

Hjælp til bad

Konklusion

1. Prioritet 2. Vedligehold Hjælp til påklædning

2. Prioritet 3. Forbedring

mulig

Hjælp til vask
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Identifikation af indsatsområder: 3. Tilfredsheden alt i alt

Prioriteringskortet til højre viser resultatet af analysen af den 

samlede tilfredshed. De spørgsmål, der er inddraget i 

analysen, er:

– Praktisk hjælp

– Personlig pleje

– Bolig

– Daglige aktiviteter

– Personalets venlighed.

Analysen viser, at de fem emner placerer sig i tre forskellige 

områder. Ingen emner placerer sig i Forbedring nødvendig. 

2 Fastholde (fortsæt det gode arbejde): Den praktiske hjælp, 

beboerne modtager, er et område til vedligehold, hvor det er 

vigtigt at vedligeholde det gode arbejde. Beboerne er relativt 

tilfredse med den praktiske hjælp, samtidig med at den har en 

høj effekt på den samlede tilfredshed. I forhold til at 

forbedre/vedligeholde tilfredsheden med den praktiske hjælp vil 

det være oplagt at arbejde med indsatsområderne identificeret 

på forrige slide.

3 Forbedring mulig (mulige indsatsområder): Hvorvidt 

personalet tager hensyn til beboernes ønsker og de daglige 

aktiviteter er mulige indsatsområder, hvor både tilfredsheden 

og effekten er relativt lav. Dette er mulige indsatsområder, da 

tilfredsheden er relativt lav.

4 Muligheder (ikke oplagte indsatsområder): Hvorvidt 

personalet er venlige, den personlige pleje og tilfredsheden 

med boligen har relativt begrænset effekt på den samlede 

tilfredshed og relativt høj gennemsnitlig tilfredshed. Dermed 

springer disse emner ikke i øjnene som indsatsområder.

Prioriteringskort Indsatstype Indsatsområde

1. Forbedring

nødvendig

2. Fastholde

Praktisk hjælp

3. Forbedring 

mulig

Tager hensyn til ønsker

Daglige aktiviteter

4. Muligheder

Personlig pleje

Din bolig

Personalets venlighed

Konklusion

1. Prioritet 2. Vedligehold Praktisk hjælp

2. Prioritet 3. Forbedring

mulig

Daglige aktiviteter

Beboernes ønsker
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Bilag 4: Eksempel på tilbuds-

rapport:  
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Kommune X
Brugerundersøgelse på plejeboligområdet, efterår 2009

Pilotprojekt for sammenlignelige brugerundersøgelser

Januar 2010

Plejecenter X

Antal besvarelser: 50

Svarprocent: 81%
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Indledning 

Kommune X har deltaget i ”Pilotprojekt om sammenlignelige 

brugerundersøgelser på ældreområdet” – et projekt iværksat af 

Regeringen og KL. 

I den forbindelse er der blevet gennemført 

tilfredshedsundersøgelser blandt alle kommunens borgere, der 

bor i plejebolig eller modtager hjemmepleje. Denne rapport 

omhandler udelukkende plejecentre.

Alle brugere, der bor på kommunale eller selvejende 

plejecentre i Kommune X, har haft mulighed for at deltage i 

undersøgelsen. I alt X beboere har deltaget i undersøgelsen, 

hvilket svarer til en deltagelsesprocent på X %. 

Denne rapport viser brugernes tilfredshed med det enkelte 

plejecenter.

Resultaterne sammenlignes med resultaterne for alle 

plejecentre i Kommune X.

Resultaterne sammenlignes endvidere på tværs af 

plejecentrets afdelinger. Der kan være enkelte tilfælde, hvor 

antallet af beboere er lavere end 5. Resultater for disse 

afdelinger vil ikke fremgå af rapporten.

Resultaterne kan bruges som en hjælp til at vurdere, inden for 

hvilke områder plejecenteret kan udvikle og forbedre sig, og  

inden for hvilke områder det er vigtigt at arbejde med 

fastholdelse.

På den næste side er der en kort læsevejledning til rapporten.

Derefter præsenteres den gennemsnitlige tilfredshed på 

plejecentret sammenlignet med hele kommunen og til sidst 

følger 15 sider med resultaterne på de enkelte spørgsmål i 

undersøgelsen fordelt på plejecentrets afdelinger.
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Plejecenter X (n:50, gns.:4,4)

Afdeling 1 (n:16, gns.:4,3)

Plejecenter X (n:50, gns.:4,4) Afdeling 1 (n:16, gns.:4,3)

Jeg er meget tilfreds 56% 44%

Jeg er tilfreds 32% 50%

Jeg er både tilfreds og utilfreds 8% 0%

Jeg er utilfreds 4% 6%

Jeg er meget utilfreds 0% 0%

Hvad synes du om din bolig?

Læsevejledning

I rapporten vises svarfordelinger og gennemsnit på de enkelte 

spørgsmål, som der er stillet i undersøgelsen.

Undersøgelsen er en totalundersøgelse, hvor alle brugere i 

målgruppen er blevet tilbudt at deltage. Der kan derfor ikke 

knyttes statistisk usikkerhed til resultaterne. Det vil sige, at 

undersøgelsens resultater gælder hele den gruppe af brugere, 

som har været i stand til og ønsket at deltage i undersøgelsen.

Eksempel:

Der kan forekomme steder, hvor procentfordelingerne ikke 

summerer til 100 %, som resultat af afrundinger. I disse kan 

summen afvige med  ± 1 %.

Hvis der er færre end fem brugere i en afdeling vil resultaterne 

af diskretionshensyn ikke fremgå.

Plejecentrets 

afdelinger

n fortæller, 

hvor mange 

brugere, der 

har besvaret

netop dette 

spørgsmål

Gns. fortæller 

gennemsnittet 

af 

besvarelserne 

på en skala fra 

1-5, hvor 5 er 

meget tilfreds

Tabellen viser svarfordelingerne for de 

enkelte afdelinger

Det spørgsmål, som brugerne har besvaret
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4,40

4,14

4,17

4,63

4,45

4,59

4,57

4,50

4,55

4,42

4,39

2,95

2,59

2,92

2,73

4,20

4,21

4,04

4,23

4,19

4,23

4,25

4,03

4,09

3,98

4,09

2,93

2,32

2,90

2,77

0,20

-0,08

0,12

0,40

0,26

0,36

0,33

0,47

0,46

0,44

0,30

0,02

0,27

0,03

-0,04

-1 0 1 2 3 4 5

Hvad synes du samlet set om at bo her?

Hvad synes du om din bolig?

Hvad synes du om de daglige aktiviteter, der tilbydes her på stedet?

Hvad synes du om hjælpen til at komme i bad?

Hvad synes du om hjælpen til at blive vasket?

Hvad synes du om hjælpen til af- og påklædning?

Hvad synes du om den personlige pleje samlet set?

Hvad synes du om hjælpen til rengøring?

Hvad synes du om hjælpen til tøjvask?

Hvad synes du om maden her?

Hvad synes du om den praktiske hjælp samlet set?

Synes du at personalet er gode til at hjælpe dig med din medicin?

Synes du at dem, der arbejder her, kommer hurtigt, når du kalder på hjælp?

Synes du, at personalet er venlige?

Synes du, at personalet tager hensyn til dine ønsker?

Plejecenter X Hele kommunen Forskel

Tabellen viser forskellene mellem den gennemsnitlige tilfredshed på 

plejecentret og hele kommunen fordelt på de enkelte spørgsmål. En rød 

bjælke indikerer, at plejecentret har et lavere gennemsnit på det 

pågældende spørgsmål end hele kommunen, mens en grøn bjælke 

indikerer et højere gennemsnit og dermed også en højere tilfredshed.

Tilfredsheden på Plejecenter X
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Tilfredsheden på Plejecenter X

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele kommunen (n:614, gns.:4,2)

Plejecenter X (n:50, gns.:4,4)

Afdeling 3 (n:15, gns.:4,2)

Afdeling 2 (n:19, gns.:4,6)

Afdeling 1 (n:16, gns.:4,3)

Hele kommunen 
(n:614, gns.:4,2)

Plejecenter X 
(n:50, gns.:4,4)

Afdeling 3 (n:15, 
gns.:4,2)

Afdeling 2 (n:19, 
gns.:4,6)

Afdeling 1 (n:16, 
gns.:4,3)

Jeg er meget tilfreds 39% 56% 40% 79% 44%

Jeg er tilfreds 46% 32% 40% 11% 50%

Jeg er både tilfreds og utilfreds 13% 8% 20% 5% 0%

Jeg er utilfreds 2% 4% 0% 5% 6%

Jeg er meget utilfreds 1% 0% 0% 0% 0%

Hvad synes du samlet set om at bo her?
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Tilfredsheden på Plejecenter X

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele kommunen (n:621, gns.:4,2)

Plejecenter X (n:51, gns.:4,1)

Afdeling 3 (n:16, gns.:3,8)

Afdeling 2 (n:19, gns.:4,3)

Afdeling 1 (n:16, gns.:4,3)

Hele kommunen 
(n:621, gns.:4,2)

Plejecenter X 
(n:51, gns.:4,1)

Afdeling 3 (n:16, 
gns.:3,8)

Afdeling 2 (n:19, 
gns.:4,3)

Afdeling 1 (n:16, 
gns.:4,3)

Jeg er meget tilfreds 39% 37% 19% 58% 31%

Jeg er tilfreds 48% 45% 56% 21% 63%

Jeg er både tilfreds og utilfreds 9% 12% 13% 16% 6%

Jeg er utilfreds 4% 6% 13% 5% 0%

Jeg er meget utilfreds 0% 0% 0% 0% 0%

Hvad synes du om din bolig?
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Tilfredsheden på Plejecenter X

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele kommunen (n:437, gns.:4,0)

Plejecenter X (n:42, gns.:4,2)

Afdeling 3 (n:13, gns.:4,0)

Afdeling 2 (n:19, gns.:4,3)

Afdeling 1 (n:10, gns.:4,2)

Hele kommunen 
(n:437, gns.:4,0)

Plejecenter X 
(n:42, gns.:4,2)

Afdeling 3 (n:13, 
gns.:4,0)

Afdeling 2 (n:19, 
gns.:4,3)

Afdeling 1 (n:10, 
gns.:4,2)

Jeg er meget tilfreds 32% 38% 31% 42% 40%

Jeg er tilfreds 47% 43% 38% 42% 50%

Jeg er både tilfreds og utilfreds 16% 17% 31% 16% 0%

Jeg er utilfreds 5% 2% 0% 0% 10%

Jeg er meget utilfreds 1% 0% 0% 0% 0%

Hvad synes du om de daglige aktiviteter, der tilbydes her på stedet?
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Tilfredsheden på Plejecenter X

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele kommunen (n:479, gns.:4,2)

Plejecenter X (n:35, gns.:4,6)

Afdeling 3 (n:13, gns.:4,5)

Afdeling 2 (n:13, gns.:4,8)

Afdeling 1 (n:9, gns.:4,7)

Hele kommunen 
(n:479, gns.:4,2)

Plejecenter X 
(n:35, gns.:4,6)

Afdeling 3 (n:13, 
gns.:4,5)

Afdeling 2 (n:13, 
gns.:4,8)

Afdeling 1 (n:9, 
gns.:4,7)

Jeg er meget tilfreds 43% 71% 54% 85% 78%

Jeg er tilfreds 43% 20% 38% 8% 11%

Jeg er både tilfreds og utilfreds 9% 9% 8% 8% 11%

Jeg er utilfreds 6% 0% 0% 0% 0%

Jeg er meget utilfreds 0% 0% 0% 0% 0%

Hvad synes du om hjælpen til at komme i bad?
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Tilfredsheden på Plejecenter X

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele kommunen (n:301, gns.:4,2)

Plejecenter X (n:29, gns.:4,4)

Afdeling 3 (n:12, gns.:4,2)

Afdeling 2 (n:11, gns.:4,8)

Afdeling 1 (n:6, gns.:4,3)

Hele kommunen 
(n:301, gns.:4,2)

Plejecenter X 
(n:29, gns.:4,4)

Afdeling 3 (n:12, 
gns.:4,2)

Afdeling 2 (n:11, 
gns.:4,8)

Afdeling 1 (n:6, 
gns.:4,3)

Jeg er meget tilfreds 40% 69% 50% 91% 67%

Jeg er tilfreds 44% 14% 25% 0% 17%

Jeg er både tilfreds og utilfreds 11% 10% 17% 9% 0%

Jeg er utilfreds 4% 7% 8% 0% 17%

Jeg er meget utilfreds 0% 0% 0% 0% 0%

Hvad synes du om hjælpen til at blive vasket?
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Tilfredsheden på Plejecenter X

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele kommunen (n:296, gns.:4,2)

Plejecenter X (n:22, gns.:4,6)

Afdeling 3 (n:8, gns.:4,5)

Afdeling 2 (n:8, gns.:4,6)

Afdeling 1 (n:6, gns.:4,7)

Hele kommunen 
(n:296, gns.:4,2)

Plejecenter X 
(n:22, gns.:4,6)

Afdeling 3 (n:8, 
gns.:4,5)

Afdeling 2 (n:8, 
gns.:4,6)

Afdeling 1 (n:6, 
gns.:4,7)

Jeg er meget tilfreds 39% 68% 63% 75% 67%

Jeg er tilfreds 48% 23% 25% 13% 33%

Jeg er både tilfreds og utilfreds 10% 9% 13% 13% 0%

Jeg er utilfreds 3% 0% 0% 0% 0%

Jeg er meget utilfreds 0% 0% 0% 0% 0%

Hvad synes du om hjælpen til af- og påklædning?
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Tilfredsheden på Plejecenter X

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele kommunen (n:488, gns.:4,2)

Plejecenter X (n:47, gns.:4,6)

Afdeling 3 (n:16, gns.:4,6)

Afdeling 2 (n:18, gns.:4,7)

Afdeling 1 (n:13, gns.:4,4)

Hele kommunen 
(n:488, gns.:4,2)

Plejecenter X 
(n:47, gns.:4,6)

Afdeling 3 (n:16, 
gns.:4,6)

Afdeling 2 (n:18, 
gns.:4,7)

Afdeling 1 (n:13, 
gns.:4,4)

Jeg er meget tilfreds 38% 64% 63% 78% 46%

Jeg er tilfreds 52% 30% 31% 17% 46%

Jeg er både tilfreds og utilfreds 9% 6% 6% 6% 8%

Jeg er utilfreds 2% 0% 0% 0% 0%

Jeg er meget utilfreds 0% 0% 0% 0% 0%

Hvad synes du om den personlige pleje samlet set?
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Tilfredsheden på Plejecenter X

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele kommunen (n:605, gns.:4,0)

Plejecenter X (n:52, gns.:4,5)

Afdeling 3 (n:16, gns.:4,3)

Afdeling 2 (n:20, gns.:4,7)

Afdeling 1 (n:16, gns.:4,4)

Hele kommunen 
(n:605, gns.:4,0)

Plejecenter X 
(n:52, gns.:4,5)

Afdeling 3 (n:16, 
gns.:4,3)

Afdeling 2 (n:20, 
gns.:4,7)

Afdeling 1 (n:16, 
gns.:4,4)

Jeg er meget tilfreds 29% 62% 44% 80% 56%

Jeg er tilfreds 52% 29% 44% 10% 38%

Jeg er både tilfreds og utilfreds 14% 8% 13% 10% 0%

Jeg er utilfreds 5% 2% 0% 0% 6%

Jeg er meget utilfreds 1% 0% 0% 0% 0%

Hvad synes du om hjælpen til rengøring?
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Tilfredsheden på Plejecenter X

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele kommunen (n:538, gns.:4,1)

Plejecenter X (n:49, gns.:4,6)

Afdeling 3 (n:15, gns.:4,5)

Afdeling 2 (n:20, gns.:4,6)

Afdeling 1 (n:14, gns.:4,6)

Hele kommunen 
(n:538, gns.:4,1)

Plejecenter X 
(n:49, gns.:4,6)

Afdeling 3 (n:15, 
gns.:4,5)

Afdeling 2 (n:20, 
gns.:4,6)

Afdeling 1 (n:14, 
gns.:4,6)

Jeg er meget tilfreds 33% 61% 53% 65% 64%

Jeg er tilfreds 53% 35% 40% 30% 36%

Jeg er både tilfreds og utilfreds 6% 2% 7% 0% 0%

Jeg er utilfreds 5% 2% 0% 5% 0%

Jeg er meget utilfreds 3% 0% 0% 0% 0%

Hvad synes du om hjælpen til tøjvask?
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele kommunen (n:605, gns.:4,0)

Plejecenter X (n:50, gns.:4,4)

Afdeling 3 (n:16, gns.:4,1)

Afdeling 2 (n:20, gns.:4,5)

Afdeling 1 (n:14, gns.:4,6)

Hele kommunen 
(n:605, gns.:4,0)

Plejecenter X 
(n:50, gns.:4,4)

Afdeling 3 (n:16, 
gns.:4,1)

Afdeling 2 (n:20, 
gns.:4,5)

Afdeling 1 (n:14, 
gns.:4,6)

Jeg er meget tilfreds 39% 56% 38% 65% 64%

Jeg er tilfreds 32% 30% 38% 20% 36%

Jeg er både tilfreds og utilfreds 19% 14% 25% 15% 0%

Jeg er utilfreds 6% 0% 0% 0% 0%

Jeg er meget utilfreds 3% 0% 0% 0% 0%

Hvad synes du om maden her?

Tilfredsheden på Plejecenter X
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele kommunen (n:584, gns.:4,1)

Plejecenter X (n:46, gns.:4,4)

Afdeling 3 (n:14, gns.:4,2)

Afdeling 2 (n:19, gns.:4,6)

Afdeling 1 (n:13, gns.:4,3)

Hele kommunen 
(n:584, gns.:4,1)

Plejecenter X 
(n:46, gns.:4,4)

Afdeling 3 (n:14, 
gns.:4,2)

Afdeling 2 (n:19, 
gns.:4,6)

Afdeling 1 (n:13, 
gns.:4,3)

Jeg er meget tilfreds 23% 46% 36% 63% 31%

Jeg er tilfreds 65% 48% 50% 32% 69%

Jeg er både tilfreds og utilfreds 11% 7% 14% 5% 0%

Jeg er utilfreds 1% 0% 0% 0% 0%

Jeg er meget utilfreds 0% 0% 0% 0% 0%

Hvad synes du om den praktiske hjælp samlet set?

Tilfredsheden på Plejecenter X
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele kommunen (n:523, gns.:2,9)

Plejecenter X (n:40, gns.:3,0)

Afdeling 3 (n:11, gns.:3,0)

Afdeling 2 (n:17, gns.:2,9)

Afdeling 1 (n:12, gns.:3,0)

Hele kommunen 
(n:523, gns.:2,9)

Plejecenter X (n:40, 
gns.:3,0)

Afdeling 3 (n:11, 
gns.:3,0)

Afdeling 2 (n:17, 
gns.:2,9)

Afdeling 1 (n:12, 
gns.:3,0)

Ja/godt 94% 95% 100% 88% 100%

Både og 4% 5% 0% 12% 0%

Nej/dårligt 1% 0% 0% 0% 0%

Synes du at personalet er gode til at hjælpe dig med din medicin?

Tilfredsheden på Plejecenter X
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele kommunen (n:492, gns.:2,3)

Plejecenter X (n:49, gns.:2,6)

Afdeling 3 (n:15, gns.:2,6)

Afdeling 2 (n:19, gns.:2,7)

Afdeling 1 (n:15, gns.:2,5)

Hele kommunen 
(n:492, gns.:2,3)

Plejecenter X (n:49, 
gns.:2,6)

Afdeling 3 (n:15, 
gns.:2,6)

Afdeling 2 (n:19, 
gns.:2,7)

Afdeling 1 (n:15, 
gns.:2,5)

Ja/godt 54% 69% 67% 74% 67%

Både og 23% 20% 27% 21% 13%

Nej/dårligt 22% 10% 7% 5% 20%

Synes du at dem, der arbejder her, kommer hurtigt, når du kalder på 
hjælp?

Tilfredsheden på Plejecenter X
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele kommunen (n:622, gns.:2,9)

Plejecenter X (n:52, gns.:2,9)

Afdeling 3 (n:16, gns.:2,9)

Afdeling 2 (n:20, gns.:3,0)

Afdeling 1 (n:16, gns.:2,9)

Hele kommunen 
(n:622, gns.:2,9)

Plejecenter X (n:52, 
gns.:2,9)

Afdeling 3 (n:16, 
gns.:2,9)

Afdeling 2 (n:20, 
gns.:3,0)

Afdeling 1 (n:16, 
gns.:2,9)

Ja/godt 91% 92% 94% 95% 88%

Både og 9% 8% 6% 5% 13%

Nej/dårligt 1% 0% 0% 0% 0%

Synes du, at personalet er venlige?

Tilfredsheden på Plejecenter X
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele kommunen (n:573, gns.:2,8)

Plejecenter X (n:49, gns.:2,7)

Afdeling 3 (n:15, gns.:2,5)

Afdeling 2 (n:20, gns.:3,0)

Afdeling 1 (n:14, gns.:2,7)

Hele kommunen 
(n:573, gns.:2,8)

Plejecenter X (n:49, 
gns.:2,7)

Afdeling 3 (n:15, 
gns.:2,5)

Afdeling 2 (n:20, 
gns.:3,0)

Afdeling 1 (n:14, 
gns.:2,7)

Ja/godt 82% 76% 53% 95% 71%

Både og 13% 22% 40% 5% 29%

Nej/dårligt 5% 2% 7% 0% 0%

Synes du, at personalet tager hensyn til dine ønsker?

Tilfredsheden på Plejecenter X
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